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Εισαγωγή – Περίληψη

Πνευματική  ιδιοκτησία ονομάζεται  το  αποκλειστικό  δικαίωμα  των 

πνευματικών  δημιουργών  στο  έργο  τους.  Η  διαχείριση  των  πνευματικών 

δικαιωμάτων ρυθμίζει την προστασία ενός αντικειμένου με άυλη φύση.

Η μετατροπή της αναλογικής πληροφορίας σε ψηφιακή (ψηφιοποίηση) 

με σκοπό την διατήρηση της πληροφορίας όπως και την εύκολη μετάδοσή της 

μέσα  από  τηλεπικοινωνιακά  δίκτυα  και  ηλεκτρονικά  μέσα  αποθήκευσης 

αποτελεί  ένα  από  τα  σημαντικότερα  σημεία  έρευνας  και  συνεχούς 

βελτιστοποίησης στην επιστήμη της Πληροφορικής. H άνοδος της παγκόσμιας 

οικονομίας και η εκρηκτική ανάπτυξη του Διαδικτύου είχε μεγάλη επίπτωση 

στις  αρχές  που  διέπουν  την  πνευματική  ιδιοκτησία  σε  όλο  τον  κόσμο.  Η 

νομοθεσία  που  αφορά  στο  συγκεκριμένο  θέμα  παγκοσμίως  έπρεπε  να 

επανεξεταστεί και να παγιωθούν νομικά πλαίσια.

Η  προσέγγιση  της  έρευνας  περί  πνευματικής  ιδιοκτησίας  στον 

σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, αφορά σε πλήρη αποσαφήνιση του όρου και της 

νομικής  διάστασής  του.  Νέες  τεχνολογίες  έχουν  σχεδιασθεί  (DRM)  για  να 

προασπίσουν  τα  δικαιώματα  των  δημιουργών  στα  έργα  τους  και  την  ίδια 

στιγμή η εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών εγείρει αντιπαραθέσεις περί της 

νομιμότητας  ή  όχι  των  τεχνολογιών  αυτών.  Η  άνθιση  της  ψηφιακής 

πειρατείας,  οι  οικονομικές  και  κοινωνικές  συνέπειές  της,  τα  τεχνολογικά 

σημεία  των  καιρών  όπως  οι  υπηρεσίες  P2P,   απασχολούν  συχνά  τις 

δικαστικές  αρχές  σε  παγκόσμιο  επίπεδο.  Η  ελεύθερη  διακίνηση  της 

πληροφορίας, χαρακτηριστικό που έκανε το Διαδίκτυο τόσο διαδεδομένο τείνει 

να εκλείψει και να δώσει τη σκυτάλη στην εμπορευματοποίηση του Ιnternet. 

Όλα αυτά γίνονται  τη  στιγμή που ο απλός χρήστης Η/Υ πρέπει  πλέον να 

εξοικειωθεί με την έννοια του  copyright, ενώ ο προγραμματιστής πρέπει να 

γνωρίζει καλά την έννοια της «πατέντας» λογισμικού. 

Σκοπός αυτής  της εργασίας – μελέτης  είναι  να εξετάσουμε όλα τα 

παραπάνω  ζητήματα,  να  δούμε  αναλυτικά  τις  τεχνολογίες  που 

χρησιμοποιούνται  για  τη  διασφάλιση  της  προστασίας  των  πνευματικών 

δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο και να καταγράψουμε το νομικό πλαίσιο και τις 

απόψεις  που  προκαλούν  αντιπαραθέσεις  στα  ζητήματα  πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 
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Introduction – Summary

The exclusive right of intellectual creators in their work is called 

intellectual  property.  The  copyright  management  regulates  the 

protection of an object of immaterial nature. 

The  transformation  of  analog  information  in  digital  information 

(digitalization) for the purpose of the maintenance of information as well 

as  the  easier  transmission  through  telecommunication  networks  and 

electronic  storage  devices  constitutes  the  most  important  area  of 

research and of continual improvement in the Information Technology 

science. World’s economy upsurge and the volatile development of the 

Internet had severe consequences on the intellectual property rights all 

over the world. So the legislation on this particular subject should be re-

examined and the legal frames solidified. 

The  research  approach  on  intellectual  property  in  the  modern 

digital  world focuses on the complete clarification of the term and its 

legal aspects. New technologies have been devised (DRM) in order to 

protect the rights of creators on their work and at the same time, the 

implementation  of  these  technologies  has  triggered  desputes  about 

their  legality.  The  digital  piracy  growth,  the  economic  and  social 

consequences  of  that  piracy,  the  technological  innovations  like  P2P 

services, have often lead individuals and companies to courts. The free 

exchange  of  information,  although  it  was  the  reason  for  Internet’s 

popularity,  tends  to  vanish  and  it  gives  way  to  a  commercialized 

Internet. All the above, occurring the time that a simple PC user should 

be familiar with the meaning of the word “copyright”, and a programmer 

with the term “software patent”. 

The purpose of this work is to examine all the above, to analyze 

the technologies which are used to secure the protection of intellectual 

rights  in  the  Internet.  Also  to  present  the  legal  framework  and  the 
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different views on the intellectual property rights which are a source of 

conflict.

Κεφάλαιο 1 - Πνευματική Ιδιοκτησία και Νομοθεσία1

1 Φράγκου,  Άννα.  (2001)  Πνευματική  ιδιοκτησία  και  συγγενικά  δικαιώματα  στην  Ελλάδα:  

Συνοπτικός οδηγός. Πηγή: http://www.lib.uom.gr/accelerate/deliverables/c_right.doc
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1.1  Ορισμός

«Πνευματική ιδιοκτησία ονομάζεται το δικαίωμα που η έννομη τάξη απονέμει 

στο δημιουργό ενός πνευματικού έργου πάνω στο έργο αυτό.  Πνευματική 

ιδιοκτησία ονομάζεται και ολόκληρος ο σχετικός θεσμός, δηλαδή το σύνολο 

των κανόνων που ρυθμίζουν αυτό το δικαίωμα».2  Το δίκαιο της πνευματικής 

ιδιοκτησίας αποτελεί κλάδο του ιδιωτικού δικαίου και έχει το χαρακτηριστικό 

γνώρισμα ότι  ρυθμίζει  την προστασία ενός αντικειμένου με άυλη φύση.  Η 

διάκριση μεταξύ άυλου αγαθού και υλικού φορέα είναι γνωστή και διατρέχει 

όλο  το  δίκαιο  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας.   Ο  δίσκος  ως  υλικός  φορέας 

αποτελεί  ενσώματο  αντικείμενο  και  βρίσκεται  έξω  από  το  χώρο  της 

πνευματικής  ιδιοκτησίας,  σε  αντίθεση  με  τη  μουσική  σύνθεση  που  έχει 

εγγραφεί πάνω σ’ αυτόν.  Το ίδιο ισχύει και για τις έντυπες εκδόσεις.  Με την 

πνευματική ιδιοκτησία δεν προστατεύεται το έντυπο αυτό καθαυτό αλλά το 

λογοτεχνικό ή επιστημονικό έργο που αποτυπώνεται πάνω σ’ αυτό.3

1.2  Νομικό Πλαίσιο

Το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.2121/1993 δίνει  μια ενδεικτική απαρίθμηση των 

προστατευμένων  έργων.   Η  απαρίθμηση  αυτή  καλύπτει  τις  πιο  βασικές 

κατηγορίες  έργων,  αλλά  ο  ενδεικτικός  χαρακτήρας  υποδηλώνει  ότι 

οποιοδήποτε  πνευματικό  δημιούργημα,  εφόσον  εμφανίζει  πρωτοτυπία, 

μπορεί  να  χαρακτηρισθεί  ως  έργο προστατευμένο,  ανεξάρτητα  από το  αν 

περιλαμβάνεται ή όχι στη διάταξη του προαναφερθέντος άρθρου.  Τα έργα 

που αναφέρονται ενδεικτικά είναι: 

• οι μουσικές συνθέσεις

• τα θεατρικά έργα

• οι χορογραφίες

• οι παντομίμες

• τα οπτικοαουστικά έργα
2 Κουμάντος, Γιώργος. Πνευματική Ιδιοκτησία. 6η έκδ. Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1995 και 7η 

έκδ. Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2000. σ. 1
3 Καλλινίκου, Διονυσία. (2000)  Πνευματική Ιδιοκτησία & Συγγενικά Δικαιώματα. Αθήνα: Π. Ν. 

Σάκκουλας, 2000. σ. 1 και 19.
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• τα έργα των εικαστικών τεχνών (ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ.)

• τα αρχιτεκτονικά έργα

• οι φωτογραφίες

• τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών (π.χ. χάρτες που έχουν σχέση με 

τη γεωγραφία, την τοπογραφία κλπ.). 

Ο νόμος διευκρινίζει επίσης ότι προστατεύονται τόσο τα έργα του γραπτού 

όσο και του προφορικού λόγου.

Επίσης προβλέπονται και ορισμένες περιπτώσεις έργων που δεν καλύπτονται 

με  την  προστασία  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας.   Ο  αποκλεισμός  αυτός 

δικαιολογείται  είτε  από  το  συμφέρον  της  Πολιτείας,  είτε  γιατί  υπάρχουν 

πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, είτε γιατί ελλείπουν 

τα απαιτούμενα στοιχεία του έργου.  Ειδικότερα, δεν αποτελούν αντικείμενο 

προστασίας  τα  «επίσημα  κείμενα  με  τα  οποία  εκφράζεται  η  άσκηση 

πολιτειακής αρμοδιότητας», δηλ. τα νομοθετικά, διοικητικά ή δικαστικά κείμενα 

γιατί έχουν σκοπό να λάβουν ευρύτερη δημοσιότητα και κυκλοφορία χάρη του 

δημοσίου συμφέροντος.  Επίσης δεν αποτελούν αντικείμενο προστασίας οι 

ειδήσεις  και  τα  απλά  γεγονότα  ή  στοιχεία  γιατί  δεν  καλύπτουν  τη  βασική 

προϋπόθεση  της  πρωτοτυπίας  εκτός  από  τις  περιπτώσεις  άρθρων  που 

γράφηκαν  από  δημοσιογράφους  ή  συλλογών  με  ιστορικά  γεγονότα  ή 

βιβλιογραφικό υλικό η διευθέτηση του οποίου είναι προϊόν ατομικής εργασίας 

και παρουσιάζει πρωτοτυπία.  Στο ίδιο άρθρο του Ν.2121/1993 αναφέρεται ότι 

η  προστασία  δεν  εκτείνεται  και  στις  «εκφράσεις  λαϊκής  παράδοσης» 

(τραγούδια,  παραμύθια,  ποιήματα,  θρύλους,  χορούς,  μουσικές  συνθέσεις, 

κεντήματα, κεραμικά, τάπητες και άλλες δημιουργίες της λαϊκής παράδοσης). 

Αξίζει  να  γίνει  αναφορά  επίσης  και  στα  «αρχαία  έργα»  τα  οποία  δεν 

προστατεύονται  με  την  πνευματική  ιδιοκτησία  γιατί  έχει  λήξει  η  διάρκεια 

προστασίας.   Ο  νόμος  όμως  αναγνωρίζει  στο  Ελληνικό  Δημόσιο  «κατ’ 

αυστηράν  αποκλειστικότητα  και  κατά  την  έννοιαν  της  πνευματικής 

ιδιοκτησίας»  το  δικαίωμα  της  αναπαραγωγής  και  θέσης  σε  κυκλοφορία 

αντιγράφων ή εικόνων κάθε αρχαίου έργου.
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1.3  Ειδικές κατηγορίες έργων

1.3.1  Τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ)

Ως δημιουργός ενός προγράμματος θεωρείται το φυσικό πρόσωπο που έχει 

δημιουργήσει το πρόγραμμα.  Εάν το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από ομάδα 

φυσικών  προσώπων  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  που  ισχύουν  για  τα  έργα 

συνεργασίας ή για τα συλλογικά έργα.  Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 

91/250 ο δικαιούχος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να πραγματοποιεί  ή να 

παρέχει  άδεια  για  την  οριστική  ή  προσωρινή  αναπαραγωγή  του 

προγράμματος  με  κάθε  μέσο ή  μορφή,  εν  όλω ή  εν  μέρει  (άρθρο  4α της 

Οδηγίας).  Κάθε αναπαραγωγή ή χρήση του προγράμματος χωρίς την άδεια 

του δικαιούχου αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Άδεια  του  δικαιούχου  απαιτείται  και  για  τη  μετάφραση,  προσαρμογή, 

διαρρύθμιση ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του προγράμματος (άρθρο 4β 

της Οδηγίας).

Σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του Ν.2121/1993 επιτρέπεται χωρίς άδεια 

του δημιουργού και χωρίς πληρωμή αμοιβής η αναπαραγωγή, μετάφραση, 

προσαρμογή, διασκευή ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή ενός προγράμματος 

Η/Υ όταν οι πράξεις αυτές είναι αναγκαίες για την κατά προορισμό χρήση του 

προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της διόρθωσης των σφαλμάτων, 

από  το  νόμιμο  χρήστη,  εκτός  και  αν  υπάρχει  αντίθετη  συμφωνία.   Δεν 

εμπίπτει στον παραπάνω περιορισμό 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 Η/Υ.  Ο 

νόμιμος χρήστης έχει το δικαίωμα παραγωγής ενός εφεδρικού αντιγράφου του 

προγράμματος  στο  μέτρο  που  αυτό  είναι  απαραίτητο  για  τη  χρήση  αυτή. 

Τέλος,  ο  νόμιμος  χρήστης  δικαιούται  να  παρακολουθεί,  να  μελετά  ή  να 

δοκιμάζει  τη λειτουργία του προγράμματος προκειμένου να εντοπισθούν οι 

ιδέες  και  οι  αρχές  που  αποτελούν  τη  βάση  οποιουδήποτε  στοιχείου  του 

προγράμματος, εάν οι ενέργειες αυτές γίνονται κατά τη διάρκεια πράξης που 

αποτελεί νόμιμη χρήση του προγράμματος.

Διάρκεια  προστασίας:  Όλη  η  ζωή  του  δημιουργού  και  70  χρόνια  μετά  το 

θάνατό  του  που  υπολογίζονται  από  το  τέλος  του  έτους  που  πέθανε  ο 
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δημιουργός  (άρθρο  8  του  Ν.2557/1997  σε  εναρμόνιση  της  ελληνικής 

νομοθεσίας με το άρθρο 11 παρ. 1 της Οδηγίας 93/98).

1.3.2  Οι Βάσεις Δεδομένων

Δημιουργός της βάσης δεδομένων σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία (96/9) 

είναι το φυσικό πρόσωπο που δημιούργησε τη βάση δεδομένων ή εφόσον 

επιτρέπεται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους, το νομικό πρόσωπο που 

ορίζεται ως δικαιούχος από την νομοθεσία αυτή.  Ο δημιουργός μπορεί να 

επιτρέπει ή να απαγορεύει την προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης 

δεδομένων με κάθε μέσο και μορφή, 

εν όλω ή εν μέρει.  Ο δημιουργός έχει επίσης το αποκλειστικό δικαίωμα να 

επιτρέπει  ή  να  απαγορεύει  τη  μετάφραση,  προσαρμογή,  διευθέτηση  και 

οποιαδήποτε άλλη μετατροπή της βάσης δεδομένων στο κοινό.  Ο νόμιμος 

χρήστης βάσης δεδομένων ή αντιγράφων της μπορεί να εκτελεί οποιαδήποτε 

από τις παραπάνω πράξεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την πρόσβαση στο 

περιεχόμενο  της  βάσης  δεδομένων  και  την  κανονική  χρησιμοποίησή  της 

χωρίς την άδεια του δημιουργού.

1.3.3  Τα πολυμέσα

Τα  πολυμέσα  αποτελούν  ένα  σύνθετο  προϊόν  με  στοιχεία  περισσότερων 

έργων  ή  δεδομένων  που  μετά  από  κατάλληλη  ψηφιακή  επεξεργασία 

εμπεριέχεται σε συμπαγή δίσκο CD,DVD ή σε άλλο συναφή υλικό φορέα και 

δίνει  τη δυνατότητα στη χρήστη μέσω μηχανικών συσκευών (π.χ.  Η/Υ)  να 

συμβουλευτεί  τα  έργα  ή  τα  δεδομένα  και  ακόμα  να  τα  τροποποιήσει. 

Σύμφωνα  με  το  Ν.2121/1993  τα  πολυμέσα  μπορούν  να  υπαχθούν  στην 

έννοια  του  σύνθετου  έργου  ως  απαρτιζόμενα  από  τμήματα  που  έχουν 

δημιουργηθεί χωριστά από περισσότερα του ενός πρόσωπα.  Αν πρόκειται 

για  έργα  που  δημιουργήθηκαν  από  απασχολούμενους  στο  Δημόσιο  ή  σε 

ΝΠΔΔ  σε  εκτέλεση  του  υπηρεσιακού  τους  καθήκοντος,  το  περιουσιακό 

δικαίωμα  μεταβιβάζεται  αυτοδίκαια  στον  εργοδότη,  εκτός  και  αν  υπάρχει 

αντίθετη συμφωνία (άρθρο 8 παρ. 17 του Ν.2557/1997).
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Υπάρχει όμως προβληματισμός ως προς το αν τα έργα πολυμέσων μπορούν 

να χαρακτηριστούν ως «οπτικοακουστικά έργα».  Το θέμα θα μπορούσε να 

κριθεί κατά περίπτωση και τα έργα πολυμέσων να υπαχθούν στα έργα λόγου, 

στα μουσικά έργα, στα έργα των εικαστικών τεχνών, στις φωτογραφίες ή σε 

κάποια άλλη κατηγορία, ανάλογα με το εκάστοτε περιεχόμενο που προέχει για 

τη  δημιουργία  του  συγκεκριμένου  πολυμέσου.   Ως  πιο  πρακτική  λύση 

διαφαίνεται η υπαγωγή των πολυμέσων στην έννοια των βάσεων δεδομένων, 

άποψη που έχει υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δίνει  διέξοδο στο 

ερώτημα  του  νομικού  χαρακτηρισμού  της  δημιουργίας  αυτής.   Στην 

περίπτωση  αυτή  ισχύουν  τα  σχετικά  με  την  πνευματική  ιδιοκτησία  των 

βάσεων δεδομένων.

1.4  Δικαιώματα και Εξουσίες 

1.4.1 Το ηθικό δικαίωμα

Το  ηθικό  δικαίωμα  προστατεύει  τον  προσωπικό  δεσμό  του  πνευματικού 

δημιουργού με το έργο του και απαρτίζεται από τις εξουσίες που αναφέρονται 

ενδεικτικά στο άρθρο 4 του ίδιου νόμου.  

1.4.1.1 Η εξουσία δημοσίευσης

Με βάση την εξουσία αυτή ο δημιουργός έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για 

το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο κατά τους οποίους το έργο θα γίνει προσιτό 

στο κοινό.  Ο Ν.2121/1993 προσδιορίζει την έννοια της δημοσίευσης.  Ο όρος 

«δημοσίευση»  γίνεται  δεκτός  από  το  νόμο  στην  ευρεία  του  έννοια  και 

περιλαμβάνει  την  έκδοση,  τη  δημόσια  εκτέλεση,  την  ραδιοτηλεοπτική 

μετάδοση και τη θεατρική παράσταση, δηλαδή κάθε τρόπο με τον οποίο το 

έργο γίνεται προσιτό στο κοινό.

Η  εξουσία  δημοσίευσης  έχει  σημασία,  γιατί  θέτει  σε  λειτουργία  το 

περιουσιακό  δικαίωμα.   Το  έργο  γίνεται  οικονομικό  αγαθό  και  αρχίζει  η 

άντληση οικονομικών ωφελημάτων από αυτό.  Η δημοσίευση δεν αποτελεί 

προϋπόθεση  για  την  προστασία  του  έργου.   Είναι  γνωστό  ότι  το  έργο 
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προστατεύεται από τη στιγμή της δημιουργίας του χωρίς να χρειάζεται καμία 

άλλη ενέργεια ή η τήρηση ορισμένων διατυπώσεων.

1.4.1.2 Η εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας

Η εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας επιτρέπει στο δημιουργό να απαιτεί 

τη μνεία του ονόματός του πάνω σε κάθε αντίτυπο του έργου και σε κάθε 

δημόσια χρήση ή αντίθετα να κρατάει την ανωνυμία του ή να χρησιμοποιεί 

ψευδώνυμο.

1.4.1.3 Η εξουσία περιφρούρησης της ακεραιότητας του έργου

Η  εξουσία  περιφρούρησης  της  ακεραιότητας  του  έργου  προβλέπεται  στο 

άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του Ν.2121/1993 που ορίζει ότι «το ηθικό δικαίωμα 

δίνει  στο  δημιουργό  ιδίως  τις  εξουσίες...  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».  Το περιεχόμενο της εξουσίας περιφρούρησης όπως 

προβλέπεται  στο  άρθρο  αυτό  είναι  ευρύ  γιατί  δίνει  τη  δυνατότητα  στο 

δημιουργό  να  απαγορεύει  οποιαδήποτε  μεταβολή  του  έργου  που  γίνεται 

χωρίς την άδειά του, ενώ αποτελεί προσβολή και ο τρόπος παρουσίασης του 

έργου στο κοινό.

Ο  δημιουργός  μπορεί  να  επιτρέψει  εγγράφως  ορισμένους  συμβατικούς 

περιορισμούς  που  αφορούν  την  άσκηση  του  ηθικού  δικαιώματος  και 

ειδικότερα την εξουσία περιφρούρησης π.χ. στην εκδοτική σύμβαση (άδεια για 

διόρθωση γραφικών λαθών), στη σύμβαση μετάφρασης (άδεια για ορισμένες 

τροποποιήσεις του έργου για να αποδοθεί σωστά το έργο από τη μια γλώσσα 

στην άλλη)  και  στη  σύμβαση θεατρικής  παράστασης  (άδεια  για  ορισμένες 

μετατροπές,  απαραίτητες  για  την  μεταφορά  ενός  λογοτεχνικού  έργου  στο 

θέατρο).

1.4.2 Το περιουσιακό δικαίωμα
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Το  περιουσιακό  δικαίωμα  εξασφαλίζει  στο  δημιουργό  τη  δυνατότητα  να 

εκμεταλλευθεί  οικονομικά  το  έργο  του.   Το  άρθρο  3  του  Ν.2121/1993 

απαριθμεί ενδεικτικά τις εξουσίες που απαρτίζουν το περιουσιακό δικαίωμα 

και αντιστοιχούν στους βασικότερους τρόπους εκμετάλλευσης του έργου.

1.4.2.1 Η εξουσία εγγραφής και αναπαραγωγής

Το άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ. α του Ν.2121/1993 αναγνωρίζει στο δημιουργό την 

εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει «την εγγραφή και την αναπαραγωγή 

του έργου με κάθε μέσο, όπως μηχανικά, φωτοχημικά ή ηλεκτρονικά μέσα».

Εγγραφή στην περίπτωση αυτή σημαίνει την πρώτη υλική ενσωμάτωση του 

έργου σε κάποιο υλικό φορέα που αποτελεί τη βάση για την αναπαραγωγή 

του  έργου  σε  ένα  ή  περισσότερα  αντίτυπα.   Η  έννοια  της  εγγραφής 

χρησιμοποιείται πιο συχνά στο χώρο των συγγενικών δικαιωμάτων.

Αναπαραγωγή είναι η παραγωγή ενός ή περισσότερων αντιτύπων του έργου 

που  συνήθως  γίνεται  με  βάση  την  υλική  ενσωμάτωση  η  οποία 

πραγματοποιείται  με  την  εγγραφή.   Τέτοια  αντίτυπα  μπορεί  να  είναι  π.χ. 

βιβλία, φωτοαντίγραφα, μικροφίλμ, εικονογραφήματα, δίσκοι, κασέτες κλπ.  Η 

αναπαραγωγή μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε μέσο.

Το δικαίωμα της αναπαραγωγής αποτελούσε πάντα τον «ακρογωνιαίο λίθο» 

της πνευματικής ιδιοκτησίας.  Σε κοινοτικό επίπεδο έχει  εναρμονισθεί  όσον 

αφορά  τα  προγράμματα  Η/Υ,  τις  βάσεις  δεδομένων  και  τα  συγγενικά 

δικαιώματα.   Για  τα  προγράμματα  Η/Υ  η  Οδηγία  91/250  προβλέπει  ότι  ο 

δικαιούχος  έχει  το  αποκλειστικό  δικαίωμα να  πραγματοποιεί  ή  να  παρέχει 

άδεια για οριστική ή προσωρινή αναπαραγωγή του προγράμματος με κάθε 

μέσο  και  μορφή,  εν  όλω  ή  εν  μέρει  (άρθρο  4  στοιχ.  α).   Η  έννοια  της 

αναπαραγωγής  είναι  ευρεία  και  καλύπτει  τόσο  τη  σταθερή  όσο  και  τη 

φευγαλέα αναπαραγωγή.  Σε διεθνές επίπεδο ουσιώδης είναι η διάταξη του 

άρθρου 9 της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης-Παρισιού που αναγνωρίζει στους 

δημιουργούς λογοτεχνικών έργων το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέψουν 

την αναπαραγωγή των έργων τους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε 

μορφή.  Οι εθνικές όμως νομοθεσίες διατηρούν την ευχέρεια να προβλέψουν 

περιορισμούς  του  δικαιώματος  αναπαραγωγής  σε  ορισμένες  ειδικές 

περιπτώσεις, υπό τον όρο ότι η αναπαραγωγή αυτή δεν βλάπτει την κανονική 
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εκμετάλλευση  του  έργου,  ούτε  προκαλεί  αδικαιολόγητη  βλάβη  στα  νόμιμα 

συμφέροντα του δημιουργού.  Το τρία αυτά κριτήρια είναι γνωστά ως «τεστ 

των τριών βημάτων» (σταδίων) (three steps test).

Ας  σημειωθεί  ότι  σύμφωνα  με  το  άρθρο  13  παρ.  5  του  Ν.2121/1993,  η 

σύμβαση  ή  η  άδεια  εκμετάλλευσης  δεν  μπορεί  ποτέ  να  θεωρηθεί  ότι 

αναφέρεται  και  σε  τρόπους εκμετάλλευσης που δεν είναι  γνωστοί  κατά το 

χρόνο  κατάρτισης  των  σχετικών  δικαιοπραξιών.   Συνεπώς,  οι  νέοι  τρόποι 

εκμετάλλευσης  του  έργου,  όπως  ψηφιακή  ή  ηλεκτρονική  αναπαραγωγή 

ανήκουν στο δημιουργό.

1.4.2.2 Η εξουσία μετάφρασης

Το άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ. β του Ν. 2121/1993 αναγνωρίζει στο δημιουργό την 

εξουσία  να  επιτρέπει  ή  να  απαγορεύει  τη  μετάφραση  του  έργου  του.   Η 

μετάφραση αποτελεί παράγωγο έργο και προϋποθέτει ένα αρχικό έργο, που 

ονομάζεται πρωτότυπο, του οποίου ο δημιουργός επιτρέπει ή απαγορεύει την 

απόδοση και μεταφορά από μια γλώσσα ή ιδίωμα σε άλλη γλώσσα ή ιδίωμα. 

Μετάφραση αποτελεί και η απόδοση ενός κειμένου από την αρχαία ελληνική 

στην  νεοελληνική  γλώσσα  ή  από  την  καθαρεύουσα  στη  δημοτική.   Ο 

μεταφραστής ως δημιουργός του παράγωγου έργου, έχει δικό του δικαίωμα 

πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στη μετάφραση.  Ειδικά για τα προγράμματα 

ηλεκτρονικού υπολογιστή απαιτείται άδεια του δικαιούχου για τη μετάφραση 

του  συγκεκριμένου  προγράμματος.   Στην  περίπτωση  αυτή  η  μετάφραση 

γίνεται  είτε  από μια  γλώσσα προγραμματισμού σε  μια  άλλη,  είτε  από μια 

μορφή που διαβάζεται από ανθρώπους σε μια μορφή που διαβάζεται από 

μηχανήματα.   Ο  δημιουργός  έχει  επίσης  το  δικαίωμα  να  επιτρέπει  ή  να 

απαγορεύει  τη  μετάφραση  της  βάσης  δεδομένων  (άρθρο  5ν  της  Οδηγίας 

96/9).

1.4.2.3 Η εξουσία θέσης σε κυκλοφορία

Το άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ. δ του Ν.2121/1993 εισάγει τη λεγόμενη εξουσία 

θέσης σε κυκλοφορία που είναι γνωστή και ως εξουσία (δικαίωμα) διανομής. 

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι να δοθεί η δυνατότητα στο δημιουργό να 
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ελέγξει την κυκλοφορία του πρωτότυπου ή των αντιτύπων του έργου, ώστε να 

εισπράττει χωριστή αμοιβή κυρίως από τους νέους τρόπους εκμετάλλευσης 

του έργου.  Το δικαίωμα εκμίσθωσης και  δανεισμού δεν αναγνωρίζεται ως 

ξεχωριστό  δικαίωμα,  αλλά  συμπεριλαμβάνεται  στην  εξουσία  θέσης  σε 

κυκλοφορία.   Έτσι  από  το  άρθρο  αυτό  του  νόμου  αναγνωρίζεται  στο 

δημιουργό η εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει «τη θέση σε κυκλοφορία 

του πρωτότυπου ή αντιτύπων του έργου με μεταβίβαση της κυριότητας, με 

εκμίσθωση ή  με  δημόσιο  δανεισμό,  καθώς και  την  επιβολή  περιοριστικών 

όρων στη μεταβίβαση, την εκμίσθωση ή το δημόσιο δανεισμό, ιδίως σε ότι 

αφορά τη χρήση των αντιτύπων».

Ο νόμος δεν αναφέρεται στο θέμα της εξάντλησης (ανάλωσης) της εξουσίας 

θέσης σε κυκλοφορία.  Εξαίρεση αποτελεί το άρθρο 41 για τα προγράμματα 

Η/Υ σύμφωνα με το οποίο η πρώτη πώληση αντιγράφου ενός προγράμματος 

Η/Υ μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας) από το δημιουργό ή με τη συγκατάθεσή του εξαντλεί το δικαίωμα 

διάθεσης  του  αντιτύπου  αυτού  μέσα  στην  Κοινότητα  εξαιρουμένου  του 

δικαιώματος ελέγχου των μεταγενέστερων εκμισθώσεων του προγράμματος ή 

των αντιγράφων του (βλ. επίσης άρθρο 4 στοιχ. γ της Οδηγίας 91/250).  Για 

τις βάσεις δεδομένων η Οδηγία 96/9 στο άρθρο 5γ προβλέπει επίσης ότι «η 

πρώτη πώληση αντιγράφων της βάσης δεδομένων στην Κοινότητα από το 

δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του, συνεπάγεται ανάλωση του δικαιώματος 

μεταπώλησης του εν λόγω αντιγράφου στην Κοινότητα» (βλ. επίσης νέα παρ. 

3 του άρθρου 3 του Ν.2121/1993).

Η αρχή της κοινοτικής εξάντλησης δεν ισχύει για το δικαίωμα εκμίσθωσης και 

δανεισμού το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 της Οδηγίας 92/100 δεν 

εξαντλείται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη διανομής πρωτοτύπων 

και αντιγράφων έργων που προστατεύονται με την πνευματική ιδιοκτησία.  Η 

θέση  σε  κυκλοφορία  με  εκμίσθωση  ή  δημόσιο  δανεισμό  επιτρέπει  στο 

δημιουργό να εισπράττει  χωριστή αμοιβή από τους νέους αυτούς τρόπους 

εκμετάλλευσης του έργου.  Ο ελληνικός νόμος δεν δίνει ορισμό των σχετικών 

εννοιών (εκμίσθωση και δημόσιος δανεισμός) σε αντίθεση με την κοινοτική 

Οδηγία  92/100  η  οποία  αναφέρεται  στο  δικαίωμα  δανεισμού  χωρίς  τον 

προσδιορισμό «δημόσιος» και σύμφωνα με την οποία η «εκμίσθωση» έχει την 

έννοια  της  διάθεσης  προς  χρήση  πρωτότυπων  ή  αντιγράφων  έργων  για 
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περιορισμένο  χρονικό  διάστημα  και  για  άμεσο  ή  έμμεσο  οικονομικό  ή 

εμπορικό όφελος και ο «δανεισμός» έχει την έννοια της διάθεσης προς χρήση 

για περιορισμένο πάντοτε χρονικό διάστημα, όχι όμως για άμεσο ή έμμεσο 

οικονομικό ή εμπορικό όφελος, όταν γίνεται από ιδρύματα που είναι ανοιχτά 

στο κοινό.

1.4.2.4 Η εξουσία απαγόρευσης εισαγωγής αντιτύπων

Το άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ.  η του Ν.2121/1993 καθιερώνει  την εξουσία του 

δημιουργού να απαγορεύει  την εισαγωγή αντιτύπων που παρήχθησαν στο 

εξωτερικό χωρίς την άδειά του, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες 

της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  ή  με  άδεια  συμβατικά  περιορισμένη,  εφόσον 

πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.4.2.5 Η εξουσία δημόσιας εκτέλεσης

Το άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ. στ του Ν.2121/1993 εξασφαλίζει στο δημιουργό την 

εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη δημόσια εκτέλεση του έργου.  

Ένα κριτήριο προσδιορισμού της έννοιας «δημόσια εκτέλεση» είναι αυτό που 

ισχύει  και  για  την  «παρουσίαση  του  έργου  στο  κοινό»  (βλ.  σχετική 

παράγραφο).  Ως κοινό δεν μπορούν να χαρακτηριστούν π.χ. τα μέλη μιας 

οικογένειας  ή  ο  στενός  κύκλος  φίλων  ή  συμμαθητών μια  σχολικής  τάξης. 

Αντίθετα,  κοινό  είναι  οι  εργαζόμενοι  σε  μια  επιχείρηση  ή  εργοστάσιο,  οι 

νοσηλευόμενοι  σε  μια  κλινική,  οι  θεατές  κάποιας  παράστασης ή  αίθουσας 

κινηματογράφου κλπ.  Η δημόσια εκτέλεση μπορεί να είναι άμεση (απευθείας 

επαφή με το έργο κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας π.χ.) ή έμμεση (όταν η 

παρουσίαση  γίνεται  μέσω  υλικών  φορέων  π.χ.  δίσκων,  κασετών, 

κινηματογραφικών ταινιών κλπ.). Άλλο κριτήριο της δημόσιας εκτέλεσης είναι 

ο  δημόσιος  χώρος,  ο  χώρος  δηλαδή  όπου  ο  καθένας  μπορεί  να  έχει 

προσπέλαση.  Το πότε η εκτέλεση είναι δημόσια ή μη εξαρτάται από το αν η 

εκτέλεση γίνεται κάτω από συνθήκες που κάνουν το έργο προσιτό σε αόριστο 

αριθμό  προσώπων  που  δεν  χαρακτηρίζονται  από  ιδιαίτερες  ιδιότητες  ή 

σχέσεις μεταξύ τους.
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1.4.2.6 Η εξουσία ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης

Το άρθρο 3 παρ. 1 στοιχ. ζ του Ν.2121/1993 αναγνωρίζει στο δημιουργό την 

εξουσία  να  επιτρέπει  ή  να  απαγορεύει  «τη  μετάδοση  ή  αναμετάδοση  του 

έργου στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, με ηλεκτρομαγνητικά 

κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο, παράλληλα προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων».

1.5 Η εκμετάλλευση του έργου

Ο  δημιουργός  ενός  έργου  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  δεν  έχει  την 

οικονομική δυνατότητα να εκμεταλλευθεί ο ίδιος το έργο του.  Απευθύνεται σε 

εκδότες,  θεατρικούς  επιχειρηματίες,  ραδιοτηλεοπτικούς  οργανισμούς  και 

άλλες πολιτιστικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τη σχετική εκμετάλλευση. 

Ο  Ν.2121/1993  θεσπίζει  τη  δυνατότητα  μεταβίβασης  του  περιουσιακού 

δικαιώματος  και  το  αμεταβίβαστο  του  ηθικού  δικαιώματος,  διευκρινίζει  την 

έννοια των συμβάσεων και αδειών εκμετάλλευσης και καθιερώνει ορισμένους 

κανόνες που συχνά περιορίζουν τη συμβατική ελευθερία του δημιουργού για 

να  τον  προστατεύσουν  έναντι  του  οικονομικά  πανίσχυρου 

αντισυμβαλλόμενου.

1.5.1 Η μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος

Το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν.2121/1993 προβλέπει τη δυνατότητα μεταβίβασης 

του περιουσιακού δικαιώματος μεταξύ ζώντων ή λόγω θανάτου.  Αντίθετα, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου,  το ηθικό δικαίωμα είναι 

αμεταβίβαστο  με  πράξη  εν  ζωή,  ενώ  μετά  το  θάνατο  του  δημιουργού 

περιέρχεται  στους  κληρονόμους  του,  οι  οποίοι  οφείλουν  να  το  ασκούν 

σύμφωνα με τη θέληση του δημιουργού, αν βέβαια τέτοια θέληση έχει ρητά 

εκφρασθεί.  Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο επιτρέπεται και η ολική μεταβίβαση 

του  περιουσιακού δικαιώματος  που αποτελεί  ακραίο  τρόπο εκμετάλλευσης 

του έργου γιατί αποξενώνει το δημιουργό από το έργο του.  Το αρνητικό αυτό 

αποτέλεσμα απαλύνεται από το γεγονός ότι ο δημιουργός διατηρεί πάντοτε 

τον  προσωπικό  δεσμό  με  το  έργο  του,  αφού  το  ηθικό  δικαίωμα  είναι 
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αμεταβίβαστο, ενώ συγχρόνως απαγορεύεται η κατάρτιση συμβάσεων που 

αφορούν το σύνολο των μελλοντικών έργων και παραμένουν στο δημιουργό 

οι εξουσίες που ήταν άγνωστες κατά το χρόνο μεταβίβασης.

1.5.2 Συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης

Το άρθρο 13 του Ν.2121/1993 προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για τις συμβάσεις 

και  άδειες  εκμετάλλευσης.   Με  τις  συμβάσεις  εκμετάλλευσης  ο 

αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασκήσει τις εξουσίες που 

απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα, ενώ με τις άδειες εκμετάλλευσης ο 

αντισυμβαλλόμενος δεν έχει την υποχρέωση να εκμεταλλευθεί το έργο, απλά 

υποχρεούται  να  καταβάλει  στο  δημιουργό  την  αντιπαροχή  για  τη  σχετική 

εκμετάλλευση.   Οι  συμβάσεις  και  άδειες  εκμετάλλευσης  διακρίνονται  σε 

αποκλειστικές ή μη, ανάλογα με το αν παρέχουν στον αντισυμβαλλόμενο το 

δικαίωμα να ασκεί τις εξουσίες στις οποίες αναφέρεται η σύμβαση ή η άδεια 

εκμετάλλευσης  κατ’  αποκλεισμό  οποιουδήποτε  τρίτου  ή  παράλληλα  προς 

άλλους  αντισυμβαλλόμενους  ή  προς  το  δημιουργό.   Για  τις  περιπτώσεις 

αμφιβολίας  υπάρχει  ο  ερμηνευτικός  κανόνας  ότι  η  σύμβαση  και  η  άδεια 

εκμετάλλευσης θεωρούνται μη αποκλειστικές.

Κεφάλαιο 2  Ψηφιοποίηση – Μετάδοση Πληροφορίας

2.1 Ψηφιοποίηση

Πολύ πριν την ύπαρξη των ψηφιακών μέσων, οι δημιουργοί, οι παραγωγοί 

περιεχομένου  και  οι  διανομείς  πνευματικού  έργου  προσπαθούσαν  να 

18



Μουμουζιάς Εμμανουήλ -  Η πνευματική ιδιοκτησία στον ψηφιακό κόσμο

αποτρέψουν  το  ενδεχόμενο  της  αντιγραφής  και  διανομής  παράνομου 

περιεχομένου  (χωρίς  την  έγγραφη  συναίνεση  του  δημιουργού  ή  των 

εξουσιοδοτημένων  από  τον  δημιουργό  διανομέων).  To  1976  η  εταιρεία 

παραγωγής ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών Universal Studios μήνυσε την 

Sony για την δυνατότητα που έδινε στους κατόχους συσκευών video Betamax 

να εγγράφουν σε βίντεο κασέτα τηλεοπτικά προγράμματα. Στο πλευρό των 

Universal  Studios  βρέθηκε και  η  εταιρεία  Walt  Disney Company.  Η τελική 

απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 1984 ανέφερε ότι η εγγραφή ταινιών 

ή  εκπομπών  που  αναπαράγονταν  σε  τηλεοπτικά  κανάλια  αποτελεί  δίκαιη 

χρήση  (fair  use)  των  καταναλωτών  και  δεν  αποτελεί  παράβαση  της 

νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Η  μετατροπή  της  αναλογικής  πληροφορίας  σε  ψηφιακή  (ψηφιοποίηση)  με 

σκοπό την διατήρηση της πληροφορίας όπως και την εύκολη μετάδοση της 

μέσα  από  τηλεπικοινωνιακά  δίκτυα  και  ηλεκτρονικά  μέσα  αποθήκευσης 

αποτελεί  ένα  από  τα  σημαντικότερα  σημεία  έρευνας  και  συνεχούς 

βελτιστοποίησης στην επιστήμη της Πληροφορικής. H άνοδος της παγκόσμιας 

οικονομίας και η εκρηκτική ανάπτυξη του διαδικτύου είχε μεγάλη επίπτωση 

στις  αρχές  που  διέπουν  την  πνευματική  ιδιοκτησία  σε  όλο  τον  κόσμο.  Η 

νομοθεσία  που  αφορά  στο  συγκεκριμένο  θέμα  παγκοσμίως  έπρεπε  να 

επανεξεταστεί.  Τα  δεδομένα  έχουν  αλλάξει  ανεπιστρεπτί  και  οι 

αντιπαραθέσεις για την προσαρμογή των ανθρώπων στη νέα εποχή γίνονται 

όλο και πιο έντονες. 

Όλα  τα  έργα  πνευματικής  ιδιοκτησίας  μπορούν  να  μεταφερθούν  στον 

Ψηφιακό Κόσμο, είτε αυτούσια είτε μέσω μετατροπών. Μια ψηφιακή μουσική 

ηχογράφηση μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά, μια φωτογραφία μπορεί να 

ψηφιοποιηθεί (αν δεν βρίσκεται σε αυτή τη μορφή ήδη), ένα συγγραφικό έργο 

επίσης μπορεί  να μεταδοθεί  εύκολα και  γρήγορα.  Το μόνο πρόβλημα που 

υπήρχε στη διαδικασία μετάδοσης ήταν το μέγεθος των ψηφιακών αρχείων 

(πχ  ένα  CD  μουσικής  περιέχει  650-700ΜΒ  δεδομένων,  μέγεθος  αρκετά 

μεγάλο  για  να  μπορεί  να  μεταδοθεί  άνετα  ακόμα  και  στα  γρήγορες 

ευρυζωνικές  συνδέσεις).  Η  ψηφιοποίηση  λοιπόν  στα  πρώτα  στάδιά  της 

πετύχαινε  το  να  μετατρέπει  τις  αναλογικές  πηγές  σε  ψηφιακή  μορφή 

δημιουργώντας  όμως  μεγάλου  μεγέθους  αρχεία.  Αυτό  απαιτεί  μεγάλους 

αποθηκευτικούς  χώρους  και  δημιουργεί  προβλήματα  στη  διαδικασία 
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μετάδοσης.  Πως  θα  μπορούσαμε  να  μεταδώσουμε  ένα  βίντεο  streaming 

(συνεχούς  ροής  σε  πραγματικό  χρόνο)  όταν  το  μέγεθός  του  ήταν 

απαγορευτικό για τέτοιου είδους διαδικασίες στα υπάρχοντα τηλεπικοινωνιακά 

δίκτυα; 

2.2 Codecs

Οι  codecs  είναι  προγράμματα  Η/Υ  (ή  εξωτερικών  συσκευών)   τα  οποία 

επιτρέπουν τη  συμπίεση ή την αποσυμπίεση αναλογικών δεδομένων όταν 

αυτά  μετατρέπονται  σε  ψηφιακά.  Η  ονομασία  CODEC προκύπτει  απο  το 

'Compressor-Decompressor',  ‘Coder-Decoder',  ‘Compression 

Decompression αλγόριθμος'.4 

Ανάλογα  με  την  ποιότητα  κωδικοποίησης  που  προσφέρουν  οι  codecs 

μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες κωδικοποιητών: 

Lossy     codecs  :  Πολλοί  από  τους  πιο  διαδεδομένους  κωδικοποιητές  σε 

επίπεδο  λογισμικού  χαρακτηρίζονται  ως  lossy,  δηλαδή  κατά  την 

κωδικοποίηση μειώνουν την αρχική ποιότητα σε κάποιο βαθμό ούτως ώστε 

να πετύχουν καλύτερη συμπίεση των δεδομένων. 

Lossless     codecs  :   Υπάρχουν  επίσης  και  κωδικοποιητές  που  λειτουργούν 

χωρίς  να μειώνουν την αρχική  ποιότητα πετυχαίνοντας παράλληλα μικρού 

βαθμού συμπίεση. Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου αποτελεί βασικό 

παράγοντα ψηφιοποίησης η διατήρηση της αρχικής πληροφορίας και όχι το 

μέγεθος του παραγόμενου αρχείου. Επίσης χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις 

όπου  τα  δεδομένα  πρόκειται  να  επεξεργαστούν  αργότερα  και  είναι 

απαραίτητη  όσο  το  δυνατόν  καλύτερη  ποιότητα  δεδομένων  πριν  την 

επεξεργασία η οποία ενδέχεται να μειώσει και αυτή με τη σειρά την ποιότητα 

των αρχικών δεδομένων. Η μείωση τιμών των αποθηκευτικών χώρων όπως 

και  η  αύξηση  των  ευρυζωνικών  ταχυτήτων  (επιτρέποντας  την  μετάδοση 

μεγάλου μεγέθους αρχείων)  δημιουργούν το υπόβαθρο για εντονότερη χρήση 

των lossless codecs. 

Οι κωδικοποιητες είναι σχεδιασμένοι να κωδικοποιούν και να δίνουν έμφαση 

σε  συγκεκριμένα  σημεία  των  πολυμέσων  που  θα  κωδικοποιηθούν.  Για 

παράδειγμα ,  σε ένα βίντεο που περιέχει  σκηνές γρήγορης κίνησης (όπως 

4 Πηγή : http://en.wikipedia.org/wiki/Codecs
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είναι  ένας  αγώνας  ποδοσφαίρου  ή  μπάσκετ),  θα  πρέπει  ο  codec να 

διατηρήσει  την  γρήγορη  κίνηση  χωρίς  απαραίτητα  να  αποτελεί  βασική 

προτεραιότητα  η  ακριβής  αποτύπωση  πχ  των  χρωμάτων  του  βίντεο.   Σε 

περιπτώσεις μετάδοσης ήχου όπως πχ στα κινητά τηλέφωνα αποτελεί βασική 

παράμετρο η  μικρή καθυστέρηση  μετάδοσης (και  είναι  ανεκτή  η  μειωμένη 

ποιότητα  ήχου)  ενώ  σε  κωδικοποιητές  ήχου  για  ηχογράφηση  είναι 

σημαντικότερη η ποιότητα  της ηχογράφησης και όχι η ταχύτητα μετάδοσης. 

Σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες codecs. Κάποιοι μπορούν να κατεβούν από 

το Internet  και είναι ελεύθεροι για διανομή και χρήση και κάποιοι αποτελούν 

εμπορικό  προϊόν.  Ένας  σημαντικός  παράγοντας  για  την  επιλογή  του 

κατάλληλου  codec είναι και η συμβατότητα χρήσης και αναπαραγωγής των 

δεδομένων  σε  διαφορετικές  πλατφόρμες  (είτε  λογισμικού  είτε  υλικού). 

Παρακάτω θα δούμε μερικούς δημοφιλείς τύπους αρχείων που τα δεδομένα 

τους έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση κωδικοποιητών. 

2.3 MP3 5

Το MPEG-1 Audio Layer 3 (Ήχος τύπου MPEG-1 3ου επιπέδου), γνωστό και 

ως  ΜΡ3  ,είναι  μία  δημοφιλής  ψηφιακή  κωδικοποίηση  ήχου,  μια  μορφή 

αρχείου  απωλεστικής  (lossy)  συμπίεσης  και  αλγόριθμος,  ο  οποίος  είναι 

σχεδιασμένος  να  μειώνει  δραστικά  το  μέγεθος  των  δεδομένων  που 

απαιτούνται για την αναπαραγωγή του ήχου, ο οποίος όμως ακούγεται σαν 

πιστή  αναπαραγωγή  του  αρχικού  ασυμπίεστου  ήχου  από  τους 

περισσότερους ακροατές. Εφευρέθηκε από μία ομάδα Γερμανών μηχανικών 

του  Ιδρύματος  Fraunhofer,  οι  οποίοι  εργάστηκαν  στα  πλαίσια  του 

προγράμματος EUREKA 147 DAB το οποίο έκανε έρευνα πάνω στο ψηφιακό 

πρόγραμμα ραδιοφώνου, και τυποποιήθηκε με βάση το πρότυπο ISO/IEC το 

1991.

Παρέχει τη δυνατότητα της αναπαράστασης ήχου κωδικοποιημένου με μορφή 

Pulse Code Modulation (PCM)  (διαμόρφωση  με  βάση  κωδικούς  παλμών) 

δεσμεύοντας πολύ λιγότερο χώρο (για δεδομένα) από τις άμεσες μεθόδους. 

Αυτό  γίνεται  χρησιμοποιώντας  ψυχοακουστικά  μοντέλα  για  να  απορρίψει 

τμήματα ή περιοχές του ηχητικού φάσματος που δεν ακούει το ανθρώπινο 

5 Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/MP3
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αυτί, και καταγράφοντας την υπόλοιπη πληροφορία με έναν αποτελεσματικό 

τρόπο.

Κωδικοποίηση Ήχου

Το πρότυπο MPEG-1 δεν συμπεριλαμβάνει ακριβείς προδιαγραφές για έναν 

κωδικοποιητή  MP3.  Από  την  άλλη  μεριά  ο  αλγόριθμος  και  η  μορφή  του 

αρχείου, ορίζονται ικανοποιητικά. Όσοι υλοποιούν το πρότυπο θεωρείται οτι 

θα επινοήσουν δικούς τους αλγόριθμους ικανούς να αφαιρέσουν μέρη της 

πληροφορίας στον αρχικό κομμάτι ήχου. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν πολλοί 

διαφορετικοί  κωδικοποιητές MP3, ο  καθένας από τους οποίους δημιουργεί 

αρχεία διαφορετικής ποιότητας. Συγκριτικές δοκιμές είναι διαθέσιμες ευρέως, 

ώστε είναι εύκολο για έναν πιθανό χρήστη ενός κωδικοποιητή να αναζητήσει 

την καλύτερη επιλογή. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ένας κωδικοποιητής που 

έχει δυνατότητα να δημιουργεί αρχεία σε υψηλότερα bit rates (βλ. παρακάτω) 

(όπως ο LAME, που είναι  ευρεώς διαδεδομένος για την κωδικοποίηση σε 

υψηλά  bit  rates)  δεν  είναι  απαραίτητα  τόσο  καλός  στην  κωδικοποίηση με 

χαμηλότερους ρυθμούς bit rate.

Αποκωδικοποίηση Ήχου

Η αποκωδικοποίηση από την άλλη μεριά, είναι ένα προσεκτικά σχεδιασμένο 

πρότυπο. Οι περισσότεροι αποκωδικοποιητές είναι "σύμμορφοι με τη ροή των 

bits" (bitstream compliant), που σημαίνει ότι το αποσυμπιεσμένο αποτέλεσμα 

που παράγουν από κάποιο αρχείο MP3 θα είναι το ίδιο (μέσα σε ένα ανεκτό 

βαθμό  στρογγυλοποίησης)  όπως  το  αποτέλεσμα  που  ορίζεται  μαθηματικά 

από το έγγραφο του προτύπου ISO/IEC [1]. Το αρχείο MP3 έχει μία σταθερή 

μορφή  που  αποτελείται  από  384,  576  ή  1152  δείγματα  (ανάλογα  με  την 

έκδοση  και  το  επίπεδο  του  MPEG)  και  όλα  τα  "πλαίσια",  έχουν  σχετική 

πληροφορία στην κεφαλίδα (32 bit) και την υπόλοιπη πληροφορία (9, 17, ή 32 

bytes,  ανάλογα  με  την  έκδοση  του  MPEG  και  αν  είναι  στερεοφωνικός  ή 

μονοφωνικός  ο  ήχος).  Η  πληροφορία  της  κεφαλίδας  και  του  υπόλοιπου 

μέρους  βοηθά  τον  αποκωδικοποιητή  να  αποκωδικοποιήσει  σωστά  τα 

δεδομένα. Για αυτό τον λόγο οι αποκωδικοποιητές συγκρίνονται συνήθως με 

βάση την υπολογιστική τους απόδοση (δηλαδή πόση μνήμη και χρόνο από 

τον  επεξεργαστή  ενός  υπολογιστή  απαιτούν  για  την  διαδικασία  της 

αποκωδικοποίησης).

22



Μουμουζιάς Εμμανουήλ -  Η πνευματική ιδιοκτησία στον ψηφιακό κόσμο

Ο ρυθμός  bit (bit rate)  είναι  κυμαινόμενος  για  τα  αρχεία  MP3.  Ο  γενικός 

κανόνας είναι ότι όσο μεγαλύτερο ρυθμό Bit έχει ένα αρχείο τόσο περισσότερη 

πληροφορία περιλαμβάνεται από τον αρχικό ήχο, και έτσι είναι ποιοτικότερο 

το  αποτέλεσμα  κατά  την  αναπαραγωγή.  Στις  πρώτες  μέρες  της 

κωδικοποίησης των MP3 χρησιμοποιούνταν σταθερός ρυθμός bit για όλο το 

αρχείο. Οι διαθέσιμοι ρυθμοί Bit για το MPEG-1 επιπέδου 3 είναι 32, 40 , 48, 

56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256 και 320 kbit/s, και οι διαθέσιμες 

συχνότητες δειγματοληψίας είναι 32, 44.1 και 48 Khz. Η πιο συνηθισμένη είναι 

αυτή των 44.1Khz (και κατα σύμπτωση είναι ίδια με αυτή του  CD), ενώ τα 

128Kbit έχει  γίνει  ο  συνηθισμένος  ρυθμός  bit για  ένα  "αρκετά  καλό" 

αποτέλεσμα. Αν και τα 192Kbit άρχισαν να γίνονται όλο και πιο δημοφιλή στα 

δίκτυα  ανταλλαγής  αρχείων  (peer-to-peer),  κυρίως  λόγω  της  μεγαλύτερης 

διαθεσιμότητας  σε  ευρυζωνικές  ταχύτητες  Ιντερνετ.  Το  MPEG-2  και  το 

ανεπίσημο MPEG-2.5 συμπεριλαμβάνουν πρόσθετους ρυθμούς bit 8, 16, 24, 

32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160 kbit/δευτ και προσφέρουν και 

χαμηλότερες συχνότητες δειγματοληψίας (8, 11.025, 12, 16, 22.05 και 24 kHz)

Επίσης είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν κυμαινόμενοι ρυθμοί  bit (Variable 

bit rates ή  VBR). Τα αρχεία  MP3 χωρίζονται σε "πλαίσια", κάθε ένα από τα 

οποία έχει το δικό του ρυθμό bit, και έτσι είναι δυνατό να αλλαχθεί δυναμικά ο 

ρυθμός  καθώς  το  αρχείο  κωδικοποιείται.  Αυτή  η  τεχνική  κάνει  δυνατή  τη 

χρήση  περισσότερων  bit για  κομμάτια  του  ήχου  με  υψηλότερη  δυναμική 

(περισσότερη  κίνηση  στον  ήχο),  και  λιγότερα  bit σε  σημεία  με  μικρότερη 

δυναμική, βελτιώνοντας περισσότερο την ποιότητα και μειώνοντας τον χώρο 

που απαιτείται  για  την αποθήκευσή τους.  Για  παράδειγμα,  ένα μέρος που 

αποτελείται από καθαρούς τόνους μπορεί να κωδικοποιηθεί στα 48Kbit/δευτ, 

καταλαμβάνοντας  λιγότερο  χώρο χωρίς  κάποια  εμφανή  διαφορά,  ενώ ένα 

μέρος που παίζεται από μια πλήρη συμφωνική ορχήστρα κωδικοποιείται στα 

224Kbit/δευτ  για  να  το  αναπαραστήσει  με  μεγαλύτερη  πιστότητα.  Αν  και 

αρχικά  δεν  γινόταν  αυτό,  πολλοί  κωδικοποιητές  χρησιμοποιούν  αυτή  την 

τεχνική σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.

Ρυθμοί  bit εκτός του τύπου μέχρι και 640Kbit/δευτ μπορούν να επιτευχθούν 

με  τον  κωδικοποιητή  LAME (χρησιμοποιώντας  την  επιλογή  freeformat, 

δηλαδή,  ελεύθερη  μορφοποίηση)  αλλά  λιγότερα  προγράμματα 

αναπαραγωγής μπορούν να παίξουν αυτά τα αρχεία.  Ο  Gabriel Bouvigne, 

23



Μουμουζιάς Εμμανουήλ -  Η πνευματική ιδιοκτησία στον ψηφιακό κόσμο

ένας  βασικός  προγραμματιστής  στην  ανάπτυξη  του  LAME,  παρείχε  την 

παρακάτω πληροφορία σχετικά με το freeformat.

Το  freeformat είναι  συμβατό  με  το  πρότυπο  MP3.  Οι  αποκωδικοποιητές 

απαιτείται να μπορούν να αποκωδικοποιήσουν μέχρι και τα 320Kb/δευτ, αλλά 

η αποκωδικοποίηση υψηλότερων ρυθμών bit δεν είναι απαραίτητη. Πρακτικά, 

αυτό  σημαίνει  ότι  λίγοι  αποκωδικοποιητές  υποστηρίζουν  παραπάνω  από 

320Kbit/δευτ.

2.3.1  Internet και MP3

Από το πρώτο μισό του 1995 έως και τα τέλη της δεκαετίας του 1990, αρχεία 

MP3  άρχισαν  κυκλοφορούν  ευρέως  στο  Ιντερνέτ.  Η  επιτυχία  του  MP3 

οφειλόταν κυρίως στην επιτυχία εταιριών λογισμικού και των προγραμμάτων 

τους όπως το Winamp της Nullsoft (που κυκλοφόρησε το 1997), το  mpg123 

και το Napster (που κυκλοφόρησε το 1999). Αυτά τα προγράμματα έκαναν για 

τον  απλό  χρήστη  πολύ  εύκολη  την  διαδικασία  της  αναπαραγωγής, 

δημιουργίας, μοιράσματος και της συλλογής MP3 αρχείων.

Στις αρχές του 1999 ο Shawn Fanning ξεκίνησε την υλοποίηση μιας ιδέας, η 

οποία θα του έδινε τη δυνατότητα αυτός και οι φίλοι του να αναζητήσουν στο 

Internet μουσικά  κομμάτια  MP3  της  προτίμησής  τους.  Μερικούς  μήνες 

αργότερα, η  Napster Inc. μετρούσε πάνω από 21 εκατομμύρια χρήστες. Σε 

καμία περίπτωση όμως ο 18χρονος τότε μαθητής δεν μπορούσε να φανταστεί 

ότι το δημιούργημά του θα άλλαζε τον τρόπο με τον οποίο απολαμβάνουμε 

πολυμεσικές εφαρμογές και γενικά να επικοινωνούμε.

Η  βασική  ιδέα  πίσω από το  Napster ήταν  η  δημιουργία  μιας  εφαρμογής-

πρωτοκόλλου, η οποία θα συνδύαζε μια search engine, ενός προγράμματος 

ανταλλαγής αρχείων βασισμένης στα πρωτόκολλα διαμοιρασμού αρχείων των 

Windows και του UNIX και ενός IRC client, ώστε να είναι εφικτή η συζήτηση 

μεταξύ των χρηστών που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή online. 

2.3.2  Οι πρώτες αντιδράσεις

Η θύελλα  ξεκίνησε  από  ένα  site ονόματι  MP3.com.  Το  συγκεκριμένο  site 

διατηρούσε  μία  τεράστια  βάση  δεδομένων  από  τα  πιο  δημοφιλή  μουσικά 

κομμάτια  σε  μορφή  MP3.  Οταν ο χρήστης έμπαινε  στο  site μπορούσε να 
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κατεβάσει το  MP3 της αρεσκείας του, αρκεί να έβαζε το αυθεντικό μουσικό 

CD, το οποίο περιείχε το μουσικό κομμάτι που ήθελε να κατεβάσει ως MP3, 

στο  CD-ROM του  υπολογιστή  του.  Η  MP3.com ερευνούσε  το  CD για  να 

πιστοποιήσει την αυθεντικότητά του και στη συνέχεια επέτρεπε (ή όχι, αν το 

CD δεν ήταν αυθεντικό) το κατέβασμα του MP3 στον υπολογιστή του χρήστη. 

Επιπλέον, το  MP3.com, με παρόμοιες διαδικασίες, επέτρεπε τη δημιουργία 

ενός “best of” CD με τα μουσικά κομμάτια της αρεσκείας του χρήστη.

Ο σύνδεσμος των δισκογραφικών εταιρειών αντέδρασε -  μάλλον βίαια,  θα 

λέγαμε.  Υποστήριζε  ότι  η  MP3.com παραβιάζει  το  νόμο περί  πνευματικών 

δικαιωμάτων  με  τη  λειτουργία  αυτή  που  προσφέρει  στους  χρήστες.  Η 

αντίδρασή του, μάλιστα, δεν αφορά στη διανομή των μουσικών κομματιών σε 

μορφή MP3, όπως ίσως θα περίμενε κανείς, αλλά στην ίδια τη δημιουργία της 

βάσης δεδομένων της MP3.com, για την οποία -όπως ισχυρίζεται- θα έπρεπε 

να πάρει ειδική άδεια.

Tο ομοσπονδιακό δικαστήριο, όπου εκδικαζόταν η αγωγή της Universal Music 

Group κατά της  MP3.com, βρήκε ένοχη την τελευταία για καταπάτηση -και 

μάλιστα εκούσια- πνευματικών δικαιωμάτων. Το δικαστήριο καταδίκασε την 

MP3.com να  πληρώσει  αποζημίωση 25.000  δολαρίων   για  κάθε  CD που 

αποτελούσε  πνευματική  ιδιοκτησία  της  Universal και  το  οποίο  είχε 

αποθηκευτεί  στην  database.  Κατά  την  MP3.com υπάρχουν  περί  τις  4.700 

τέτοια  CDs, κάτι που διαμορφώνει τη συνολική αποζημίωση στα 118 εκατ. 

δολάρια περίπου.

Η Napster ήταν  η δεύτερη εταιρεία που ασχολήθηκε  με τα MP3 και είδε το 

2000 τις αίθουσες των δικαστηρίων. Μάλιστα, η περίπτωση της Napster έγινε 

ευρέως  γνωστή  στο  κοινό,  εξαιτίας  της  “επίθεσης”  που  δέχθηκε  από  το 

συγκρότημα “Metallica”  και  άλλους γνωστούς καλλιτέχνες.  H Napster έδινε 

ένα πρόγραμμα στους εγγεγραμμένους χρήστες της που τους επέτρεπε να 

αναζητούν μουσικά  κομμάτια  σε  μορφή  MP3 σε  σκληρούς  δίσκους  άλλων 

εγγεγραμμένων χρηστών και στη συνέχεια να τα κατεβάζουν στο σύστημά 

τους, αν το επιθυμούσαν. Έτσι, δημιούργησε μία απέραντη “βάση δεδομένων” 

με συνδέσμους σε σκληρούς δίσκους κατοχυρωμένων χρηστών σε όλη την 

υφήλιο, χωρίς βέβαια να είναι σε θέση να ελέγχει αν κάποιο MP3 διακινείται 

“νομίμως”  ή  “παρανόμως”.  Δεν  μπορούσε,  δηλαδή,  να  ελέγξει  αν  τόσο  ο 

χρήστης που “έδινε” όσο και ο χρήστης που έκανε  download το  MP3 ήταν 
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νόμιμος κάτοχος του αυθεντικού μουσικού  CD.  Σύμφωνα με τη νομοθεσία 

περί  πνευματικών  δικαιωμάτων αυτό  αποτελεί  παραβίαση της  προστασίας 

των πνευματικών δικαιωμάτων, χωρίς όμως την ΑΜΕΣΗ παρέμβαση της ίδιας 

της Napster. Εκεί στηρίχθηκε και η υπεράσπισή της στο δικαστήριο, το οποίο 

όμως καταδίκασε την εταιρεία.6

2.4  Συμπίεση JPEG και Μ-JPEG 7

Η μέθοδος συμπίεσης JPEG (Joint Photographic Expert Group), αποτελεί το 

πρότυπο αποθήκευσης φωτογραφιών με  πραγματικά χρώματα (true color) 

που προέρχονται συνήθως, από ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Από την 

χρήση του DCT, ως έναν από τους συμπιεστές που χρησιμοποιεί, πετυχαίνει 

αποθήκευση των φωτογραφιών, όπου το μάτι  μας δεν μπορεί  να διακρίνει 

διαφορές  μεταξύ  μιας  συμπιεσμένης  με  λόγο  συμπίεσης  10:1  και  μιας 

ασυμπίεστης φωτογραφίας. Για λόγους συμπίεσης μεγαλύτερους από 10:1, 

δημιουργούνται  τεχνουργήματα  σε  περιοχές  με  απαλές  διαβαθμίσεις  των 

χρωμάτων. Επομένως για υψηλές συμπιέσεις έχουμε μείωση της ποιότητας 

των  συμπιεσμένων  φωτογραφιών.  Η  μέγιστη  συμπίεση  που  μπορεί  να 

επιτευχθεί είναι 200:1. Κατά την αποσυμπίεση εφαρμόζεται ο αλγόριθμος με 

την αντίστροφη διαδικασία. Η μέθοδος συμπίεσης  JPEG, λόγω της μεγάλης 

υπολογιστικής  ισχύος,  απαιτεί  ειδικές  κάρτες  με  υλικό.  Γι΄  αυτό  το  λόγο ο 

συμπιεστής  JPEG συγκαταλέγεται  στους  hardware codecs (coders – 

decoders). Τα αρχεία που είναι συμπιεσμένα κατά JPEG έχουν επέκταση το 

JPG.  Η μέθοδος  συμπίεσης Μ-JPEG (Motion -  JPEG) χρησιμοποιείται  για 

συμπίεση  κινούμενων  εικόνων  (video,  animation)  εφαρμόζοντας  σε  κάθε 

πλαίσιο  τη  συμπίεση  JPEG.  Το  M-JPEG έχει  κάποια  μειονεκτήματα.  Το 

πρώτο  είναι  ότι  δεν  μπορεί  να  επιτελέσει  υψηλούς  λόγους  συμπίεσης,  το 

δεύτερο, ότι δεν υπάρχει τρόπος συμπίεσης του ήχου με αυτή την τεχνική. Γι΄ 

αυτό  λοιπόν,  το  M-JPEG,  έχει  περιορισμένη  εμπορική  εφαρμογή  σε 

επαγγελματικά  συστήματα  επεξεργασίας  βίντεο  και  κινηματογραφικών 

6 Άρθρο  στο  περιοδικό  πληροφορικής   PC MASTER Τεύχος  129.  Σχετικό  link: 

http://www.pcmaster.gr/columns/default.asp?ArticleID=279&Column=7
7 Παπαδημητρίου,  Αλέξανδρος.  (2005) Τεχνολογία  Πολυμέσων Αθήνα:  Εκδόσεις  Νέων 

Τεχνολογιών
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ταινιών.  Ένα τρίτο  πρόβλημα αφορά τις  προδιαγραφές.  Δεν υπάρχει  ένας 

αποδεκτός στάνταρτ τύπος M-JPEG και οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν 

ποια παραλλαγή του πρέπει να χρησιμοποιήσουν. Επίσης, το πρότυπο του 

συμπιεσμένου ήχου που συνοδεύει το M-JPEG στις εμπορικές εφαρμογές δεν 

είναι το ίδιο σε όλες.  

2.5  Συμπίεση MPEG 8

Η ανάγκη της συμπίεσης MPEG προήλθε από το μεγάλο αποθηκευτικό χώρο 

που  απαιτούσε  η  ψηφιοποίηση  ενός  αναλογικού  βίντεο  ή  μιας 

κινηματογραφικής ταινίας. Η ψηφιοποίηση ενός δευτερολέπτου βίντεο  NTSC 

πραγματικού  χρώματος  απαιτεί  χωρητικότητα  26,4  MB/sec,  ενώ  το  PAL 

απαιτεί  χωρητικότητα  31,65  MB/sec.  Για  την  αποθήκευση  μιας 

κινηματογραφικής ταινίας διάρκειας 2 ωρών, απαιτείται χωρητικότητα 180 GB 

περίπου, ενώ για το αναλογικό των τηλεοράσεων μόνο μια βιντεοκασέτα VHS. 

Την  εποχή  που  ανακαλύφθηκε,  αυτή  η  χωρητικότητα  ήταν  υπερβολικά 

μεγάλη.  Επομένως,  έπρεπε  να  βρεθεί  μια  μέθοδος  συμπίεσης  – 

αποσυμπίεσης  σε  πραγματικό  χρόνο,  ώστε  να  απαιτείται  λιγότερος 

αποθηκευτικός χώρος. Επίσης, εκτός του βίντεο έπρεπε να ληφθεί υπόψη και 

η αποθήκευση του ήχου Dolby-Digital των 6(5.1) έως 8(7.1) καναλιών και σε 

συγχρονισμό με την εικόνα.  Έτσι,  προέκυψε η μέθοδος συμπίεσης  MPEG 

(Motion Picture Expert Group) από μια ομάδα ειδικών στην κινούμενη εικόνα 

το  1992.  αυτή  βασίζεται  στην  τεχνική  συμπίεσης  JPEG,  προσαρμοσμένη 

κατάλληλα στη συμπίεση ψηφιακού βίντεο με προδιαγραφές Η.261. θεωρείται 

ο καλύτερος αλγόριθμος συμπίεσης – αποσυμπίεσης (codec) σε πραγματικό 

χρόνο με τα πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πετυχαίνει μέσο λόγο συμπίεσης 

45:1  χωρίς  να  είναι  εμφανής  η  απώλεια  της  χρωματικής  πληροφορίας.  Ο 

μέγιστος  λόγος  συμπίεσης  που πετυχαίνει  είναι  200:1.  Επίσης,  πετυχαίνει 

ρυθμό μεταφοράς δεδομένων μέχρι 10 Mbps. Όπως ο αλγόριθμος JPEG, έτσι 

και ο MPEG, λόγω της πολύ μεγάλης υπολογιστικής ικανότητας, απαιτεί ειδική 

κάρτα με αλγόριθμο  hardware, για τη λειτουργία του σε πραγματικό χρόνο 

χωρίς  προβλήματα.  Ακόμη,  για  την  αποσυμπίεση  απαιτείται  επίσης  ειδική 

8 Παπαδημητρίου, Αλέξανδρος. (2005) Τεχνολογία Πολυμέσων Αθήνα: Εκδόσεις Νέων 

Τεχνολογιών
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κάρτα.  Είναι  δηλαδή,  ένας  hardware codec,  όπως  ο  JPEG.  Σε  αρκετές 

περιπτώσεις συναντάμε ενσωματωμένα  chips σε κάρτες γραφικών, ενώ στα 

DVD-ROM είναι απαραίτητες κάρτες αποσυμπίεσης  MPEG. εκτός από τους 

hardware codecsυπάρχουν και  software codecs MPEG, που συμπιέζουν με 

τον ίδιο  τρόπο,  αλλά όχι  σε πραγματικό χρόνο.  Ο  software codec MPEG, 

συνήθως, παράγει αρχεία από  AVI αρχεία. Τα φορμάτ των αρχείων αυτών, 

για το NTSC είναι 352Χ240 και 30fps και για το PAL είναι 352Χ288 και 25fps. 

Η  συμπίεση  MPEGέχει  διάφορες  εκδόσεις,  οι  οποίες  παρουσιάζονται 

παρακάτω:

MPEG  -1  

Κυκλοφόρησε  το  1992  για  να  υποστηρίξει  συμπίεση  βίντεο  στους 

δίσκους  video-CD,  CD-I, σε αμφίδρομα παιχνίδια, σε τοπικά δίκτυα και στο 

ISDN. Ο μέσος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 3 

Mbps.  Σχεδιάστηκε  για μετάδοση δεδομένων περιορισμένου εύρους,  όπως 

είναι η μεταφορά δεδομένων μεταξύ του  CD-ROM και του  H/Y. Το φορμάτ 

βίντεο που υποστηρίζει  είναι  324Χ240 εικονοστοιχείων και  30fps.  Ο λόγος 

συμπίεσης  πλησιάζει  το  100:1  με  χαμηλή  αλλά  ικανοποιητική  ποιότητα 

εικόνας. 

MPEG  -2  

Αποτελεί  επέκταση  και  βελτίωση  του  MPEG-1  επιτρέποντας 

ποιοτικότερη  μετάδοση  εικόνας  και  ήχου  και  προήλθε  από  την  ανάγκη 

ύπαρξης  κοινού  στάνταρτ  που  υπέγραψαν  η  ISO (International Standard 

Organization) και η IEC (International Electrotechnical Commission). Οι τομείς 

εφαρμογής του είναι η συμπίεση εικόνας και ήχου για διάφορα μέσα εγγραφής 

και εκπομπής, όπως είναι το DVD, η ψηφιακή, η δορυφορική και η καλωδιακή 

τηλεόραση.  Το  πρότυπο  MPEG  μεταξύ  άλλων  υποστηρίζει  τις  ακόλουθες 

λειτουργίες. 

• Τυχαία πρόσβαση στο βίντεο.

• Συγχρονισμό εικόνας και ήχου.

• Συμπίεση μέχρι 8 καναλιών ήχου.

• Δυνατότητα ανάποδης κίνησης.

• Γρήγορη αναζήτηση εμπρός – πίσω.

• Υποστήριξη στενόμακρης εικόνας (16:9).
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• Υποστήριξη της τεχνικής interlaced.

• Υποστηρίζει συχνότητες δειγματοληψίας του ήχου με 16, 24, 32, 44,1, 

48 και 96 kHz.

• Μέσο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων 3,6 έως 5MB/s.

• Φορμάτ συμπιεσμένου βίντεο 720Χ480.

• Μέσο λόγο συμπίεσης 45:1. Και τέλος 

• Διαθέτει πολύ καλούς αλγόριθμους διόρθωσης σφαλμάτων.

MPEG  -3  

Σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει την τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (H-

DTV),  αλλά  δεν  ολοκληρώθηκε,  επειδή  καλύπτεται  εξίσου  καλά  από  το 

MPEG-2.

MPEG  -4   

Κυκλοφόρησε το 1998. Σχεδιάστηκε κυρίως για να παρέχει  βέλτιστη 

συμπίεση σε χαμηλού ρυθμού μεταφορά δεδομένων της τάξης των 64kbps, 

αλλά  καλύπτει  και  υψηλούς  ρυθμούς  μεταφοράς  δεδομένων.  Επίσης, 

υποστηρίζει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων μέχρι 4Mbps, αλλά με χαμηλότερη 

συμπίεση. Βασίζεται στην τεχνική Quick Time και στις προδιαγραφές Η.263, 

που αναφέρονται σε ψηφιακό βίντεο με χαμηλό ρυθμό μεταφοράς δεδομένων. 

Οι τομείς εφαρμογής του είναι τα εικονοτηλέφωνα, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, 

το  e-mail,  το  videotext, το  ISDN, η κινητή τηλεφωνία, κ.α. Το  MPEG-4 έχει 

τρία  επίπεδα  λειτουργίας,  ανάλογα  με  τις  εφαρμογές  για  τις  οποίες 

προορίζεται  και  αναφέρονται  στο  ρυθμό  μεταφοράς  δεδομένων  και  στην 

ανάλυση του βίντεο που υποστηρίζει, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Επίπεδο Ανάλυση εικόνας Ρυθμός μεταφοράς
Χαμηλό (low) 176X144 64 kbps

Κύριο (main)

352X288 (PAL)
352X240 (NTSC) 64 – 384 kbps

Υψηλό (high)

720X576 (PAL)
720X480 (NTSC) 384 kbps – 4Mbps

Πίνακας 1. Επίπεδα λειτουργίας MPEG-4
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Το κύριο μυστικό του  MPEG-4 είναι η αντικειμενοστραφής (object oriented) 

του σχεδίαση. Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα, ο ήχος, τα γραφικά, κ.α., αποτελούν 

ξεχωριστά  αντικείμενα.  Έτσι,  σε  βίντεο,  το  φόντο  (background)  που  στις 

περισσότερες  περιπτώσεις  είναι  στατικό,  το  συμπιέζει  ως  ξεχωριστό 

αντικείμενο από το προσκήνιο (foreground), που μπορεί να είναι ομιλούντα 

πρόσωπα π.χ. ηθοποιοί, με αποτέλεσμα να συμπιέζει τα δύο αντικείμενα με 

διαφορετική  συμπίεση, αυξάνοντας έτσι το λόγο συμπίεσης. Επίσης, έχει τη 

δυνατότητα  εντοπισμού  διαφορετικών  σχημάτων  μέσα  σε  μια  εικόνα  και 

συμπίεσης με διαφορετικό ποσοστό. 

               

Κεφάλαιο 3 – Digital Rights Management

3.1 Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων

Η  διαχείριση  πνευματικών  δικαιωμάτων  (Digital  Rights  Management) 

αναφέρεται στις τεχνολογίες ελέγχου πρόσβασης που χρησιμοποιούνται από 

κατασκευαστές  υλικού  και  λογισμικού,  εκδότες  και  κατόχους  ψηφιακής 

πνευματικής ιδιοκτησίας με σκοπό να περιορίσουν ή και να δημιουργήσουν 

μηχανισμούς  ελέγχου  στην  διακίνηση  και  αναπαραγωγή  των  ψηφιακών 
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έργων.  Πολλές φορές ο χαρακτηρισμός DRM συνχέεται με την έννοια της 

«προστασίας  αντιγραφής».  Η  αλήθεια  είναι  ότι  οι  DRM  τεχνολογίες 

χρησιμοποιούνται κυρίως σε πολυμέσα ενώ η προστασία αντιγραφής παρέχει 

μηχανισμούς προστασίας σε επίπεδο λογισμικού υπολογιστών. 

Οι  τεχνολογίες  DRM  χρησιμοποιήθηκαν  και  χρησιμοποιούνται  κατά  κόρον 

από εταιρείες όπως η Sony, η Apple (στο ηλεκτρονικό της κατάστημα iTunes 

Store), η Microsoft κ.α.

Η  χρήση  τέτοιων  τεχνολογιών  δημιούργησε  αντιπαραθέσεις  στους 

καταναλωτές πολυμεσικών υπηρεσιών. Οι υποστηρικτές της εφαρμογής DRM 

στα ψηφιακά έργα επισημαίνουν την αναγκαιότητα τέτοιων υπηρεσιών ούτως 

ώστε  να  διαφυλλάσονται  τα  έσοδα  για  τους  πνευματικούς  δημιουργούς. 

Αντίθετα  οι  πολέμιοι  τέτοιων  εφαρμογών,  (όπως  είναι  το  Free  Software 

Foundation9)  αναφέρουν  ότι  η  λέξη  «Δικαίωμα»  στη  φράση  Διαχείριση 

Πνευματικών Δικαιωμάτων είναι παραπλανητική και στην ουσία θα έπρεπε να 

αντικασταθεί  από  την  λέξη  «Περιορισμός»  -  Διαχείριση  Ψηφιακών 

Περιορισμών. Υποστηρίζουν δηλαδή ότι ότι οι κάτοχοι ψηφιακής πνευματικής 

ιδιοκτησίας  προσπαθούν  να  περιορίσουν  τη  χρήση  των  έργων  τους  με 

τρόπους όμως που είναι ενάντια στην σύγχρονη νομοθεσία και νομολογία. 

Το Electronic Frontier Foundation  10 επίσης θεωρεί τα συστήματα DRM ως 

πρακτικές  που  εμποδίζουν  ή  και  μειώνουν  τον  υγιή  ανταγωνισμό  στην 

οικονομία της αγοράς. Με τη χρήση των DRM δεν είναι δυνατή η πώληση 

μεταχειρισμένου υλικού ή λογισμικού,  κάτι  που θεωρείται  αντισυνταγματικό 

βάση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών 

του 1908. 

9 Το ίδρυμα Free Software Foundation (FSF), που δημιουργήθηκε στις Η.Π.Α. το 1983 από 

τον Richard Stallman, έχει διαδώσει τις άδειες λογισμικού GNU General Public License (GPL) 

και Lesser General Public License (LGPL). Αυτές έχουν αποδειχθεί ως μια ισχυρή δύναμη σε 

όλη την πρόσφατη ιστορία εξέλιξης της ανάπτυξης λογισμικού, καθώς, βασιζόμενες σε μια 

αντιστροφή των συνηθισμένων όρων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτέλεσαν το 

νομικό στήριγμα για παραγωγή Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα. 

10 To Electronic Frontier Foundation είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική και νομική οργάνωση 

που εδρεύει  στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Σκοπός της είναι  η συντήρηση και  διατήρηση  του 

ελεύθερου λεκτικού δικαιώματος όπως αυτό  προστατεύεται από τη Πρώτη Τροπολογία του 

Συντάγματος  των  Ηνωμένων  Πολιτειών  Ηνωμένο  σύνταγμα  στα  πλαίσια  της  σημερινής 
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Σε  πρακτικό  επίπεδο,  όλα  τα  ευρέως  διαδεδομένα  DRM  συστήματα  δεν 

εκπληρώνουν  πλήρως τον  σκοπό  τους  αφού  οι  περιορισμοί  οι  οποίοι  θα 

τεθούν σε λειτουργία αφορούν αποκλειστικά και μόνο την ψηφιακή αντιγραφή 

και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την αναλογική οδό. Το γεγονός αυτός 

έχει  εγείρει  συζητήσεις πάνω στο ζήτημα της απόλυτης προστασίας με τις 

τεχνολογίες DRM, κάτι, που για την ώρα τουλάχιστον, δείχνει ανέφικτο.

3.2 Τα συστήματα Διαχείρισης Ψηφιακών Δικαιωμάτων 11

Χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της χρήσης ψηφιακών περιεχομένων και για 

την προστασία ψηφιακών περιεχομένων από παράνομη χρήση. Υπάρχουν 

διάφορα είδη συστημάτων DRM. Ενσωματώνονται τόσο σε φυσικά μέσα (π.χ. 

CDs ή DVDs),  όσο και  σε  περιεχόμενα που διαδίδονται  online όπως π.χ. 

δεδομένα  μουσικής,  e-Books  (ηλεκτρονικά  βιβλία),  κείμενα,  εικόνες  και 

παιχνίδια,  αλλά  και  Video-on-Demand  (Βίντεο  κατ΄Απαίτηση).  Η  οnline 

διάδοση  των  περιεχομένων  μπορεί  να  γίνει  μέσω  διαδικτύου,  διαλογικά 

τηλεοπτικά  δίκτυα  καθώς  και  κινητής  επικοινωνίας.  Ακολουθούν  μερικά 

παραδείγματα  για  υπηρεσίες  ή  προϊόντα  που  χρησιμοποιούν  συστήματα 

DRM:

• CDs ή DVDs με ηλεκτρονική προστασία αντιγραφής

• Υπηρεσίες οnline, στις οποίες μπορούν να μεταφορτωθούν τραγούδια, 

βίντεο, ολόκληρα άλμπουμ ή e-Books (ηλεκτρονικά βιβλία) όπως π.χ. 

iTunes, RealPlayer Music Store, Ciando, Movielink, Moviefone

• Ένα DVD, το οποίο επιτρέπεται να παιχτεί αποκλειστικά και μόνο σε 

μία χώρα και δεν μπορεί να παιχτεί σε άλλες χώρες (Regions)

• Pay-per-View (θέαση  επί  πληρωμή)  ή  Video-on-Demand (Βίντεο 

κατ΄Απαίτηση).

Η προστασία αντιγραφής σε ένα CD ή DVD (δηλ. σε μέσα οffline) θεωρείται 

επίσης  σαν  DRM  όπως  και  οι  μέθοδοι  κρυπτογράφησης  που 

χρησιμοποιούνται από καταστήματα μουσικής του διαδικτύου (τα καλούμενα 

οnline μέσα). Μπορεί δηλαδή ένας τίτλος μουσικής που μεταφορτώθηκε στον 

11 Οδηγός  καταναλωτών  για  την  Διαχείριση  Ψηφιακών  Δικαιωμάτων,  Indicare Project. 

http://indicare.org/tiki-download_file.php?fileId=200
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υπολογιστή του χρήστη σε ένα ορισμένο φορμά, π.χ. σε Windows Media, να 

μην είναι δυνατόν να αναπαραχθεί με οποιαδήποτε συσκευή αναπαραγωγής, 

π.χ.  σε  Apple  iPod.  Ιδιαίτερα  σε  σχέση με  μέσα οnline  το  σύστημα DRM 

εφαρμόζεται συνήθως σε συνδυασμό με συμβάσεις. Εδώ είναι καθήκον του 

συστήματος DRM, να επιβάλει πράγματι τους συμβατικούς όρους μέσω της 

επέκτασης των δυνατοτήτων χρήσης.

Ένα σύστημα DRM χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες για τον έλεγχο και 

την  παρακολούθηση  της  χρήσης  ψηφιακών  περιεχομένων,  ειδικά  την 

κρυπτογράφηση, τη σήμανση και την επιλεκτική ασυμβατότητα:

• Κρυπτογράφηση  (Encryption):  Οι  καταναλωτές  έχουν  πρόσβαση  σε 

κρυπτογραφημένες πληροφορίες μόνο με τη βοήθεια κωδικού. Αυτός ο 

κωδικός  περιλαμβάνεται  συχνά  στο  λογισμικό  ή  hardware  που 

απαιτείται για την πρόσβαση στο περιεχόμενο. Ένα παράδειγμα είναι η 

συσκευή DVD-player: Περιλαμβάνει έναν κωδικό για την αναπαραγωγή 

των DVDs.

• Σήμανση  (Marking):  Για  τη  μετάδοση  πληροφοριών  πάνω  στο 

περιεχόμενο, δηλ. εάν υπάρχει προστασία αντιγραφής, ποιος είναι ο 

ιδιοκτήτης των δικαιωμάτων και ποια είδη χρήσης επιτρέπονται, γίνεται 

σχετική σήμανση των δεδομένων από τον ιδιοκτήτη των δικαιωμάτων 

πριν την πώληση.

• Επιλεκτική  ασυμβατότητα  (Selective  Incompatibility):  Όταν  ένας 

παραγωγός για παράδειγμα κωδικοποιεί  λάθη στο περιεχόμενο ενός 

CD,  προσπαθεί  να  καθορίσει  εάν  μπορεί  το  CD  να  παιχτεί  σε 

υπολογιστή,  ραδιόφωνο  αυτοκινήτου,  φορητή  συσκευή,  κινητό 

τηλέφωνο κλπ.

3.3 Συνέπειες για τους καταναλωτές

Τα συστήματα DRM μπορεί για τους  καταναλωτές να έχουν θετικές ή και 

αρνητικές επιπτώσεις. Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω παραδείγματα, τα 

συστήματα DRM χρησιμοποιούνται  σε  πλήθος νέων υπηρεσιών –  από τις 

οποίες  μερικές  ίσως να  μην  προσφέρονταν  καθόλου  χωρίς  τα  συστήματα 

DRM. Νέα μοντέλα διακίνησης και διαμόρφωσης τιμών όπως π.χ. από την 
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iTunes επιτρέπουν την αγορά μόνο ενός ορισμένου αγαπημένου τραγουδιού, 

χωρίς να χρειάζεται να αγοράσετε όλο το CD.12 

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η υπηρεσία οnline Movielink (και το  iTunes από 

την έκδοση 7.5 και μετά), η οποία σας επιτρέπει την απόκτηση και την θέαση 

μίας ταινίας μόνο για ορισμένο χρονικό διάστημα (online movie rental). Από 

την άλλη πλευρά, το σύστημα DRM περιορίζει και τις δυνατότητες της χρήσης 

ψηφιακών  περιεχομένων,  όπως  και  την  ελευθερία  επιλογής  για  αγορά 

περιεχομένων από διαφορετικές επιχειρήσεις. Το σύστημα DRM μπορεί εκτός 

αυτού να έρθει και σε σύγκρουση με την ιδιωτικότητα των καταναλωτών και 

την  ασφάλεια  του  υπολογιστή  τους.  Σε  μερικές  περιπτώσεις  μπορούν  οι 

περιορισμοί  αυτοί  να  έλθουν  σε  σύγκρουση  με  νόμιμα  δικαιώματα  και 

συμφέροντα των αγοραστών. Στην περίπτωση αυτή οι καταναλωτές μπορούν 

να προσφύγουν στα δικαστήρια. 

3.4 DRM και δυνατότητες των χρηστών 

Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν ψηφιακά περιεχόμενα με συστήματα DRM 

έχουν πολλές δυνατότητες να καθορίσουν με ακρίβεια, τι επιτρέπεται ή τι δεν 

επιτρέπεται να κάνουν οι αγοραστές με τα περιεχόμενα.

Τα συστήματα DRM μπορούν να περιορίσουν την επιλογή και ελευθερία των 

καταναλωτών να  ακούσουν  περιεχόμενα,  να  τα  διαβάσουν  ή  να  τα  δουν, 

όποτε και όπως θέλουν.

Η ελευθερία χρήσης ηλεκτρονικών περιεχομένων κατά οποιοδήποτε τρόπο 

όλο και ελαττώνεται από τότε που άρχισε η χρήση των συστημάτων DRM. Σε 

δεδομένα  προστατευόμενα  από  DRM  πιθανώς  να  μη  μπορούν  να 

δρομολογηθούν  πληροφορίες ενός CD για την μετατροπή του σε άλλη μορφή 

12 Η  απόφαση  αυτή  της  μεμονωμένης  πώλησης  τραγουδιών  που  δεν  υποχρεώνει  τον 

καταναλωτή να αγοράσει  όλο το  CD,  πολλές  φορές βρίσκει  αντίθετους  τους  καλλιτέχνες. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου ο τραγουδιστής Jay-Z αρνήθηκε να συμβιβαστεί με 

τους τρόπους πώλησης μουσικής του iTunes εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του, αφού 

όπως ισχυρίστηκε το άλμπουμ του “American Gangster” είναι ένα concept album με λογική 

συνέχεια μεταξύ των κομματιών του, που για να εκτιμηθεί σωστά θα πρέπει να ακουστεί στο 

σύνολό του και όχι μεμονωμένα. Το ίδιο φυσικά μπορεί να ειπωθεί και για τις ολοκληρωμένες 

συνθέσεις κλασσικής μουσικής.  
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(π.χ. σε MP3), όπως μπορεί να μην είναι δυνατή η  αντιγραφή του CD (ούτε 

για  λόγους  backup)  ή  η  ακρόασή  του  σε  συστήματα  αναπαραγωγής  CD 

αυτοκινήτου  ή  υπολογιστή.  Μερικά  δεδομένα  αποκρυπτογραφούνται 

αποκλειστικά και  μόνο από το hardware ενός ορισμένου οperator,  ενώ σε 

άλλα πάλι  δεδομένα  έχουν  ληφθεί  μέτρα  για  τον  περιορισμό  του  αριθμού 

ενδεχόμενων αντιγραφών. Σε μερικά δεδομένα μπορεί να συμπεριλαμβάνεται 

μία  ημερομηνία  λήξης,  πράγμα  το  οποίο  σημαίνει  ότι  δεν  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν   μετά  από  μία  ορισμένη  ημερομηνία..  Μπορεί  δηλαδή 

κάποιος  να  δεί  μία  ταινία  που  ενοικίασε  online  μόνο  εντός  χρονικού 

διαστήματος 24 ωρών. 

Μία άλλη πλευρά των περιπτώσεων αυτών είναι η συμβατότητα μεταξύ των 

δεδομένων που έχουν ληφθεί από το Διαδίκτυο και του λογισμικού ή και του 

υλικού.  Ένα  τεστ  που  διενεργήθηκε  πρόσφατα  από  τον  Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Καταναλωτών BEUC είχε το εξής αποτέλεσμα:

• Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αδύνατο ή τουλάχιστον εξαιρετικά 

δύσκολο  να  παιχτούν  δεδομένα  μουσικής  σε  ορισμένη  μορφή  σε 

συσκευές που προορίζονται για άλλη μορφή

• Πολλές  υπηρεσίες  Download,  συχνά  πωλούν  μουσική  σε  μία  μόνο 

μορφή,  ούτως  ώστε  να  ελέγχουν  σε  ποιες  συσκευές  μπορούν  να 

παιχτούν τα δεδομένα μουσικής.

Αυτό  σημαίνει  για  παράδειγμα,  πως  ψηφιακά  δεδομένα  μουσικής  σε  μία 

ορισμένη μορφή (Windows Media Audio (WMA)) ενδεχομένως δεν μπορεί να 

αναπαραχθούν σε όλες τις συσκευές των χρηστών. Κατά κανόνα δεν είναι 

δυνατόν, να μετατραπεί μία μορφή άμεσα σε άλλη μορφή, δηλαδή δεδομένα 

WMA  δεν  μετατρέπονται  για  παράδειγμα  απευθείας  στη  μορφή  AAC 

(Advanced  Audio  Coding)  που χρησιμοποιεί  το  Apple  iPod.  Ακόμη και  σε 

ηλεκτρονικά  περιεχόμενα  οffline,  οι  περιορισμοί  χρήσης  και  η  ελλιπής 

συμβατότητα  με  Player-Hardware  σημαίνουν,  πως  δεν  μπορεί  να 

χρησιμοποιήσει ο χρήστης τη συλλογή του με CDs, DVDs κλπ. σε ορισμένες 

συσκευές και υπολογιστές.13 

13 Το  πλήρες  τεστ  του  Ευρωπαϊκού  Οργανισμού  Καταναλωτών  BEUC  πάνω  στην 

“διαλειτουργικότητα προσφορών μουσικής οnline και  φορητών συσκευών αναπαραγωγής” 

βρίσκεται στο http://www.consumersdigitalrights.org
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3.5 Ιδιωτικότητα

Ιδιαίτερα σε υπηρεσίες οnline χρησιμοποιείται  συχνά το σύστημα DRM για 

συγκέντρωση πληροφοριών των χρηστών (ποια τραγούδια ακούει ο χρήστης, 

πόσο συχνά τα ακούει, προσωπικές προτιμήσεις, ratings, playlists κλπ.) Ενώ 

τα στοιχεία χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον για τον έλεγχο της τήρησης 

της  άδειας  χρήσης,  μερικές  φορές  χρησιμοποιούνται  και  για  σκοπούς 

μάρκετινγκ  της  επιχείρησης,  αλλά  πολλές  φορές  παραχωρούνται  και  σε 

τρίτους ή ακόμη πωλούνται σε τρίτους. Αλλά και σε CDs και DVDs μπορεί το 

σύστημα DRM να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς 

των καταναλωτών. Ένα δυσάρεστο παράδειγμα ήταν το σύστημα XCP-DRM 

της  Sony  BMG:  Για  να  ακούσει  κανείς  τo CD  στον  ιδιωτικό  υπολογιστή, 

έπpεπε πρώτα να εγκατασταθεί  το λογισμικό, με τη βοήθεια του οποίου η 

Sony BMG μπορούσε να διαπιστώνει,  πότε άκουγε ο καταναλωτής τo CD, 

πόσο  χρονικό  διάστημα  κλπ..  Αυτές  οι  πληροφορίες  μεταδίδονταν  στη 

συνέχεια μέσω διαδικτύου προς τη Sony BMG.

3.6 Ασφάλεια

Τα συστήματα DRM προκαλούν συχνά και βλάβες στον υπολογιστή σας ή σε 

άλλες συσκευές. Για παράδειγμα: Μερικά συστήματα DRM δεν είναι συμβατά 

με  τις  ρυθμίσεις  του  υπολογιστή  σας  και  προκαλούν  ολική  διακοπή 

λειτουργίας του συστήματος. Η ασφάλεια διακινδυνεύει και όταν τα συστήματα 

DRM  εγκαθιστούν  πρόσθετο  λογισμικό  στον  υπολογιστή  σας.  Αυτό  το 

λογισμικό μπορεί μαζί με το μηχανισμό DVD (όπως έγινε στην περίπτωση του 

DVD  της  ταινίας  «Mr.  &  Mrs.  Smith»  στη  Γερμανία),  να  δημιουργήσει 

προβλήματα (conflict issues)  με  το λογισμικό του Player  του χρήστη ή  με 

άλλες λειτουργίες του υπολογιστή. Όταν το λογισμικό δημιουργεί τη σύνδεση 

με  το  διαδίκτυο,  μπορούν  να  δημιουργηθούν  και  διασυνδέσεις  που  είναι 

δυνατόν να χρησιμοποιούνται από ιούς, ιούς τύπου Worm και Trojan horses 

για την εξάπλωσή τους.

3.7 Αναγνώριση ενός συστήματος DRM
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Μερικές  φορές  είναι  πολύ  δύσκολο  να  αναγνωρίσει  κανείς,  εάν  ένα 

περιεχόμενο  ή  μία  επιχείρηση  παροχής  υπηρεσιών  χρησιμοποιεί  σύστημα 

DRM ή  όχι.  Εδώ διακρίνει  κανείς  μεταξύ  δύο  διαφορετικών  περιστάσεων: 

DRM σε μέσο όπως ένα CD ή DVD, και DRM σε περιεχόμενο που διαδίδεται 

online.

3.7.1 DRM σε ένα CD ή DVD

Σε  μερικές  χώρες  ο  νομοθέτης  υποχρεώνει  τους  κατασκευαστές  που 

χρησιμοποιούν ένα σύστημα DRM, να αναφέρουν ρητά ότι  χρησιμοποιούν 

σύστημα ψηφιακής προστασίας.  Στη Γερμανία για παράδειγμα οφείλουν οι 

παραγωγοί  να κοινοποιήσουν στους πελάτες τους πως χρησιμοποιείται  το 

σύστημα  DRM,  ποιες  ιδιότητες  διαθέτει,  το  όνομα  της  εταιρείας  και  τη 

διεύθυνση  του  νομικού  προσώπου που  είναι  υπεύθυνο  για  τη  χρήση  του 

συστήματος DRM. Εξαίρεση αποτελούν ακόμη οι διατάξεις σύμφωνα με τις 

οποίες  υφίσταται  υποχρέωση  σχετικής  σήμανσης  για  εταιρείες  που 

χρησιμοποιούν  συστήματα  DRM.  Τα  περισσότερα  ευρωπαϊκά  κράτη  δεν 

έχουν ακόμη ειδικές διατάξεις σήμανσης για τα συστήματα DRM. Αλλά και στο 

επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχουν τυπικές διατάξεις σήμανσης 

για συστήματα DRM.

Ακόμη και σε χώρες, στις οποίες δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις σήμανσης 

για συστήματα DRM, πολλοί κατασκευαστές CD και DVD ή επιχειρήσεις που 

προσφέρουν  περιεχόμενα  ελεγχόμενα  από  DRM,  αναφέρουν  εάν 

χρησιμοποιούν ένα σύστημα DRM ή όχι.  Ένας  λόγος είναι,  το  ότι  πολλές 

δικαστικές αποφάσεις των περασμένων ετών αύξησαν την πίεση πάνω στους 

κατασκευαστές  CD  και  DVD  σε  θέματα  προσωπικών  δεδομένων  και 

ενημέρωσης  του  καταναλωτή.  Έτσι  υποδεικνύεται   στους  καταναλωτές  η 

χρήση  της  τεχνολογίας  DRM,  καθώς  και  η  ενδεχόμενη  επίδρασή  της  στη 

χρήση του προϊόντος. Εάν δεν γίνει  αυτό, οι κατασκευαστές ευθύνονται σε 

περίπτωση κατά την οποία τα CD δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του 

καταναλωτή. Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα, για την ενδεχόμενη μορφή 

παρόμοιων (προαιρετικών)  πρωτοβουλιών σήμανσης.  Εάν για  παράδειγμα 

δούμε στην πίσω πλευρά  του καλύμματος του CD την έκφραση «Αυτή το CD 

προστατεύεται  από  αντιγραφή»,  σημαίνει  πως  χρησιμοποιείται  σύστημα 
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DRM. Ένα άλλο παράδειγμα είναι  η παρουσία του ακόλουθου λογότυπου, 

που διαδίδεται όλο και περισσότερο στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ:

Αυτό  το  λογότυπο  διαμορφώθηκε  από  την  Διεθνή  Ένωση  Φωνογραφικής 

Βιομηχανίας  (International  Federation  of  the  Phonographic  Industry  -  IFPI, 

http://www.ifpi.org). Σύμφωνα με τις οδηγίες της IFPI για τη σήμανση οφείλουν 

οι  κατασκευαστές  να  αναφέρουν  εμφανώς,  σε  ποιες  συσκευές  και 

πλατφόρμες  μπορεί  να  αναπαραχθεί  χωρίς  πρόβλημα  το  CD  ή  σε  ποιες 

συσκευές ή πλατφόρμες δεν μπορεί, εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το CD σε 

υπολογιστή,  ποιο  υλικό  και  ποιο  λογισμικό  απαιτείται  για  να  παιχτεί.  Οι 

κατασκευαστές οφείλουν να αναφέρουν και άλλες πληροφορίες όπως π.χ. μία 

διεύθυνση διαδικτύου ή τον αριθμό μίας ανοικτής γραμμής Service-Hotline. 

Αυτή η σήμανση IFPI αποτελεί μόνο μία από πολλές προσπάθειες, για την 

ενιαιοποίηση των συστημάτων DRM. Εκτός από τη σήμανση IFPI υπάρχει και 

πλήθος άλλων σημάνσεων στην αγορά. 
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Ενδεικτικές σημάνσεις χρήσης τεχνολογιών DRM σε CD kai DVD 14

3.7.1.1 Content Scramble System (CSS)

Το  Content  Scramble  System  (CSS)  είναι  μια  τεχνολογία  DRM  που 

χρησιμοποιείται  σε όλα σχεδόν τα εμπορικά DVD. Χρησιμοποιεί  αλγόριθμο 

κρυπτογράφησης 40-bit. 15

Στους  κατασκευαστές  DVD (είτε  δίσκων  είτε  συσκευών)  χορηγήθηκαν  σετ 

κλειδιών CSS από την εταιρεία  DVD Copy Control Association,  ούτως ώστε 

να ενσωματώσουν τα set αυτά στις συσκευές (σε CSS Decryption Modules) ή 

στους  δίσκους  που  κατασκευάζουν.  Ένα  κλειδί  CSS  αποτελείται  από 

επιμέρου κλειδιά:

Authentication  Κey  (Κλειδιά  ταυτοποίησης) Χρησιμοποιείται  από  το   DVD 

drive   και  το  CSS  Decryption  module  της  συσκευής  κατά  την  πρώτη 

ανάγνωση του δίσκου και πριν την ανάγνωση των δεδομένων, για να είναι 

δυνατή η συμβατότητα και συνεργασία μεταξύ τους. 

Title  keys  (Κλειδιά  τίτλου) χρησιμοποιούνται  για  τον  τεμαχισμό  και  την 

ενοποίηση των δεδομένων στα DVD. Ένα τίτλος μπορεί να είναι μια ολόκληρη 

ταινία ή ένα τμήμα της.

Disc  keys  (Κλειδιά  δίσκου) Χρησιμοποιούνται  για  την  αποκρυπτογράφηση 

των κλειδιών τίτλου.

14 Πηγή : http://ukcdr.org/issues/cd/warnings/
15 Το σύστημα κωδικοποίησης CSS, «έσπασε» ο Νορβηγός Jon Lech Johansen το 1999 σε 
ηλικία  μόλις  15 ετών.  Το  πρόγραμμα ανασύνθεσης  CSS του  Johansen λεγόταν  DeCSS. 
Αρχικά  έδινε  την  δυνατότητα  αναπαραγωγής  ταινιών  DVD σε  περιβάλλον  Linux 
παρακάμπτοντας το σύστημα κρυπτογράφησης που έχουν ενσωματωμένο οι δίσκοι  και στη 
συνέχεια ήταν το βασικό εργαλείο αντιγραφής προστατευμένων ταινιών DVD. Η εταιρεία DVD 
Copy Control Association κινήθηκε δικαστικά ενάντια στον ανήλικο τότε Νορβηγό, αλλά έχασε 
τις  δικαστικές  μάχες  έπειτα  από  ισχυρισμούς  του   Johansen ότι  έγραψε  το  πρόγραμμα 
αυστηρά για  προσωπική χρήση και  για  να διευκολυνθεί  στην αναπαραγωγή των ταινιών. 
Επίσης δεν διέπραττε αδίκημα σύμφωνα με την Νορβηγική νομοθεσία αφού ήταν νόμιμος 
κάτοχος  των δίσκων.   Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  πρόσφατα  ο  ίδιος  χάκερ,  “έσπασε”  και  το 
σύστημα προστασίας FairPlay της Apple! 
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Player  keys  (Κλειδιά  αναπαραγωγής) Χρησιμοποιούνται  για  την 

αποκρυπτογράφηση των κλειδιών δίσκου στα DVD. Σε κάθε κατασκευαστή 

DVD  συσκευών  αντιστοιχεί  ένα  από  τα  περίπου  400  κλειδιά  για  να  το 

ενσωματώσει στις συσκευές που παράγει. 

Τα κλειδιά σε επίπεδο DVD Disc, αποθηκεύονται στις αρχικές περιοχές του 

δίσκου (lead-in area). 

O σκοπός του CSS είναι διττός.  Κυρίως δεν επιτρέπει  την αντιγραφή byte 

προς  byte  μιας  ροής  βίντεο  MPEG,  αφού  κατά  την  αντιγραφή  δεν  θα 

συμπεριληφθούν τα απαραίτητα κλειδιά που όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

βρίσκονται κρυμμένα στην lead-in περιοχή του DVD Disc. Επίσης επιβάλλει 

την συμβατότητα των συσκευών διαφορετικών κατασκευαστών. 

3.7.1.2 Κωδικός Περιοχής (Region Code)

Οι δίσκοι  DVD μπορεί  να είναι  κωδικοποιημένοι  με  έναν μοναδικό κωδικό 

περιοχής. Αυτός ο κωδικός περιορίζει την χρήση και την αναπαραγωγή σε 

συγκεκριμένες περιοχής της γης. Οι δίσκοι με region code 0 ονομάζονται και 

All Region και μπορούν να απαραχθούν σε οποιαδήποτε συσκευή DVD. Οι 

συσκευές  DVD  περιέχουν  την  πληροφορία  αυτή  στις  προδιαγραφές  τους 

(ανάλογα  με  την  γεωγραφική  περιοχή  πώλησής  τους)  και  μπορούν  να 

αναπαράγουν δίσκους που έχουν κωδικοποιηθεί μόνο με το ίδιο region code 

με αυτές τις συσκευές. Έτσι επιτρέπεται στις εταιρείες παραγωγής ταινιών να 

έχουν τον έλεγχο σε ότι αφορά την τιμολογιακή πολιτική, το περιεχόμενο του 

DVD,  και  την  ημερομηνία  κυκλοφορίας  της  κάθε  ταινίας  ανάλογα  με  την 

περιοχή. Υπάρχουν βέβαια συσκευές DVD που μπορούν να αναπαράγουν 

δίσκους  όλων  των  περιοχών  (region-free  players).  H  αντίδραση  των 

κινηματογραφικών στούντιο και  των εταιρειών παραγωγής DVD σχετικά με 

τους region free  players  ήταν άμεση και  γρήγορα υιοθέτησαν το πρότυπο 

RCE (Regional Coding Enhancement) όπου για να αναπαραχθεί ένας δίσκος 

DVD πχ Region 2  σε μια συσκευή θα έπρεπε αυτή υποχρεωτικά να ήταν 

Region 2 και όχι Region 0. 
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Region 
code Περιοχή

0 Παγκόσμια. Ο χαρακτηρισμός Region Code 0 δεν είναι 
επίσημος.

1 Canada, United States, U.S. territories, Bermuda

2

Europe, Western Asia, Egypt, Jordan, Syria, Saudi Arabia, 
Iraq, Lebanon, Yemen, Bahrain, UAE, Oman, Israel, Japan, 
Lesotho, South Africa, Swaziland, British overseas territories, 
French overseas territories, Greenland, United Kingdom

3 Southeast Asia, South Korea, Non-mainland China ( Hong 
Kong)

4 Oceania, Central and South America, Caribbean, Mexico

5 Africa, Central and South Asia, Belarus, Mongolia, North 
Korea, Russia, Ukraine

6 Mainland China

7 Δεσμευμένο για πιθανή μελλοντική χρήση

8 Χρήση για ταινίες που αναπαράγονται σε αεροπλάνα, 
κρουαζερόπλοια κ.α.

ALL Οι δίσκοι Region ALL φέρουν και τους 8 κωδικούς, 
επιτρέποντας την αναπαραγωγή σε οποιοδήποτε DVD Player.

Πίνακας 2. Παγκόσμιος Πίνακας Region Codes

3.7.1.3 Σύστημα Προστασίας ARccOS

To σύστημα προστασίας αντιγραφής ArccOS αναπτύχθηκε από την SONY 

και χρησιμοποιήθηκε σε λίγους τίτλους DVD. Σχεδιάστηκε ως επιπρόσθετο 

επίπεδο  προστασίας  συμπληρωματικά  στο  CSS.  To  σύστημα  δημιουργεί 

κατεστραμμένα  τμήματα  πληροφορίας  στους  δίσκους  DVD  ,  πράγμα  που 

προκαλεί σφάλματα στο πρόγραμμα αντιγραφής (λανθασμένη ανάγνωση του 

προστατευμένου τίτλου). Αντίθετα τα standalone DVD Players δεν διαβάζουν 

αυτά  τα  τμήματα  και  κατά  την  ανάγνωση  του  δίσκου,  ακολουθούν 

κωδικοποιημένες οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες τα συγκεκριμένα τμήματα θα 

παραλειφθούν στην αναπαραγωγή. Παρόλα αυτά πολλοί χρήστες ανέφεραν 

προβλήματα  στην  αναπαραγωγή  σε  standalone  DVD  Players.  Η  Sony 

ανακοίνωσε  ότι  εγκαταλείπει   την  χρήση  του  συστήματος  ArccOS  τον 

Φεβρουάριο του 2006.
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3.7.2 Συστήματα DRM σε περιεχόμενα οnline (Downloads)

H ετικέτα IFPI ισχύει μόνο για CDs και DVDs, αλλά όχι για μουσική ή άλλα 

περιεχόμενα που μπορούν να πωληθούν σαν αρχεία online. Έτσι είναι ακόμη 

δυσκολότερο  να  διαπιστώσει  κανείς  κατά  την  αγορά  online  εάν 

χρησιμοποιήθηκαν  συστήματα  DRM.  Παρόλα  αυτά  υπάρχουν  μερικές 

ενδείξεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τον χρήστη να διαπιστώσει, εάν 

χρησιμοποιήθηκε σύστημα DRM ή όχι.

Υπηρεσίες χαρακτηριστικές για τη χρήση του DRM είναι οι υπηρεσίες Pay-

per-View (θέαση επί πληρωμή) ή εταιρίες ενοικίασης ταινιών οnline. Και οι 

περισσότερες  εμπορικές  υπηρεσίες  μεταφόρτωσης  μουσικής  οnline 

εργάζονται με DRM, όπως για παράδειγμα οι Real Networks και iTunes. Σε 

άλλες  υπηρεσίες  δεν  θα υπέθετε  κανείς  τη χρήση συστημάτων DRM: Στο 

Napster μπορούσε κανείς παλαιότερα να κατεβάσει δωρεάν μουσική. Τώρα 

χρησιμοποιεί  και  η  νέα  επιχείρηση  Napster  μία  τεχνολογία  DRM  για  να 

σιγουρευτεί,  πως  τα  αγοραζόμενα  περιεχόμενα  χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους όρους της άδειας χρήσης. Μερικές 

φορές οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούν λογότυπα με σχετική ένδειξη για τη 

χρήση συστήματος DRM, όπως για παράδειγμα το λογότυπο «Playsforsure» 

της Microsoft.

Το Λογότυπο PlaysForSure της Microsoft

Μία  ένδειξη  για  την  ύπαρξη  συστήματος  DRM  είναι  ο  περιορισμός  της 

δυνατότητας  χρήσης  ενός  αρχείου  με  ορισμένο  τρόπο (π.χ.  είναι  δυνατός 

μόνο περιορισμένος αριθμός αντιγράφων ή ο τίτλος της μουσικής δεν είναι 

δυνατόν  να  σταλεί  σε  άλλα  πρόσωπα).  Άλλη  ένδειξη  για  την  ύπαρξη 
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συστήματος DRM είναι  το ότι  τα αρχεία που αγοράζουν οι  χρήστες online 

μπορούν να παιχτούν μόνο σε ορισμένες φορητές συσκευές (π.χ. το iPod της 

Apple παίζει μόνο μουσική που κατεβάστηκε από το iTunes, αλλά δεν παίζει 

προστατευόμενα  αρχεία  άλλων  υπηρεσιών  χωρίς  περιορισμούς  με 

συστήματα DRM).

Ένας σωστός τρόπος ενημέρωσης για τη χρήση ενός συστήματος DRM είναι 

η ανάγνωση των όρων χρήσης των online υπηρεσιών, που είναι και γνωστοί 

και  σαν  σύμβαση  τελικού  καταναλωτή  (End-User  License  Agreements  - 

EULA). Εάν στην άδεια χρήσης αναφέρεται ότι επιτρέπεται να κάνει ο χρήστης 

πχ  μόνο πέντε αντίγραφα, ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το αρχείο μόνο 

σε δύο διαφορετικές συσκευές ή να το ακούσει μόνο επί μία ώρα κλπ. τότε 

είναι πολύ πιθανό να έχει χρησιμοποιηθεί σύστημα DRM. Μία άλλη δυνατή 

ένδειξη για τη χρήση τεχνολογίας DRM είναι όταν στους όρους της σύμβασης 

διευκρινίζεται  πως οφείλει ο αγοραστής να κατεβάσει από την υπηρεσία που 

προσφέρει το περιεχόμενο ένα συγκεκριμένο λογισμικό (Player).

3.7.2.1 Windows Media DRM

Η Microsoft για να εξασφαλίσει ελεγχόμενη ροή πολυμέσων δημιούργησε το 

σύστημα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων με τον τίτλο Windows Media 

DRM.  Η  υπηρεσία  αυτή  υποστηρίζεται  στην  πλατφόρμα  Windows.  Είναι 

σχεδιασμένη έτσι ώστε να προσφέρει ασφαλή μετάδοση ήχου και βίντεo σε 

PC  μέσα σε ένα IP δίκτυο. Επίσης είναι δυνατή η χρήση του συστήματος για 

την μετάδοση των πολυμέσων και σε άλλες συσκευές αναπαραγωγής (που 

είναι συμβατές με το Windows Media DRM). 

To σύστημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη:

• Windows Media Rights Manager (WMRM) SDK για την δημιουργία της 

ροής  δεδομένων  σύμφωνα  με  το  WMDRM και  για  θέματα  αδειών 

χρήσης των δεδομένων.

• Windows Media Format SDK (WMF SDK)  για  την  δημιουργία 

εφαρμογών συμβατών με το WMDRM και σχετικά με το  WMA φορμά 

της Microsoft.
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• Windows Media DRM for Portable Devices (WMDRM-PD). Αυτό αφορά 

χρήση του συστήματος διαχείρισης της Microsoft σε φορητές συσκευές 

και  για  αναπαραγωγή που γίνεται  όχι  σε  πραγματικό  χρόνο (offline 

playback).

• Windows Media DRM for Network Devices (WMDRM-ND)  για  την 

μετάδοση  προστατευμένου  περιεχομένου  σε  συσκευές  οικιακού 

δικτύου.

Το  σύστημα  διαχείρισης  σχεδιάστηκε  ούτως  ώστε  να  είναι  εύκολη  η 

αναβάθμισή  του,  αφού  εξ  αρχής  η  εταιρεία  θεώρησε  ότι  θα  «σπαστεί»  ο 

αλγόριθμος και ότι θα είναι απαραίτητη η συχνή αναβάθμισή του. Πράγματι, 

αρκετές εκδόσεις του Windows Media DRM έχουν παραβιαστεί αρκετές φορές 

αλλά λόγω των συνεχών αναβαθμίσεων καμία δεν αποτέλεσε πανάκεια για να 

προσπεράσει  κάποιος  χρήστης  τους  περιορισμούς  του  συγκεκριμένου 

συστήματος διαχείρισης.  

Η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1999 και έδινε την δυνατότητα 

στους  παρόχους  προστατευμένου  περιεχομένου  να  ελέγχουν  βασικές 

λειτουργίες  όπως πχ  τις  ημερομηνίες  λήξης  του  περιεχομένου.  Η  δεύτερη 

έκδοση  κυκλοφόρησε  τον  Ιανουάριο  του  2003  και  ήταν  συμβατή  με  τις 

εκδόσεις  του  προγράμματος  αναπαραγωγής  των  Windows,  του  Windows 

Media Player 7 και 9. Η τρίτη έκδοση, γνωστή και ως DRM v10 κυκλοφόρησε 

το 2004 και χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα.

3.7.2.2 Apple’s Fair Play

Εάν ένα αρχείο προσφέρεται σε μορφή AAC, τότε κατά πάσα πιθανότητα έχει 

κωδικοποιηθεί με το σύστημα DRM της Apple που καλείται «Fair Play». Τα 

προστατευμένα αρχεία με την τεχνολογία  Fair Play είναι αρχεία τύπου  mp4 

στα οποία ενθυλακώνεται μια κωδικοποιημένη μορφή ήχου AAC. Η ροή του 

ήχου  κρυπτογραφείται  χρησιμοποιώντας  τον  αλγόριθμο  AES.  Το  βασικό 

κλειδί  αποκρυπτογράφησης  της  κωδικοποιημένης  μορφής  ήχου  επίσης 

ενθυλακώνεται  στο  αρχείο.  Το  κλειδί  που  απαιτείται  για  την 

αποκρυπτογράφηση του  βασικού  κλειδιού  λέγεται  «user key».  Κάθε  φορά 

που κάποιος πελάτης χρησιμοποιεί το πρόγραμμα iTunes για την αγορά ενός 
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τραγουδιού δημιουργείται ένα καινούριο τυχαίο  user key και χρησιμοποιείται 

για την κρυπτογράφηση του βασικού κλειδιού. Το user key αποθηκεύεται μαζί 

με  τα  στοιχεία  λογαριασμού  του  χρήστη   στους  Servers της  Apple και 

αποστέλλεται  στο  iTunes.  To iTunes καταχωρεί  τα  κλειδιά  σε  μια  βάση 

δεδομένων. Από τη βάση αυτή, αντλεί κάθε φορά το κατάλληλο κλειδί που 

απαιτείται  για  την  αποκρυπτογράφηση  του  βασικού  κλειδιού. 

Χρησιμοποιώντας  το  βασικό  κλειδί  το  πρόγραμμα  μπορεί  να 

αποκρυπτογραφήσει  την  μορφή  AAC και  να  αναπαράγει  το  αρχείο.  Τα 

δικαιώματα που δίνονται στους χρήστες είναι : 

• Αναπαραγωγή σε οποιοδήποτε αριθμό iPOD ή  iPhone (Οι συσκευές 

διαθέτουν  επίσης  βάσεις  δεδομένων  με  τα  κλειδιά.  Έτσι  κατά  την 

αντιγραφή του αρχείου από τον υπολογιστή στο  iPOD ή στο  iPhone, 

αντιγράφονται  επίσης  όλα  τα  απαραίτητα  στοιχεία  για  την 

αναπαραγωγή  του  αγορασμένου  αρχείου.  Αυτό  εύλογα  καθιστά 

αδύνατη την αναπαραγωγή των εν λόγω αρχείων σε συσκευές άλλου 

τύπου)

• Αναπαραγωγή μέχρι και σε 5 διαφορετικούς υπολογιστές

• Οποιαδήποτε Playlist που περιλαμβάνει τραγούδια προστατευμένα με 

FairPlay μπορεί να εγγραφεί μέχρι 7 φορές σε Audio CD

• Οποιοδήποτε  τραγούδι  μπορεί  να  εγγραφεί  σε  Audio  CD  άπειρες 

φορές

Βλέπουμε  από  τα  παραπάνω  ότι  μέσω  της  τεχνολογίας  Fair Play δεν 

επηρεάζεται  η  δυνατότητα  αντιγραφής  (αφού  είναι  εφικτή  σε  CD),  αλλά  η 

δυνατότητα αναπαραγωγής του σε συγκεκριμένα μέσα.

3.8 DRM και Νομοθεσία

Τα  τελευταία  χρόνια,  αρκετές  εταιρίες  μουσικής  άσκησαν  αγωγή  εναντίον 

καταναλωτών,  οι  οποίοι  παρέκαμψαν τη φραγή των συστημάτων DRM σε 

ψηφιακούς τίτλους μουσικής.  Συγχρόνως δεν είναι  σπάνιες οι  περιπτώσεις 

όπου  οι  καταναλωτές  προσέφυγαν  στα  δικαστήρια  με  αγωγές  κατά 

επιχειρήσεων  που  χρησιμοποιούν  συστήματα  DRM.  Σε  τεχνικά  περιοδικά 

διαβάζουμε  συχνά  ότι  τα  συστήματα  DRM  μπορεί  να  παραβιάσουν  τα 

δικαιώματα των καταναλωτών. Το νομικό καθεστώς των συστημάτων DRM 
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και των καταναλωτών είναι συχνά ασαφές. Τα ερωτήματα που πηγάζουν από 

τα παραπάνω είναι :

• Είναι παράνομη η καταστρατήγηση ή η παράκαμψη των συστημάτων 

DRM;

• Έχουν δικαίωμα οι καταναλωτές στην δημιουργία αντιγράφων; 

• Πώς προστατεύεται η ιδιωτικότητα του καταναλωτή;

• Μπορούν να ζητήσουν οι καταναλωτές φυσικά μέσα (CD, DVD) που θα 

μπορούν να απαραχθούν σε κάθε συσκευή αναπαραγωγής;

Οι  περισσότερες  νόμιμες  διατάξεις  προέρχονται  από  το  Δίκαιο  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Προς  στιγμή  δεν  υπάρχουν  ειδικοί  ευρωπαϊκοί 

κανονισμοί  που  να  προστατεύουν  άμεσα  τους  χρήστες  από  περιεχόμενα 

προστατευόμενα  από  συστήματα  DRM.  Αλλά  και  το  γενικό  Δίκαιο 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Προστασίας Καταναλωτών μπορεί να συμβάλει 

στην παροχή νομικού καθεστώτος στους καταναλωτές ώστε να είναι σε θέση 

να υπερασπίσουν τα συμφέροντά τους. Για το λόγο αυτό θα επικεντρωθούμε 

στις διατάξεις που θεμελιώνονται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Είναι σημαντικό το 

ότι  οι  Οδηγίες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  δεν  παρέχουν  στον  καταναλωτή 

άμεσα  δικαιώματα  στην  πατρίδα  του,  αλλά  υποχρεώνουν  τους  εθνικούς 

νομοθέτες να καταρτίσουν νόμους προς μεταφορά του ευρωπαϊκού δικαίου σε 

εσωτερικό  δίκαιο.  Το  πώς  μεταφέρουν  τα  κράτη-μέλη  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. 

Aπό  νομικής  πλευράς  υπάρχει  μεγάλη  διαφορά  για  το  εάν  διαδίδονται 

περιεχόμενα offline ή online. Ας υποθέσουμε για παράδειγμα πως κάποιος 

αγοράζει ένα κανονικά τυπωμένο βιβλίο. Αφού αγοραστεί το βιβλίο βρίσκεται 

στην ιδιοκτησία του αγοραστή. Το τι επιτρέπεται να κάνει ο καταναλωτής με το 

βιβλίο  καθορίζεται  από  το  γενικό  Νόμο  περί  Ιδιοκτησίας  και  το  Νόμο 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Μπορεί να το πουλήσει, να το δανείσει σε κάποιον 

άλλον  ή  να  κάνει  αντίγραφα.  Σύμφωνα  με  τον  νόμο  δεν  επιτρέπεται  να 

πουληθούν  τα αντίγραφα ή να τα σκαναριστούν  και να τα δημοσιευθούν πχ 

στο διαδίκτυο. 

Στην περίπτωση αγοράς  ψηφιακού περιεχομένου που διατίθεται  online, ο 

καταναλωτής  αγοράζει  μόνο  την  άδεια  χρήσης  για  το  συγκεκριμένο 

περιεχόμενο,  π.χ.  για  ένα E-Book (ηλεκτρονικό  βιβλίο).  Και  εδώ ισχύει  το 
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Δίκαιο  Πνευματικής  Ιδιοκτησίας.  Επιπροσθέτως,  στις  όρους  της  άδειας 

χρήσης,  δηλαδή  στο  συμβόλαιό  του  αγοραστή  με  την  επιχείρηση  που 

προσφέρει  το  ηλεκτρονικό  βιβλίο,  αναφέρεται  αναλυτικά,  τι  επιτρέπεται  να 

κάνει  ο αγοραστής με το περιεχόμενο που αγόρασε online και τι  όχι.  Εάν 

ελέγχεται από σύστημα DRM, μπορεί οι συσκευές που χρειάζονται για την 

ανάγνωση του ηλεκτρονικού βιβλίου να παρακολουθούν τη χρήση του – και 

είναι  κιόλας  σε  θέση  να  εμποδίσουν  ορισμένα  είδη  χρήσεων,  τα  οποία 

κανονικά επιτρέπονται με βάση το Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως π.χ. 

ιδιωτικά αντίγραφα του κειμένου. Η άδεια χρήσης είναι η σύμβαση μεταξύ του 

αγοραστή  και  της  επιχείρησης  που  προσφέρει  την  υπηρεσία,  βάσει  της 

οποίας  δίνεται  η  μερική  ή  ολική  δυνατότητα  χρησιμοποίησης  των 

περιεχομένων που αγοράστηκαν οnline.

Ένα παράδειγμα: Εάν αγοράσετε κάτι πχ από έναν διανομένα περιεχομένου 

προστατευμένου  με  σύστημα  DRM,  σύμφωνα  με  την  σύμβαση  πώλησης 

μπορεί να έχετε το δικαίωμα να ακούτε ένα τίτλο μουσικής επί μία εβδομάδα, 

να κάνετε το πολύ πέντε αντίγραφα, να το παίζετε μόνο σε τρεις ορισμένες 

συσκευές  κλπ..  Άλλα  παραδείγματα  συχνών  περιορισμών  είναι  το  να  μη 

μπορεί να σταλεί το αρχείο σε φίλους με E-Mail, για να μην είναι δυνατή η 

περαιτέρω πώλησή του κλπ.  Μερικοί  από αυτούς τους περιορισμούς είναι 

πράγματι υπερβολικοί και ίσως όχι απόλυτα σύμφωνοι με το νόμο.

3.8.1 Η απαγόρευση καταστρατήγησης

Η απαγόρευση καταστρατήγησης στην Οδηγία Πνευματικής Ιδιοκτησίας της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απαγορεύει  την  καταστρατήγηση  ενός  συστήματος 

DRM (δηλ. την ενέργεια ως «hacker»). Το περιεχόμενο που προστατεύεται 

από σύστημα δεν επιτρέπεται να «σπαστεί» μέσω παράκαμψης του  DRM. 

Επίσης  απαγορεύεται  η  διακίνηση  βοηθητικών  μέσων,  με  τη  βοήθεια  των 

οποίων  είναι  δυνατή  η  αχρηστοποίηση  των  συστημάτων  DRM.  Ο  όρος 

«βοηθητικό μέσο» είναι  κατά κανόνα πολύ ευρύς και δεν συμπεριλαμβάνει 

μόνο λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αχρηστοποίηση του 

συστήματος  DRM,  αλλά  αφορά  και  στην  προσφορά  πληροφοριών  και 

γνώσεων για το πως είναι δυνατόν να αχρηστοποιηθούν τα συστήματα DRM. 
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Το ίδιο μεμπτή είναι και η διαφήμιση παρόμοιων μέσων όπως και οι οδηγίες 

χρήσης τους.

Ανάλογα  με  τη  νομοθεσία  κάθε  χώρας  και  την  ενδεχόμενη  χρήση  των 

βοηθητικών μέσων (εμπορική  ή  ιδιωτική),  οι  αντίστοιχες  ποινές  μπορεί  να 

είναι  από πολιτικές ποινές έως ποινές για εγκλήματα (πρόστιμα,  φυλάκιση 

κλπ.). 

3.8.2 Tα προνόμια των καταναλωτών σύμφωνα με το Δίκαιο 
Πνευματικής ιδιοκτησίας

Το  Δίκαιο  Πνευματικής  Ιδιοκτησίας  επιτρέπει  συνήθως  ορισμένα  είδη 

χρήσεων περιεχομένων, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως μία άδεια από 

τον  κάτοχο  των  δικαιωμάτων  (εταιρία  δίσκων,  στούντιο  ταινιών,  εκδοτικός 

οίκος  κλπ.).  Ο  νόμος  αναγνωρίζει  τις  λεγόμενες  εξαιρέσεις  από  το  Δίκαιο 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας του κατόχου των δικαιωμάτων. Αυτές οι εξαιρέσεις 

επιτρέπουν στον καταναλωτή την εκτέλεση ορισμένων πράξεων,  οι  οποίες 

διαφορετικά θα θεωρούνταν παραβίαση του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 

εάν δεν είχαν προηγουμένως εγκριθεί από τον κάτοχο των δικαιωμάτων. Στις 

περισσότερες ευρωπαϊκέςχώρες ισχύουν μεταξύ άλλων και οι οι ακόλουθες 

εξαιρέσεις

• Εξαίρεση  της  ιδιωτικής  αντιγραφής:  Επιτρέπεται  να  δημιουργήσει  ο 

χρήστης ένα αντίγραφο ασφαλείας για σκοπούς έρευνας και μελετών, ή 

αντίγραφο  για  ιδιωτικούς  λόγους  πχ  για  την  οικογένειά  του.  Το 

αντίγραφο επιτρέπεται μόνο όταν πρόκειται για μη εμπορικό σκοπό.

• Εξαιρέσεις  για  εκπαιδευτικούς  και  επιστημονικούς  σκοπούς:  Ένας 

δάσκαλος/  καθηγητής  ή  επιστήμων  επιτρέπεται  να  αντιγράψι  ένα 

κείμενο, μία ταινία, ένα τραγούδι κλπ. σαν υλικό για επαγγελματική ή 

επιστημονική χρήση και να το μεταβιβάσει (αναφέροντας την πηγή της 

πληροφορίας  που  μεταφέρει).  Επίσης  δεν  επιτρέπεται  η  εμπορική 

χρήση.

• Παράθεση αποσπασμάτων: Επιτρέπεται η παράθεση αποσπασμάτων 

από ένα προϊόν, βιβλίο, από μία έκθεση, ταινία κλπ. υπό ορισμένους 

όρους και εφόσον έχει ήδη δημοσιευθεί.
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• Εξαιρέσεις  για  παρωδίες:  Επιτρέπεται  η  παράθεση  αποσπασμάτων 

από κείμενα, τραγούδια, ταινίες κλπ. για την δημιουργία καρικατούρας 

ή παρωδιών.

Οι  εξαιρέσεις  του  Δικαίου  Πνευματικής  Ιδιοκτησίας  καταρτίσθηκαν  για  το 

συμφέρον του καταναλωτή, όμως δεν αποτελούν δικαιώματα με την έννοια 

του ότι  παρέχουν στους καταναλωτές ιδιωτικοποιημένο δικαίωμα, το οποίο 

μπορούν άμεσα να ασκήσουν.  Συνέπεια  είναι  ότι  ένας δικαστής,  ο  οποίος 

καθορίζει άν είναι εφαρμόσιμη μία εξαίρεση, πρέπει πρώτα να μελετήσει τα 

συμφέροντα  του  προσώπου  που  ωφελείται  από  την  εξαίρεση  με  τα 

αποκλειστικά δικαιώματα το κατόχου των δικαιωμάτων. Και για το λόγο αυτό 

αναφέρονται   οι  εξαιρέσεις  του  Δικαίου  Πνευματικής  Ιδιοκτησίας  ως 

«προνόμια»  και όχι «δικαιώματα».

3.8.3 Πώς περιορίζονται τα δικαιώματα αυτά από τα συστήματα 
DRM

Το πρόβλημα με όλα αυτά τα προνόμια είναι: Ακόμη δεν είναι σαφές, πώς 

μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  κανείς  αυτά  τα  προνόμια  όταν  χρησιμοποιείται 

σύστημα  DRM και δεν επιτρέπεται να το αποφύγει; Οι περισσότεροι εθνικοί 

νόμοι και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο δεν δίνουν ακόμη άμεση απάντηση στο θέμα 

αυτό.  Το  Ευρωπαϊκό  Δίκαιο  υποχρεώνει  τα  επί  μέρους  κράτη  με  αόριστο 

τρόπο να εγγυηθούν το ότι  πράγματι  οι  καταναλωτές  μπορούν να κάνουν 

χρήση αυτών των εξαιρέσεων, ακόμη και όταν χρησιμοποιηθεί σύστημα DRM, 

χωρίς  να  αναφέρουν  ακριβέστερα  πώς  μπορεί  να  επιτευχθεί  αυτό.  Μόνο 

μερικά κράτη – μέλη έχουν εφαρμόσει κανονισμούς για την προστασία των 

συμφερόντων των καταναλωτών σε ψηφιακά περιεχόμενα.

Στη  Γαλλία  συζητήθηκαν  για  παράδειγμα  αναλυτικά  ενδεχόμενες  νομικές 

πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των εξαιρέσεων της ιδιωτικής αντιγραφής. Το 

γερμανικό  Δίκαιο  Πνευματικής  Ιδοκτησίας  υποχρεώνει  των  κάτοχο  των 

δικαιωμάτων να παρέχει στον καταναλωτή τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε να 

μπορεί ο καταναλωτής να χρησιμοποιεί τις εργασίες για έρευνες, παρωδίες ή 

εικονογραφήσεις (σε περιορισμένο αριθμό) για ιδιωτική αντιγραφή. Στη Δανία 

καταρτίστηκε διαδικασία διαμεσολάβησης για να βοηθήσει καταναλωτές στην 
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χρήση  περιεχομένων  κατά  ορισμένους  νόμιμους  τρόπους,  όταν 

παρακωλύονται από ένα σύστημα DRM. Το πορτογαλικό Δίκαιο Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας  απαγορεύει  ρητά  την  παρεμπόδιση  της  σωστής  χρήσης 

περιεχομένων.  Οι  κάτοχοι  πνευματικών  δικαιωμάτων  στην  Πορτογαλία 

οφείλουν να λαμβάνουν προαιρετικά τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούν 

την απρόσκοπτη χρήση, αλλά και οι καταναλωτές μπορούν να αποτανθούν 

και προς την Υπηρεσία Διαιτησίας - Διαμεσολάβησης.

Οι κανονισμοί που αναφέρθηκαν, εφαρμόστηκαν πρόσφατα στις παραπάνω 

χώρες και είναι νωρίς να πούμε με βεβαιότητα πόσο αποτελεσματικοί είναι και 

αν θα ακολουθήσουν αυτά τα πρότυπα και άλλες χώρες ή εάν οι νομοθέτες 

στην Ευρώπη θα καταρτίσουν πρόσθετους κανονισμούς προς διελεύκανση 

τέτοιων περιπτώσεων.

Ακόμη και αν βάσει  της νομοθεσίας της κάθε χώρας, ο κάθε χρήστης έχει 

κάποια προνόμια, δεν αποκλείεται να παύουν να ισχύουν τα δικαιώματά του 

βάσει  σύμβασης  μεταξύ  αυτού  και  της  επιχείρησης  που  προσφέρει  την 

υπηρεσία  ή  το  περιεχόμενο.  Η  επιχείρηση  που  προσφέρει  την  υπηρεσία 

μπορεί να αποφασίσει πως αυτά τα προνόμια που ορίζονται από το νόμο δεν 

είναι  εφαρμόσιμα.  Πάνω  στο  ερώτημα  αυτό  γίνονται  ακόμη  πολλές 

συζητήσεις. 

Στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας περιλαμβάνονται εξαιρέσεις που μπορούν 

να σημαίνουν πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές. Όμως δεν είναι σαφές 

πώς μπορούν να διεκδικηθούν αυτά. Οι παραγωγοί και οι επιχειρήσεις που 

προσφέρουν  υπηρεσίες  δικαιούνται  να  τροποποιήσουν  τους  όρους  των 

συμβάσεών τους. Για το λόγο αυτό οφείλει ο κάθε καταναλωτής να διαβάζει 

προσεκτικά  τους όρους συναλλαγών. Εάν δεν συμφωνεί με τους όρους, είναι 

ελεύθερος να μη τους αποδεχθεί. Αυτό φυσικά σημαίνει, πως δεν θα μπορεί 

να αγοράσει  το προϊόν, εκφράζοντας σαφώς όμως ότι  οι  καταναλωτές δεν 

προτίθενται να δεχθούν δυσμενείς ή περιοριστικούς όρους. Αυτό βοηθά την 

αγορά στην όλο και καλύτερη κατανόηση των επιθυμιών και των προτιμήσεών 

των πελατών ψηφιακού περιεχομένου. 

3.8.4 DRM και Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών
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Το  Δίκαιο  Προστασίας  Καταναλωτών  προστατεύει  καταναλωτές  κατά  τη 

σύναψη συναλλαγών με συμβαλλόμενα μέρη που τους πωλούν εμπορεύματα 

ή  υπηρεσίες  π.χ.  ένα  CD ή  περιεχόμενα  οnline.  Προστατεύει  τους 

καταναλωτές κατά τη διάρκεια της αγοράς και σε διαφορετικές φάσεις αυτής:

• Πριν  την  αγορά:  οι  πωλητές  υποχρεούνται  να  διαθέσουν  ορισμένες 

πληροφορίες.  Δεν  επιτρέπεται  να  χρησιμοποιήσουν παραπλανητικές 

πρακτικές.

• Κατά την σύναψη της σύμβασης: Εδώ ισχύει το δίκαιο συμβάσεων.

• Μετά την αγορά: Όταν ο καταναλωτής λάβει το προϊόν, προστατεύεται 

με  τις  διατάξεις  από  ελαττωματικά  προϊόντα  και  από  τους  νόμους 

ευθύνης ελαττωματικών προϊόντων.

Επιπροσθέτως  υπάρχουν  ειδικές  υποχρεώσεις,  όπως  π.χ.  η  υποχρέωση 

προστασίας της ιδιωτικότητας του πελάτη.

3.8.5 Η υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών για τη χρήση 
συστημάτων DRM

Το γενικό Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών περιγράφει  αναλυτικά το είδος 

των πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιηθούν στον καταναλωτή. Όσον 

αφορά  τα  ψηφιακά  περιεχόμενα  και  τα  συστήματα  DRM πρέπει  οι 

επιχειρήσεις που προσφέρουν εμπορεύματα και υπηρεσίες να παρέχουν όλες 

τις σχετικές πληροφορίες που χρειάζονται οι καταναλωτές για να λάβουν μία 

ενημερωμένη απόφαση. Αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής:

• Το γεγονός ότι χρησιμοποιείται τεχνολογία DRM

• Εάν  αυτό  σημαίνει  πως  τα  CDs ή  τα  DVDs ή  τα  τραγούδια  που 

αποκτήθηκαν  μέσω  διαδικτύου  αναπαράγονται  μόνο  σε  ορισμένες 

συσκευές  ή  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  μόνο  με  συγκεκριμένο 

λογισμικό

• Εάν επιτρέπεται η αντιγραφή των δεδομένων ή όχι

• Εάν ένα προϊόν εγκαθιστά πρόσθετο λογισμικό στον υπολογιστή του 

χρήστη

• Ειδικές απαιτήσεις για λογισμικό ή hardware
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• Εάν το σύστημα DRM παρακολουθεί την συμπεριφορά του χρήστη

• Εάν υφίστανται περιορισμοί χρόνου χρήσης σε οnline περιεχόμενα

• Εάν  μπορεί  ο  χρήστης  να  αντιγράψει  ένα  περιεχόμενο  που  θα 

αποκτήσει μέσω διαδικτύου, μόνο σε περιορισμένο αριθμό.

Εάν ο πωλητής δεν παρέχει παρόμοιες πληροφορίες – και οι  καταναλωτές 

οδηγηθούν σε μια απόφαση αγοράς που δεν θα είχαν πάρει, εάν γνώριζαν 

ορισμένα  στοιχεία,  τα  Δικαστήρια  θα  μπορούσαν  να  θεωρήσουν  τη 

συμπεριφορά του πωλητή ως παράνομη.

3.8.6 Αθέμιτοι  όροι συμβάσεων

Τα  κράτη-μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  θέσπισαν  ειδικούς  εθνικούς 

Κανονισμούς , σύμφωνα με τους οποίους ένας συμβατικός όρος θα θεωρείται 

αθέμιτος,  εφόσον  δημιουργεί  σημαντική  ανισορροπία  μεταξύ  των 

δικαιωμάτων  των  συμβαλλόμενων  μερών  και  των  υποχρεώσεων  που 

πηγάζουν από τη σύμβαση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις «κοινές συμβάσεις», 

στις οποίες δεν υπάρχουν περιθώρια για ατομικές διαπραγματεύσεις. Εάν δεν 

αποδεχθεί  ο  χρήστης  τους  όρους,  δεν  μπορεί  να  κάνει  χρήση  της 

προσφερόμενης υπηρεσίας. Σχεδόν όλες οι συμβάσεις που ρυθμίζουν οnline 

πωλήσεις είναι παρόμοιες κοινές συμβάσεις.

Ακολουθεί μία λίστα με όρους σε συμβάσεις καταναλωτών, στις οποίες μπορεί 

να δημιουργηθεί  ανισορροπία μεταξύ αγοραστών και  της επιχείρησης που 

προσφέρει  τις  υπηρεσίες.  (Για  μερικά   από  τα  στοιχεία  αυτής  της  λίστας 

εκκρεμούν ακόμη και σήμερα δικαστικές αποφάσεις ):

• Η επιφύλαξη της δυνατότητας μονομερούς τροποποίησης των όρων 

συναλλαγών. Αυτή η ρήτρα επιφύλαξης χρησιμοποιήθηκε π.χ. από την 

iTunes.  Σύμφωνα  με  αυτή  η  εταιρία  Apple ήταν  σε  θέση  να 

τροποποιήσει τον αριθμό των αντιγράφων ενός τίτλου μουσικής ακόμη 

και μετά την αγορά του από τον καταναλωτή και  το κατέβασμά του 

στον υπολογιστή του.

• Παρ΄όλο που μερικά συστήματα DRM αποτελούν ενδεχομένως κίνδυνο 

για τον υπολογιστή του χρήστη , ο πωλητής επιτρέπεται να διεκδικήσει 
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ευρύ  αποκλεισμό  ευθύνης,  βάσει  του  οποίου  είναι  σε  θέση  να 

αποκλείσει την ευθύνη του για ορισμένα είδη ζημιών.

• Με  την  πώληση  του  προϊόντος  ο  πωλητής  είναι  σε  θέση  να 

παρακολουθεί τη συμπεριφορά του αγοραστή σε σχέση με τη χρήση 

του προίόντος.

• Το προϊόν λειτουργεί μόνο με λογισμικό ή και  υλικό, που προσφέρεται 

είτε από τον ίδιο τον πωλητή ή από εταιρεία  της επιλογής του πωλητή.

3.8.7 Προσδοκίες του καταναλωτή σε μέσα προστατευόμενα με 
DRM

Βάσει του  Δικαίου Προστασίας Καταναλωτών διεκδικήθηκαν συχνά οι νόμιμες 

αξιώσεις καταναλωτών απέναντι σε εταρίες παραγωγής μουσικής. Επρόκειτο 

κυρίως για περιπτώσεις, στις οποίες οι καταναλωτές είχαν αγοράσει ένα CD ή 

DVD, που δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες τους, γιατί δεν μπορούσαν να 

το  αντιγράψουν  πχ  για  να  το  χαρίσουν  στους  συγγενείς  τους  ή  δεν 

μπορούσαν  να  το  ακούσουν  στο  ραδιόφωνο  του  αυτοκίνητου.  Ο  γενικός 

κανόνας  σύμφωνα  με  το  Δίκαιο  Προστασίας  Καταναλωτών  είναι,  ότι  ο 

καταναλωτής έχει ορισμένες δικαιολογημένες προσδοκίες, τις οποίες πρέπει 

να πληρεί το αγορασθέν προϊόν. Εάν δεν πληρούνται οι προσδοκίες αυτές, το 

προϊόν θεωρείται ως αντισυμβατικό. Το δικαίωμα για προσδοκία ορισμένων 

ιδιοτήτων μπορεί να έχει περισσότερες αιτίες:

• Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται συνήθως το προϊόν

• Ο τρόπος με τον οποίο διαφημίστηκε το προϊόν

• Μία συμφωνία με την επιχείρηση που προσφέρει το προϊόν (δηλ. μία 

σύμβαση), ή

• Γιατί ο καταναλωτής – όπως αναφέρθηκε και παραπάνω - έχει από το 

νόμο  ορισμένα  δικαιώματα,  όπως  για  παράδειγμα  το  δικαίωμα 

αντιγραφής για ιδιωτικούς σκοπούς.

Εάν το  προϊόν  ή  η  παρεχόμενη υπηρεσία δεν  πληρεί  τις  δικαιολογημένες 

προσδοκίες των καταναλωτών, και δεν ενημερώθηκαν προηγουμένως σχετικά 

με  αυτό  το  θέμα,  μπορεί  το  προϊόν  να  θεωρηθεί  ως  ελλιπές  και  οι 
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καταναλωτές  δικαιούνται  ενδεχομένως  να  επιστρέψουν  το  προϊόν  και  να 

ζητήσουν  την  επιστροφή  των  χρημάτων  τους.  Ποιες  είναι  οι  λογικές 

προσδοκίες  που  αφορούν  ένα  CD ή  DVD;  Αυτό  το  ερώτημα  δεν  έχει 

διευκρινισθεί  ακόμη  πλήρως.  Υπάρχουν  μόνο  λίγες  αποφάσεις  που 

αναφέρονται σε υπηρεσίες οnline. Αυτές οι αποφάσεις αποτελούν ένδειξη, για 

το ό,τι οι καταναλωτές μπορούν δικαιολογημένα να προσδοκούν, πως τα CDs 

θα αναπαράγονται σε όλες τις σχετικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων και 

των  υπολογιστών,  Laptops και  ραδιοφώνων  αυτοκινήτων.  Πολύ  πιο 

αμφισβητούμενο είναι το ερώτημα, εάν οι καταναλωτές μπορούν νόμιμα να 

προϋποθέτουν,  πως  επιτρέπεται  να  κάνουν  αντίγραφα  για  μέλη  της 

οικογενείας τους. Προς στιγμή δεν προβλέπουν όλες οι διατάξεις πνευματικής 

ιδιοκτησίας των κρατών-μελών μία εξαίρεση για ιδιωτικά αντίγραφα.

Προς στιγμή ισχύουν στα περισσότερα κράτη οι όροι για αντισυμβατική πράξη 

μόνο για υλικά προϊόντα όπως  CDs και  DVDs και όχι για υπηρεσίες οnline, 

όπως π.χ.  για  κατέβασμα μουσικής  από το  διαδίκτυο  ή  για  Pay-TV.  Εδώ 

υπάρχει  άλλο  ένα  κενό  του  νόμου  για  προστασία  των  καταναλωτών  από 

αθέμιτη χρήση συστημάτων DRM.

Η  υποχρέωση  για  ενημέρωση  του  καταναλωτή,  ότι  ισχύουν  ορισμένοι 

περιορισμοί, σημαίνει επίσης, ότι οι αγοραστές έχουν πολύ πιο αδύναμη βάση 

επιχειρημάτων  όταν  πρόκεται   να  ισχυριστούν  πως  το  προϊόν  δεν 

ανταποκρίνεται  στις  προσδοκίες  τους.  Εφόσον  έχουν  ενημερωθεί  για  τους 

περιορισμούς  του  προϊόντος,  δεν  μπορούν  πλέον  να  ισχυρισθούν  άγνοια 

χρήσης του προϊόντος και τους πιθανούς περιοριμούς αυτής. Σε περίπτωση 

αμφιβολίας το προϊόν δεν θεωρείται πλέον ως «ελλιπές» ή «ελαττωματικό», 

αλλά συμφωνεί με τους όρους της σύμβασής με τον πωλητή. 

3.8.8 DRM και ευθύνη από ελαττωματικό προϊόν

Σύμφωνα  με  την  Οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  τα  ελαττωματικά 

προϊόντα  πρέπει  τα  κράτη  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  να  εγγυώνται 

ορισμένα δικαιώματα στους καταναλωτές, σε περίπτωση που προκαλούνται 

ζημιές στα συστήματα αναπαραγωγής τους από ελαττωματικά προϊόντα. Η 

Οδηγία ισχύει μόνο για υλικά εμπορεύματα που προξενούν ζημιές, όπως CDs 

και DVDs. 
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Μία πρόσφατη περίπτωση ενός ελαττωματικού προϊόντος ήταν τα  CDs που 

πουλήθηκαν από τη  Sony BMG., στις  οποίες είχε εφαρμοσθεί  το σύστημα 

DRM  XCP.  Για  να  ακούσει  ο  καταναλωτής  ένα  τέτοιου  τύπου  CD στον 

υπολογιστή  ήταν  αναγκασμένος  να  εγκαταστήσει  ένα  λογισμικό,  το  οποίο 

δημιουργούσε κενά ασφαλείας σε υπολογιστικά συστήματα. Έτσι οι  Η/Υ με 

εγκατεστημένο  το  συγκεκριμένο  λογισμικό  ήταν  πιο  ευάλωτοι  σε  ιούς  και 

λογισμικά malware και spyware. Η περίπτωση αυτή έγινε παγκοσμίως γνωστή 

ως «σκάνδαλο Sony Rootkit».

Εάν ο σκληρός δίσκος ή η συσκευή DVD-player του χρήστη, καταστραφεί από 

τη  χρήση  ενός  CD ή  DVD,  μπορείτε  να  δηλώσει  αξίωση για  ευθύνη από 

ελαττωματικό προϊόν. Η Οδηγία εφαρμόζεται όμως μόνο, εφόσον πρόκειται 

για σημαντική ζημιά. Σύμφωνα με την Οδηγία πρέπει η ζημιά να ανέρχεται σε 

τουλάχιστον  500  Ευρώ,  ούτως  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  διεκδίκηση  της 

αξίωσης,  το  ζημιωθέν  αντικείμενο  να  προορίζεται  για  ιδιωτική  χρήση  ή 

κατανάλωση  και  πρέπει  να  το  έχει  χρησιμοποιήσει  ή  καταναλώσει  ο 

αγορσαστής κατά κύριο λόγο για τον εαυτό του.

3.8.9 Η υποχρέωση για σεβασμό και προστασία της ιδιωτικότητας 
των καταναλωτών

Μερικά  συστήματα  DRM μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  και  για  την 

εξακρίβωση των εμπορικών συνηθειών των χρηστών όπως και για απόκτηση 

προσωπικών  τους  πληροφοριών.  Αυτό  συμβαίνει  ιδιαίτερα  συχνά  σε 

υπηρεσίες  οnline,  όπου  οι  πάροχοι  περιεχομένου  είναι  υποχρεωμένοι  να 

τηρήσουν  κατά  την  επεξεργασία  των  προσωπικών  σας  στοιχείων  τις 

προδιαγραφές  της  Οδηγίας  Προστασίας  Δεδομένων  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Προσωπικά στοιχεία είναι όλες οι πληροφορίες για προσδιορισμένο 

ή  μη  προσδιοριζόμενο  φυσικό  πρόσωπο.  Προσωπικά  στοιχεία 

χαρακτηρίζονται  η  διεύθυνσή του χρήστη,  ο αριθμός πιστωτικής κάρτας, ο 

αριθμός  τραπεζικού  λογαριασμού,  πληροφορίες  για  εμπορεύματα  που 

αγοράστηκαν,  πότε  αγοράστηκαν  και  πολλά  άλλα.  Παράδειγμα  για  την 

«επεξεργασία»  δεδομένων  αποτελούν  η  καταχώρηση  και  αποθήκευση 

προσωπικών  στοιχείων,  η  παραχώρησή  τους  σε  τρίτους,  π.χ.  σε  άλλες 
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επιχειρήσεις, οι  οποίες τα χρησιμοποιούν για τη διαφήμιση των προϊόντων 

τους.

Τα  προσωπικά  στοιχεία  μπορούν  να  καταχωρηθούν  και  να 

επαναχρησιμοποιηθούν, μόνο όταν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι, όπως π.χ.:

• εφόσον έχει δώσει ο καταναλωτής την σχετική συναίνεσή του,

• εφόσον  η  επεξεργασία  των  δεδομένων  είναι  απαραίτητη  για  την 

εκπλήρωση μίας σύμβασης με την οποία έχουν συμφωνήσει και οι δύο 

συμβαλλόμενοι, όπως π.χ. για την έκδοση τιμολογίων

Μία  οικονομική  μονάδα,  η  οποία  καταχωρεί  προσωπικά  στοιχεία, 

υποχρεούται εκτός άλλων να εγγυηθεί τα εξής:

• τη σωστή και νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων,

• την καταχώρηση των δεδομένων για σαφείς και νόμιμους σκοπούς και 

την ανάλογη επεξεργασία τους,

• τη σχετικότητα των δεδομένων και τη λογική αναλογία τους προς τον 

σκοπό για τον οποίο καταχωρούνται,

• την ακρίβεια και την επικαιρότητα των στοιχείων εκεί που απαιτείται,

• τη  διάθεση  λογικών  μέτρων προς  τους  καταναλωτές  για  διόρθωση, 

σβήσιμο ή αποκλεισμό εσφαλμένων δεδομένων,

• το να μην είναι δυνατή η αποθήκευση δεοδομένων για περισσότερο 

από τον απαραίτητο χρόνο, εφόσον προκύπτει από αυτά η ταυτότητα 

του προσώπου.

Κατά κανόνα οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν την ταυτότητα 

του προσώπου που είναι υπέυθυνο για την καταχώρηση των στοιχείων, τον 

σκοπό επεξεργασίας των στοιχείων τους και όλες τις άλλες πληροφορίες που 

είναι απαραίτητες για σωστή επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων. 

Έχουν επίσης το δικαίωμα να αρνηθούν ανά πάσα στιγμή την επεξεργασία 

των προσωπικών τους στοιχείων για το σκοπό ενεργητικού μάρκετινγκ. 

3.9 Καταναλωτές και DRM

Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους για να έχουν πρόσβαση 
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σε  ψηφιακό  περιεχόμενο.  Μπορούν  είτε  να  το  αντιγράψουν  παράνομα 

κάνοντας χρήση των ομότιμων δικτύων (peer to peer) είτε να το αγοράσουν 

από νόμιμους διανομείς ψηφιακού υλικού όπως πχ το iTunes. Ο έλεγχος του 

περιεχομένου που διακινείται είναι μια από τις σημαντικότερες πτυχές μελέτης 

για  τους  παροχείς  ψηφιακού  υλικού  ούτως  ώστε  να  αντιμετωπίσουν  την 

πειρατεία  αλλά  ταυτόχρονα  να  εμπορευματοποιήσουν  και  να  διανείμουν 

επιτυχώς   το  ψηφιακό  περιεχόμενο.  Εντούτοις,  στην  εφαρμογή  τέτοιων 

συστημάτων ελέγχου, όπως τα ψηφιακά συστήματα διαχείρισης πνευματικών 

δικαιωμάτων  (DRMs),  είναι  ασαφές  ποια  είναι  τα  αποτελέσματα  στην 

καταναλωτική συμπεριφορά και εάν οι καταναλωτές είναι έτοιμοι να δεχθούν 

τέτοιους  περιορισμούς  και  είναι  επομένως  πολύ  σημαντικό  να  γίνουν 

κατανοητές  οι  επιπτώσεις  τέτοιων  πρακτικών  στην  καταναλωτική 

συμπεριφορά όπως και το αν οι επιλογές που δίδονται στους χρήστες τελικώς 

τους  οδηγούν  είτε  στην  νόμιμη  είτε  στην  παράνομη  αγορά.  Έτσι  λοιπόν 

πρέπει να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα:  Οι καταναλωτές δέχονται 

τις συγκεκριμένες τεχνολογικές απαιτήσεις  για νόμιμη απόκτηση ψηφιακών 

αρχείων;   Υπάρχουν  διαφορές  μεταξύ  των  τεχνολογιών;  Τις  γνωρίζουν  οι 

καταναλωτές και σε ποιο βαθμό επηρεάζουν τις αποφάσεις τους;16

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να επιλέξουν τις προδιαγραφές ελέγχου των DRM, 

που  θα  τους  απέτρεπαν  να  αποκτήσουν  νόμιμα  ψηφιακό  υλικό.  Για  τις 

απαντήσεις του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε κλίμακα Likert με πιθανές 

απαντήσεις  από  1  (διαφωνώ  κάθετα),  2  (διαφωνώ),  3  (αδιάφορος,-η, 

αναποφάσιστος,-η), 4 (συμφωνώ) και 5 (συμφωνώ απόλυτα). Η ερώτηση που 

τέθηκε ήταν : Σε ποιο βαθμό θα σας απέτρεπαν οι παρακάτω υλοποιήσεις και 

οι  τρόποι  ελέγχου  ενός  συστήματος  DRM  από  το  να  κατεβάζετε  νόμιμα 

ψηφιακό υλικό;  Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που εξετάστηκαν ήταν : Η χρήση 

username,  η  χρήση  password,  η  κωδικοποίηση/κρυπτογράφηση  του 

16 Η  έρευνα διεξήχθη στο  Πανεπιστήμιο  Harvard των Ηνωμένων Πολιτειών τον  Μάιο  του 

2005. Επικεφαλής την ομάδας εργασίας ήταν ο  Marc Fetscherin  και  για την μελέτη αυτή 

χρησιμοποιήθηκε στατιστικό δείγμα 500 σπουδαστών του Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τους 

μελετητές  παρόλο  που  οι  σπουδαστές  δεν  αντιπροσωπεύουν  απόλυτα  το  συνολικό 

καταναλωτικό ρεύμα, αποτελούν ένα ιδιαίτερο ποσοστό καταναλωτών ψηφιακών υπηρεσιών 

και επιπρόσθετα ανήκουν σε μια καταναλωτική ομάδα όπου η αντιγραφή και ο διαμοιρασμό 

ψηφιακού περιεχομένου είναι αρκετά δημοφιλής. (Πηγή : http://www.indicare.org) 

http://www.indicare.org/tiki-read_article.php?articleId=105
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περιεχομένου,  η  ύπαρξη  ενσωματωμένου  υδατογραφήματος  στο 

περιεχόμενο,  η  ανάγκη  χρήσης  συγκεκριμένου  λογισμικού  για  την 

αναπαραγωγή του περιεχομένου και η χρήση συγκεκριμένου υλικού για την 

αναπαραγωγή  του  περιεχομένου.  Τα  αποτελέσματα  φαίνονται  στον 

παρακάτω πίνακα όπου ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει τις διαφορετικές 

DRM προδιαγραφές  ελέγχου  του  περιεχομένου  και  ο  κάθετος  άξονας  την 

αξιολόγηση των ερωτηθέντων βάση της παραπάνω κλίμακας.  

Πίνακας 3. Τεχνολογικές Προδιαγραφές Ελέγχου DRM συστημάτων
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Πίνακας 4. Περιορισμοί Δικαιωμάτων

Σύμφωνα  με  τον  πίνακα  4,  οποιοσδήποτε  περιορισμός  στην  δυνατότητα 

αναπαραγωγής δεν είναι αποδεκτός από τους καταναλωτές. Οι περιορισμοί 

στο δικαίωμα της δημιουργίας αντιγράφων σε φυσικά μέσα (burn), αντιγραφής 

στον  υπολογιστή  (copy pc),  και  αντιγραφής  σε  φορητές  συσκευές 

αναπαραγωγής  (πχ  κινητά  τηλέφωνα  ή  mp3  players)   είναι  περισσότεροι 

αποδεκτοί  σε  σύγκριση  με  τους  υπόλοιπους  τρόπους  περιορισμού 

δικαιωμάτων των χρηστών σε περιεχόμενο DRM.  
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Κεφάλαιο 4  Πνευματικά Δικαιώματα Λογισμικού – 
Πατέντες

4.1 Ελεύθερο λογισμικό – λογισμικό ανοιχτού κώδικα: νομικές 
πτυχές 17

Το ελεύθερο λογισμικό ή το λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source) έχει 

γνωρίσει ιδιαίτερη διάδοση πρόσφατα, τόσο ως προϊόν όσο και ως ιδέα. Η 

ιδέα ελεύθερου λογισμικού που αναπτύσσεται ομαδικά από την παγκόσμια 

προγραμματιστική  κοινότητα  για  το  καλό  του  συνόλου  διαθέτει  αυτονόητη 

γοητεία.  Από  την  άλλη  μεριά,  όλο  και  περισσότερα  προϊόντα  ελεύθερου 

λογισμικού διατίθενται στην αγορά, με τη μια ή την άλλη μορφή, ενθαρρυμένα 

ίσως και από την έλλειψη πραγματικού ανταγωνισμού και εναλλακτικών στη 

βιομηχανία προγραμμάτων υπολογιστών. 

Πριν  την  ανάλυση  ορισμένων  νομικών  πτυχών  του  λογισμικού  ανοιχτού 

κώδικα, απαραίτητη κρίνεται μια βασική διευκρίνιση αναφορικά με τη διάκριση 

μεταξύ λογισμικού ανοιχτού κώδικα (open source) και ελεύθερα διανεμόμενου 

λογισμικού (freeware). Στην περίπτωση του freeware, ο δημιουργός του δίνει 

το  δικαίωμα  να  διανεμηθεί  ελεύθερα  το  έργο  του,  παραιτούμενος  από  τα 

περιουσιακά του δικαιώματα επί αυτού. Στην περίπτωση του λογισμικού open 

source, ο δημιουργός του προχωρά ένα βήμα παραπέρα, επιτρέποντας και 

την επέμβαση στον πηγαίο κώδικά του, και την ενσωμάτωση και χρήση του, 

υπό όρους, σε άλλα προγράμματα υπολογιστών. Αυτή την ενσωμάτωση δεν 

την  επιτρέπει  ο  δημιουργός  του  λογισμικού  freeware.  Επομένως,  στο 

freeware  συναντάται  μόνο  παραίτηση  από  τα  περιουσιακά  δικαιώματα 

εκμετάλλευσης του προγράμματος,  το  οποίο,  για  διαφημιστικούς  ή  άλλους 

λόγους,  παρέχεται  δωρεάν  στους  χρήστες.  Αντίθετα,  το  open  source 

λογισμικό αναπτύσσει περισσότερο «εκπαιδευτική» λειτουργία, αφού παρέχει 

ελεύθερη  πρόσβαση  στον  ίδιο  τον  πηγαίο  κώδικα  του  προγράμματος.  Η 

διαφορά  αυτή  έχει  και  πρακτικά  αποτελέσματα:  το  freeware  είναι  απλά 

17 Αποσπάσματα από την ομιλία του νομικού Ευάγγελου Παπακωνσταντίνου στην ημερίδα 

που  διοργάνωσε  το  Ινστιτούτο  Τεχνολογίας  Υπολογιστών  στο  Συνεδριακό  Κέντρο  του 

Πανεπιστημίου Πατρών στις 13/02/2004 με θέμα «Ελεύθερο Λογισμικό, Λογισμικό Ανοιχτού 

Κώδικα : στην Εκπαίδευση, στη Δημόσια Διοίκηση και στις Επιχειρήσεις»
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λογισμικό που παρέχεται δωρεάν, ενώ το open source είναι λογισμικό που όχι 

μόνο  παρέχεται  δωρεάν  αλλά  τίθεται  και  ως  βάση  για  άλλες,  περαιτέρω, 

προγραμματιστικές κατασκευές.

Αναφορικά  με  τον  πηγαίο  κώδικά  (source  code)  του,  παρατηρείται  ότι  το 

λογισμικό  ανοιχτού  κώδικα  συνοδεύεται  και  διανέμεται  πάντα  μαζί  με  τον 

πλήρη και ακριβή πηγαίο του κώδικα. Οποιαδήποτε συμπίληση του κώδικα, 

πριν αυτός διανεμηθεί, δεν συμφωνεί με τη φύση του λογισμικού ως ανοιχτού 

κώδικα.  Εσκεμμένες  αποκρύψεις  τμημάτων  κώδικα  ή  άλλα  «κλειδώματα» 

οποιουδήποτε τύπου είναι εξίσου ασύμβατα. Ακόμα και αν το πρόγραμμα δεν 

συνοδεύεται  από  τον  κώδικά  του,  έχει  πάντως  οποιοσδήποτε  ευχερή  και 

ακώλυτη  πρόσβαση  σε  αυτόν,  κυρίως  μέσω  του  Διαδικτύου.  Η  γενική 

κατεύθυνση στην περίπτωση αυτή είναι ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού, έχοντας πλήρη, ευχερή 

και δωρεάν πρόσβαση σε αυτόν. 

Ένα  άλλο  χαρακτηριστικό  του  λογισμικού  ανοιχτού  κώδικα  αφορά  στην 

ελεύθερη  διανομή  του.  Ο  δημιουργός,  και  φορέας  των  περιουσιακών 

δικαιωμάτων λογισμικού ανοιχτού κώδικα δεν περιορίζει το δικαίωμα τρίτων 

να διανέμουν ελεύθερα, πωλώντας ή δωρίζοντας, το λογισμικό του. Η διανομή 

αυτή μπορεί να γίνεται με μόνο το εν λόγω λογισμικό ή και με ενσωμάτωσή 

του,  ως  μέρος  μιας  συνολικής  εφαρμογής  που  θα  περιέχει  προγράμματα 

υπολογιστών από περισσότερες πηγές. Σε καμία περίπτωση ο δημιουργός 

δεν απαιτεί  την  καταβολή δικαιωμάτων για  τη χρήση και  διανομή αυτή.  Ο 

δημιουργός του λογισμικού ανοιχτού κώδικα διαθέτει ελεύθερα στο κοινό το 

έργο του, παραιτούμενος, στην ουσία, από κάθε «ενδιαφέρον» για την «τύχη» 

του. Καθένας μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως έχει, να το διανείμει, να του 

επιφέρει αλλαγές ή βελτιώσεις, ή και να το πωλήσει, αν πράγματι θεωρήσει 

ότι μπορεί να κερδίσει από αυτό.

Η ελεύθερη πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού ανοιχτού κώδικα 

και η ελεύθερη διανομή του είναι τα θεμελιώδη στοιχεία που το χαρακτηρίζουν 

και που είναι κρίσιμα για τη νομική του αντιμετώπιση.

Η άδεια χρήσης είναι  αυτονόητη και στις  περιπτώσεις λογισμικού ανοιχτού 

κώδικα. Το γεγονός ότι το λογισμικό αυτό παρέχεται ελεύθερα σε τρίτους δεν 

σημαίνει  ότι  δεν συνοδεύεται από άδεια χρήσης. Στις περιπτώσεις αυτές η 

άδεια χρήσης είναι εξαιρετικά σημαντική, αφού μόνο αυτή ρυθμίζει, πλέον, τις 
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λεπτομέρειες χρήσης του λογισμικού, και μόνο μέσω αυτής εξασφαλίζονται οι 

επιστημονικοί, ιδεολογικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί ή όποιοι άλλοι σκοποί του 

δημιουργού του προγράμματος ανοιχτού κώδικα. 

Η  άδεια  χρήσης  εύλογα  θα  επιτρέπει  σε  κάθε  τρίτο  να  χρησιμοποιεί  το 

λογισμικό σύμφωνα με τη βούλησή του. Ένα θέμα όμως που τίθεται σχετίζεται 

με τις επιτρεπόμενες περαιτέρω χρήσεις του λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Ο 

δημιουργός  ελεύθερου  λογισμικού  επιτρέπει  σε  όλους  να  μελετήσουν  τον 

κώδικά του, να επιφέρουν όποιες αλλαγές κρίνουν σε αυτόν, και να παράγουν 

νέο λογισμικό στη βάση του. Τα παραπάνω είναι αυτονόητα – δεν είναι όμως 

εξίσου αυτονόητο αν ο δημιουργός του αρχικού προγράμματος έχει δικαίωμα 

να  περιορίσει  τις  χρήσεις  των  επόμενων  από  αυτόν  προγραμματιστών. 

Παρόμοιοι όροι συναντώνται συχνά στις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού 

κώδικα.  Παρότι  είναι  συνεπές  προς  τον  σκοπό  του  λογισμικού  ανοιχτού 

κώδικα ότι και τα επόμενα προϊόντα θα διανέμονται με τους ίδιους όρους, η 

απάντηση στο ερώτημα, αν ο αρχικός δημιουργός δύναται να εμποδίσει την 

εμπορική ή οποιαδήποτε άλλη χρήση των προϊόντων που στηρίχθηκαν στο 

λογισμικό του ανοιχτού κώδικα δεν είναι ευχερής.

Εξίσου δυσχερής  είναι  η  απάντηση στο  ερώτημα,  αν  η άδεια  χρήσης του 

αρχικού  προγράμματος  ανοιχτού  κώδικα  δύναται  να  εμποδίσει  κάποιες 

μορφές  διανομής τυχόν τροποποιήσεων ή  βελτιώσεών του.  Ο δημιουργός 

αυτού του λογισμικού είναι σύνηθες να χρησιμοποιεί παρόμοιους όρους στην 

άδεια  χρήσης  του.  Σχετικά  παρατηρείται  ότι  η  άδεια  χρήσης  ασφαλώς 

δικαιούται να περιορίζει διανομές διορθωτικών και μη εκτενών προγραμμάτων 

(patches) ή μπορεί να θέτει κανόνες περί αυτών, όπως για παράδειγμα να 

είναι εξίσου ανοιχτού κώδικα. Από τη στιγμή όμως που έχει δημιουργηθεί ένα 

νέο  πρόγραμμα,  οι  περιορισμοί  της  άδειας  αποδυναμώνονται.  Το  ακριβές 

σημείο μεταξύ των patches και ενός νέου προγράμματος θα πρέπει να βρεθεί 

κατά  περίπτωση.  Εξίσου  αμφισβητούμενο  είναι  το  ζήτημα  αν  ο  επόμενος 

προγραμματιστής μπορεί να κυκλοφορήσει  το πρόγραμμά του ως επόμενη 

έκδοση του ιδίου αρχικού προγράμματος (έκδοση 1.1 κλπ), ή αν μπορεί να 

χρησιμοποιεί καν το ίδιο όνομα για το λογισμικό που αυτός τροποποίησε. Τα 

παραπάνω  αποκτούν  ιδιαίτερη  σημασία,  αν  αναλογιστεί  κανείς  ότι,  στην 

ουσία, αυτό που διακυβεύεται είναι η μόνη, στην πραγματικότητα, ανταμοιβή 
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του  δημιουργού  λογισμικού  ανοιχτού  κώδικα  για  το  έργο  του,  δηλαδή  η 

«υστεροφημία» του, αφού οικονομικό αντικείμενο συνήθως δεν υφίσταται. 

Στο  ίδιο  πλαίσιο  εντάσσεται  και  η  προτίμηση  για  λειτουργικά  συστήματα. 

Ενόψει  και  της  επικρατούσας  διαμάχης  εντός  της  κοινότητας  των 

προγραμματιστών  αναφορικά  με  περιβάλλοντα  ανάπτυξης  και  λειτουργικά 

συστήματα,  είναι  πιθανό  να  συναντηθούν  σε  άδειες  χρήσης  λογισμικού 

ανοιχτού  κώδικα  όροι  περί  χρήσης  του  ενός  ή  του  άλλου  λειτουργικού 

συστήματος, χωρίς σημαντικά τεχνικά αίτια, των οποίων όμως η δεσμευτική 

ισχύς είναι αμφίβολη.

4.1.1 Το ρυθμιστικό περιβάλλον 

Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι νοητό μόνο στο πλαίσιο της προστασίας 

της πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright). Αυτό, επειδή τόσο τα προγράμματα 

υπολογιστών που προστατεύονται  με  δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (patent),  όσο 

και  οι  βάσεις  δεδομένων δεν  είναι  σύνηθες,  ή  καν  εφικτό,  να  διανέμονται 

ελεύθερα και να παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στον πηγαίο κώδικά τους. 

Στην περίπτωση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αυτός «κλειδώνει» μαζί με το 

προστατευόμενο  πρόγραμμα  υπολογιστή,  ενώ  στις  βάσεις  δεδομένων 

σημασία έχουν συνήθως τα περιεχόμενά τους, για τα οποία όμως δεν τίθεται 

θέμα  πηγαίου  κώδικα.  Το  μόνο  επομένως  νομικό  πλαίσιο  που  ενδιαφέρει 

στην περίπτωση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα είναι εκείνο της προστασίας 

της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Από νομικής άποψης, στη βάση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι βρίσκεται μια παραίτηση. Ο δημιουργός του λογισμικού ή, σε 

κάθε  περίπτωση,  ο  κάτοχος  των  περιουσιακών  δικαιωμάτων  επί  αυτού 

παραιτείται  από  σειρά  δικαιωμάτων  που  του  παρέχει  η  νομοθεσία  περί 

προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτά αφορούν στα δυο θεμελιώδη 

χαρακτηριστικά του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, δηλαδή στον πηγαίο κώδικα 

και στην διανομή του. Στην ουσία, ο κάτοχος των περιουσιακών δικαιωμάτων 

του λογισμικού ανοιχτού κώδικα παραιτείται από τα περιουσιακά δικαιώματα 

επί  του  πηγαίου  κώδικα  και  επί  του  τελικού  προϊόντος,  δηλαδή  του 

προγράμματος  αυτού  καθαυτού.  Πέραν  αυτών  όμως,  δεν  είναι  διόλου 

αδιάφοροι οι όροι που ο δημιουργός του λογισμικού ανοιχτού κώδικα εισήγαγε 
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στην άδεια χρήσης του. Οι όροι αυτοί μπορεί να είναι δεσμευτικοί, αλλά, και 

σε περίπτωση που δεν αναπτύσσουν δεσμευτική ισχύ, έχουν πάντως νόημα 

στο  πλαίσιο  της  εύρεσης  της  αληθινής  βούλησης  του  δημιουργού  του 

λογισμικού.  Τέλος,  η  τυχόν  υιοθέτηση  έτοιμων,  Διαδικτυακών  συνήθως 

σημάτων ή αδειών, με αναφορά σε αυτές στην άδεια χρήσης, έχει σημασία, 

αφού αποτελούν νόμιμη συμβατική δέσμευση.

4.1.2 Η παραίτηση από τα περιουσιακά δικαιώματα επί του 
λογισμικού

4.1.2.1 Ο πηγαίος κώδικας

Ο  πηγαίος  κώδικας  του  λογισμικού  προστατεύεται  αυτόνομα  ως  έργο 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Η προστασία αυτή είναι ανεξάρτητη και ξεχωριστή 

από το «εκτελέσιμο» πρόγραμμα υπολογιστή, την σύνθεσή του δηλαδή σε 

κώδικα μηχανής. Ο πηγαίος κώδικας, η αποτύπωση δηλαδή αυτή καθαυτή 

των  γραμμών  της  γλώσσας  προγραμματισμού  πριν  την  δημιουργία  του 

εκτελέσιμου αρχείου, είναι πέρα από κάθε αμφιβολία «πρωτότυπο πνευματικό 

δημιούργημα λόγου» ή και «επιστήμης», που εκφράζεται άλλωστε εγγράφως, 

αφού  μπορεί  να  εκτυπωθεί  και  σε  χαρτί,  σύμφωνα με  τις  απαιτήσεις  του 

νόμου.  Πληροί  επομένως τις  προϋποθέσεις  για  αυτόνομη προστασία,  που 

πρέπει να διακριθεί από αυτή που εξασφαλίζεται στο τελικό προϊόν, δηλαδή 

στο πρόγραμμα υπολογιστή αυτό καθαυτό18.

Ο δημιουργός λογισμικού ανοιχτού κώδικα παραιτείται από το δικαίωμά του 

επί του πηγαίου κώδικά αυτού, αφού τον παρέχει ο ίδιος σε τρίτους και τους 

δίνει την άδεια να τον χρησιμοποιήσουν όπως επιθυμούν, τροποποιώντας ή 

και διανέμοντάς τον, χωρίς αντάλλαγμα. Η παραίτηση αυτή μπορεί να είναι 

ρητή, στην άδεια χρήσης, ή να προκύπτει έμμεσα από αυτή. Με την πράξη 

της παράδοσης του κειμένου του πηγαίου κώδικα, δεδομένης και της άδειας 
18 Αυτό,  ως γενική αρχή.  Στα σύγχρονα όμως προγραμματιστικά περιβάλλοντα (γλώσσες 

προγραμματισμού τέταρτης γενιάς),  όπου ισχύει ο αντικειμενικοστραφής προγραμματισμός 

και  όπου οι  προγραμματιστές  ελάχιστο,  ή  και  καθόλου,  πηγαίο  κώδικα  δημιουργούν,  θα 

πρέπει  να εξεταστεί  το status και η ειδικότερη λειτουργία των εκάστοτε βιβλιοθηκών, που 

περιέχουν  τον  πηγαίο  κώδικα.  Θα  εξετασθεί  δηλαδή  αν  αυτές  μπορεί  να  θεωρηθούν 

δημιούργημα  του  προγραμματιστή  ή  της  εταιρείας  κατασκευής  της  γλώσσας 

προγραμματισμού.
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χρήσης  που  τον  συνοδεύει  και  που  δίνει  το  δικαίωμα  της  κατά  βούλησιν 

χρήσης του, παραιτείται ο δημιουργός του από τα περιουσιακά δικαιώματα 

επί  του  πηγαίου  κώδικα  του  λογισμικού.  Σε  αυτόν  επομένως  μπορεί  να 

επέμβει κάθε τρίτος, χρησιμοποιώντας τον με όποιον τρόπο επιθυμεί, χωρίς ο 

αρχικός του δημιουργός να έχει  οποιαδήποτε περιουσιακή απαίτηση για τη 

χρήση αυτή.

4.1.2.2 Το δικαίωμα διανομής

Ο  έλεγχος  της  διανομής  και  της  χρήσης  ενός  προγράμματος  υπολογιστή 

αποτελεί το θεμελιώδες μέσο που παρέχει το σύστημα της προστασίας της 

πνευματικής ιδιοκτησίας στον δημιουργό του για την οικονομική εκμετάλλευση 

του  έργου  του.  Πράγματι,  το  νομικό  σχήμα  συνοψίζεται  στο  ότι  ο 

προγραμματιστής αμείβεται από κάθε τρίτο που θέλει να αποκτήσει και να 

χρησιμοποιήσει το λογισμικό του. Βέβαια, πλέον μιλούμε για την τελική του 

μορφή, για το τελικό προϊόν – εφαρμογή, και όχι για τον πηγαίο κώδικα. Έτσι, 

στο σύνηθες σχήμα έννομης προστασίας,  σύμφωνα με τη νομοθεσία περί 

πνευματικής  ιδιοκτησίας,  ο  κάτοχος  των  περιουσιακών  δικαιωμάτων 

προγράμματος  υπολογιστή  ελέγχει,  μεταξύ  άλλων,  την  εγγραφή,  την 

αναπαραγωγή,  την προσαρμογή και  τη  διανομή του έργου του στο κοινό. 

Ελέγχει  επομένως,  όπως  γίνεται  κατανοητό,  το  σύνολο  της  διαδικασίας 

εκμετάλλευσης ενός προγράμματος υπολογιστή, αμειβόμενος για κάθε πράξη 

χρήσης του.

Στην  περίπτωση  του  προγράμματος  υπολογιστή  ανοιχτού  κώδικα  ο 

δημιουργός του παραιτείται από όλα τα ανωτέρω δικαιώματα. Η παραίτηση 

αυτή μπορεί να είναι ρητή, στην άδεια χρήσης, ή και να προκύπτει από αυτήν. 

Ο δημιουργός ελεύθερου λογισμικού επιτρέπει σε κάθε τρίτο να αναπαράγει, 

να χρησιμοποιήσει,  να μετατρέψει, και να διανείμει το έργο του, δηλαδή το 

λογισμικό,  όπως εκείνος επιθυμεί.  Πρόκειται  επομένως για παραίτηση από 

κάθε  περιουσιακό  δικαίωμα,  και  από  κάθε  απαίτηση  για  καταβολή 

αποζημίωσης για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση του λογισμικού.

65



Μουμουζιάς Εμμανουήλ -  Η πνευματική ιδιοκτησία στον ψηφιακό κόσμο

4.1.3 Λοιποί όροι 

Οι παραπάνω παραιτήσεις (πηγαίου κώδικαι και διανομής) είναι απαραίτητες 

εξ’  ορισμού,  ώστε  το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  υπολογιστή  να  μπορεί  να 

χαρακτηριστεί  λογισμικό ανοιχτού κώδικα.  Οι  παραιτήσεις αυτές πρέπει  να 

περιέχονται,  ρητά  ή  έμμεσα,  στην  άδεια  που  απαραιτήτως  συνοδεύει  το 

λογισμικό.  Όμως,  όπως  ήδη  αναλύθηκε,  η  άδεια  μπορεί  να  περιέχει  και 

άλλους όρους, ενσωματώνοντας για παράδειγμα τον Διαδικτυακό ορισμό του 

λογισμικού ανοιχτού κώδικα.

Η  δεσμευτική  ισχύς  κάθε  όρου  της  άδειας  θα  πρέπει  να  εξεταστεί  σε 

συνδυασμό  με  την  παραίτηση  από  τα  περιουσιακά  δικαιώματα  επί  του 

λογισμικού, που, όπως ήδη αναφέρθηκε, εννοείται και είναι θεμελιώδης για 

τον  χαρακτηρισμό  του  ως  λογισμικού  ανοιχτού  κώδικα.  Στην  ουσία, 

επομένως,  το  ερώτημα  είναι  αν  κάθε  ειδικός  όρος  της  άδειας  χρήσης 

συμβιβάζεται με την εν γένει παραίτηση του δημιουργού από τα περιουσιακά 

δικαιώματά του επί του λογισμικού, ή αν είναι ανίσχυρη, επειδή ο δημιουργός 

ούτως ή άλλως δεν μπορεί να την αξιώσει, αφού ήδη παραιτήθηκε από την 

εξουσία του αυτή. 

Θα πρέπει συνεπώς να εξετασθεί η νομιμότητα των όρων στην περίπτωση 

της παραίτησης υπό όρους. Αυτό θα πρέπει να γίνεται τόσο σε σχέση με την 

βασική βούληση του δημιουργού να διαθέτει ελεύθερα το έργο του, όσο και σε 

σχέση  με  τυχόν  καταχρηστικότητα  των  όρων,  ή  αντίθεσή  τους  στην  καλή 

πίστη ή στα συναλλακτικά ήθη.

Γενική απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δεν είναι βέβαια δυνατό να δοθεί, 

αφού  οι  όροι  διαφέρουν  κατά  περίπτωση.  Συνοπτικά  μόνο  μπορεί  να 

παρατηρηθεί  ότι  η  παραίτηση  από  τα  περιουσιακά  δικαιώματα  επί  του 

πηγαίου κώδικα και  επί  του τελικού  προϊόντος  συνεπάγεται  αυτομάτως τη 

δυνατότητα ελεύθερης αναπαραγωγής και προσαρμογής αυτών, καθώς και 

την  ελεύθερη διανομή τους σε  οποιαδήποτε  συσκευασία «πακέτο» και  για 

οποιοδήποτε σκοπό, ακόμα και εμπορικό. Όροι επομένως περί του αντιθέτου 

δεν θα πρέπει να γίνουν δεκτοί, αφού αντιτίθενται στην ουσία της παραίτησης 

από  τα  ανωτέρω  περιουσιακά  δικαιώματα.  Φυσικά,  ο  δημιουργός  του 

λογισμικού  ανοιχτού  κώδικα  έχει  δικαίωμα  να  απαιτεί  τη  μη  χρήση  του 

ονόματος  του  λογισμικού  του,  ή  την  όποια  τροποποίησή του,  π.χ.  με  την 
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προσθήκη  αριθμημένης  έκδοσης  (έκδοση  1.1  κλπ.).  Τέλος,  υπό 

προϋποθέσεις,  ο  δημιουργός  λογισμικού  ανοιχτού  κώδικα  δικαιούται  να 

απαιτεί να ελέγχει διορθωτικά προγράμματα (patches) που επεμβαίνουν στο 

δικό του πρόγραμμα, χωρίς να αλλάζουν την ουσία του.

Αμφισβητείται ακόμη κατά πόσον ο δημιουργός λογισμικού ανοιχτού κώδικα, 

αφού παραιτηθεί από τα περιουσιακά δικαιώματα επί του πηγαίου κώδικα και 

του  τελικού  προϊόντος,  δικαιούται  να  θέσει  όρους  για  το  περιεχόμενο  της 

χρήσης  του  προγράμματός  του.  Έτσι,  όροι  όπως  η  μη  χρήση  του  για 

ορισμένους σκοπούς (π.χ. έρευνα βιογενετικής), η μη χρήση του σε ορισμένα 

λειτουργικά  συστήματα  ή  σε  συνδυασμό  με  ορισμένα  άλλα  προγράμματα, 

μπορεί  να  κριθούν  καταχρηστικοί,  ενόψει  της  προηγηθείσας  γενικής 

παραίτησής του από κάθε περιουσιακό δικαίωμα επί αυτού, αλλά και της εν 

γένει λειτουργίας του ελεύθερου λογισμικού. 

Τέλος,  και  σε  σχέση  με  την  άδεια  χρήσης  του  προγράμματος  ανοιχτού 

κώδικα, προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις όπου γίνεται παραπομπή 

σε «πρότυπες» άδειες, συνήθως εντός του Διαδικτύου, ή και στην υιοθέτηση 

«σήματος» ή διαπίστευσης,  που δηλώνει  ότι  το εν λόγω λογισμικό πληροί 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Παρά το γεγονός ότι τα ανωτέρω έχουν διεθνή 

προέλευση,  και  συχνά  ανταποκρίνονται  σε  ξένα  νομικά  συστήματα,  είναι 

πιθανό να περιέχουν δεσμευτικούς συμβατικούς όρους,  που θα πρέπει  να 

ληφθούν υπόψη από τη στιγμή που γίνεται ρητή παραπομπή σε αυτούς και τα 

μέρη τους έχουν ήδη αποδεχτεί.

4.2 Άδειες Λογισμικού

Το ίδρυμα Free Software Foundation (FSF), που δημιουργήθηκε στις Η.Π.Α. 

το 1983 από τον Richard Stallman, έχει διαδώσει τις άδειες λογισμικού GNU 

General  Public  License (GPL)  και  Lesser  General  Public  License (LGPL). 

Αυτές έχουν αποδειχθεί ως μια ισχυρή δύναμη σε όλη την πρόσφατη ιστορία 

εξέλιξης της ανάπτυξης λογισμικού, καθώς, βασιζόμενες σε μια αντιστροφή 

των συνηθισμένων όρων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτέλεσαν 

το  νομικό  στήριγμα  για  παραγωγή  Ελεύθερου  Λογισμικού/Λογισμικού 

Ανοικτού Κώδικα. 
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Το ίδρυμα Creative Commons (CC), που δημιουργήθηκε στις Η.Π.Α. το 2001 

από τον  Lawrence  Lessig,  ανέπτυξε  νομικά  και  τεχνολογικά  την  ιδέα  των 

αδειών  χρήσης  και  άλλων  προϊόντων  και  συγγενικών  δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας ορμώμενο από αυτόν τον προβληματισμό.

4.3 Πατέντες λογισμικού; 19

Οι πατέντες στο λογισμικό (software patents) είναι μια ιδέα που εφαρμόζεται 

στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία. Ένα άτομο ή μια εταιρεία η οποία "εφευρίσκει" μια 

νέα τεχνολογία στο λογισμικό, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πατέντες για να 

εξασφαλίσει  μια  μονοπωλιακή  θέση  στην  αγορά  για  να  εμπορευτεί  την 

εφεύρεση εμποδίζοντας όλες τις άλλες εταιρείες να κάνουν το ίδιο. 

Γενικότερα,  οι  πατέντες  δημιουργήθηκαν  αρχικά  για  να  παροτρύνουν τους 

εφευρέτες να μοιράζονται τις καινοτομίες τους με το κοινό, με αντάλλαγμα να 

έχουν το μονοπώλιο της χρήσης τους για 17 χρόνια. Αυτό σημαίνει πως ο 

εφευρέτης  μπορεί  να  παίρνει  λεφτά  για  τη  χρήση  της,  ή  ακόμη  να 

απαγορεύσει  εντελώς  σε  κάποιον  να  βασιστεί  στην  εφεύρεση  για  μια 

υλοποίηση που αφορά σε άλλο προγραμματιστικό αντικείμενο. Και επιπλέον, 

κάποιος ανεξάρτητος εφευρέτης δεν επιτρεπόταν να την ξαναυλοποιήσει από 

την αρχή, έστω και με διαφορετικό τρόπο. 

Η ιστορία  έχει  δείξει  πως οι  πατέντες  στο  λογισμικό παρουσιάζουν πολλά 

προβλήματα.  Εμποδίζουν  τον  ανταγωνισμό  στη  βιομηχανία  της 

πληροφορικής,  βάζουν φραγμούς στην ανάπτυξη καινούριων εταιρειών και 

ατόμων στον χώρο και εξυπηρετούν κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι 

εμφανές  από  τα  αποτελέσματα  της  εφαρμογής  τους  πως  στην 

πραγματικότητα μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στην ανάπτυξη του 

λογισμικού. 

4.3.1 Πατέντες και copyright

Το copyright είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τις πατέντες. Από τη στιγμή 

που γράφει κανείς κάτι, αυτόματα έχει το copyright του και μπορεί να ορίσει σε 

ποιόν να το δώσει, ποιός μπορεί να το χρησιμοποιήσει και όλα όσα αφορούν 

19 Άρθρο του Δημήτρη Γλέζου στο http://epatents.hellug.gr/pages/intro/
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το πρόγραμμα που έχει γράψει. Το copyright έχει αποδείξει την ικανότητα του 

να εξασφαλίζει επαρκώς τα δικαιώματα που έχει ο δημιουργός και σε τομείς 

εκτός του λογισμικού, όπως στη μουσική, στη ζωγραφική και στον γραπτό και 

προφορικό λόγο. 

Το  copyright  είναι  το  κατ'  εξοχήν  εργαλείο  προστασίας  της  πνευματικής 

ιδιοκτησίας  και  στο  λογισμικό.  Και  η  ιστορία  έχει  αποδείξει  ότι  και  στο 

λογισμικό είναι επαρκές και επιτυχές εργαλείο προστασίας της πνευματικής 

ιδιοκτησίας,  αντίθετα  με  τα  διπλώματα  ευρεσιτεχνίας  που  προκάλεσαν, 

προκαλούν και θα προκαλούν προβλήματα. 

4.3.2 Γιατί υπάρχουν λοιπόν οι πατέντες;

Τα στάδια ανάπτυξης ενός προϊόντος χονδρικά είναι η έρευνα, η υλοποίηση 

και  η  συντήρηση/υποστήριξη.  Ανάλογα με  τη  βιομηχανία,  τα  ποσοστά  του 

προϋπολογισμού  που  κατανέμονται  στις  τρεις  αυτές  φάσεις 

διαφοροποιούνται.  Για  παράδειγμα  μια  φαρμακοβιομηχανία  ξοδεύει  πάρα 

πολλά στην έρευνα για ένα φάρμακο που θα πετύχει, ενώ από τη στιγμή που 

θα  το  βρει  τα  πράγματα  είναι  πολύ  απλά.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  η 

κατοχύρωση μιας πατέντας υποτίθεται εγγυάται στην εταιρεία πως θα πάρει 

πίσω τα  έξοδα που ξόδεψε  στην  έρευνα.  Έστω και  αν  μια  άλλη  εταιρεία 

βγάλει μετά από αρκετά χρόνια έρευνας το ίδιο προϊόν 2 μέρες μετά. 

Και κάπου εδώ δημιουργείται σε μερικούς η απορία του πώς κάποια προϊόντα 

στα οποία δεν  έχουν κατοχυρωθεί  πατέντες και  των οποίων τα συστατικά 

είναι  πολύ  εύκολο  να  βρεθούν  και  να  κατασκευαστούν,  κρατούν  σταθερό 

κάποιο μερίδιο αγοράς. Σαν παράδειγμα να πούμε τις κέτσαπ (Heinz;), ένα 

εμφιαλωμένο νερό (Αύρα;) ή μια μάρκα ελαστικών (Michelin;). 

Επίσης πώς στην πανεπιστημιακή κοινότητα, η οποία είναι η κατεξοχήν πηγή 

εφευρέσεων,  τα  πανεπιστήμια  καταφέρνουν  να  κερδίζουν  λεφτά  από  τις 

καινοτομίες που ανακαλύπτουν, τη στιγμή που τις δημοσιεύουν αμέσως; 

4.3.3 Οι πατέντες στο λογισμικό

Οι  πατέντες  στην  υπάρχουσα  μορφή  τους  στην  Αμερική,  μπορούν  να 

εφαρμοστούν  σε  συγκεκριμένες  δομές  και  αλγόριθμους  οι  οποίες 

παρουσιάζονται  μέσα σε ένα πρόγραμμα. Έτσι  κάποιο σύστημα φτιαγμένο 
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από την  αρχή  μπορεί  να  παραβιάζει  πολλές  πατέντες,  ακόμη και  αν  έχει 

υλοποιηθεί  με  διαφορετικό  τρόπο.  Κάτι  τέτοιο  είναι  σχεδόν  βέβαιο  στους 

ηλεκτρονικούς  υπολογιστές,  δεδομένης  της  πολυπλοκότητας  υλοποίησης 

ενός προγράμματος. 

Προφανώς  αυτό  είναι  καταστροφικό  για  τους  προγραμματιστές  και  τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν το πλήθος δικηγόρων των 

μεγάλων επιχειρήσεων. 

Μερικοί  τομείς εργασίας είναι συνυφασμένοι  με τη δημιουργικότητα και την 

εφευρετικότητα, σε ό,τι αφορά τα έργα που παράγονται. 

Φανταστείτε  να  μπορούσε  κάποιος  μουσικός  να  πατεντάρει  ένα  είδος 

μουσικής όπως τα 12 bars: Τα πιο ωραία μπλουζ τραγούδια δεν θα υπήρχαν 

σήμερα.  Ή κάποιος  αρχιτέκτονας  το  μπαρόκ.  Ή να  μπορούσε  ο  Georges 

Braque που ζούσε την ίδια εποχή με τον Picasso να πατεντάρει τον κυβισμό. 

4.3.3.1 Το πρόβλημα στο λογισμικό

Η δουλειά ενός προγραμματιστή είναι να λύνει προβλήματα, πολλά από τα 

οποία  δεν  τα  έχει  ξανασυναντήσει.  Έχουν  γραφτεί  πολλά  άρθρα  που 

υποστηρίζουν πως ο προγραμματισμός είναι τέχνη, ακριβώς επειδή είναι μια 

κατ'  εξοχήν  δημιουργική  δραστηριότητα  που  ξεκινώντας  από  θεμελιώδεις 

αρχές δημιουργεί ιδιαίτερα περίπλοκες δομές για να προσφέρει  λύσεις στα 

προβλήματα. 

Με αυτό το σκεπτικό, στη ζωή του ένας προγραμματιστής, είναι πιθανόν να 

παραβιάσει  εκατοντάδες  πατέντες  απλά  κάνοντας  τη  δουλειά  του.  Είναι 

αδύνατον,  εξαντλητικό  και  απαράδεκτο  να  ξοδεύει  ένας  προγραμματιστής 

ώρες  στο  web interface  του european patent  office  για  να  δει  μήπως και 

έγραψε κάτι το οποίο έτυχε να το γράψει κάποιος άλλος πιο πριν. Η ανάπτυξη 

του λογισμικού με αυτό τον τρόπο θα είναι υπερβολικά αργή και κάποιος θα 

αναλώνεται  σε  άχρηστη  γραφειοκρατία  η  οποία  απλά  υπηρετεί  μεγάλα 

συμφέροντα. 

Οι  πατέντες  είναι  ένας  τρόπος  με  τον  οποίο  όχι  μόνο  οι  ιδέες  γίνονται 

ιδιοκτησία  ενός  ατόμου  ή  μιας  εταιρείας,  αλλά  επιπλέον  απαγορεύεται  σε 

κάποιον άλλο να χρησιμοποιήσει την ίδια ιδέα, έστω και αν κατέληξε σε αυτή 

ξεκινώντας από το μηδέν και ακολουθώντας διαφορετικό δρόμο. Ανάλογα με 
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το  συμφέρον  της,  μια  εταιρεία  μπορεί  να  επιτρέψει  τη  χρήση  της  ιδέας 

ζητώντας  ένα  αντίτιμο,  συχνά  απαγορευτικό  για  άτομα  ή  μικρές  εταιρείες, 

αλλά άλλες φορές μπορεί και απαγορεύσει εντελώς τη χρήση της, ακόμη και 

αν  κάποιος  έφτασε  στην  ιδέα  από  το  μηδέν  με  αποκλειστικά  δική  του 

προσπάθεια. 

4.3.3.2 Η φύση των Η/Υ και οι πατέντες

Μια άλλη μεγάλη διαφορά του ζητήματος των πατεντών στο λογισμικό είναι οι 

ρυθμοί ανάπτυξης. Το λογισμικό ανήκει στην κατηγορία των τεχνολογιών οι 

οποίες αναπτύσσονται με τέτοια ταχύτητα, ώστε κάτι το οποίο πριν 5 χρόνια 

θεωρούνταν καινοτομία  σήμερα να είναι  ξεπερασμένο,  αν  όχι  να  αποτελεί 

αναγκαιότητα. 

Ο  Richard  Stallman  στο  άρθρο  του  "The  Anatomy  of  a  Trivial  Patent"  20 

αναλύει  μια  πατέντα  η  οποία  καταχωρήθηκε  το  1996  και  αναφέρεται  σε 

χαρακτηριστικά ενός συστήματος που ενώ το 1996 ήταν εξεζητημένα, ή το 

σύνολο  τους  μπορούσε  να  θεωρηθεί  καινοτόμος  συνδυασμός,  σήμερα 

θεωρείται αστείο να μην υπάρχουν σε ένα παρόμοιο σύστημα. Οι πατέντες 

μπορούν να εξελιχθούν από μια απλή κίνηση προώθησης μιας τεχνολογίας 

σε μια παγίδευση εκατοντάδων χιλιάδων χρηστών στα νήματα μιας εταιρείας. 

Και αυτά είναι μόνο η αρχή. 

Ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα των πατεντών στο λογισμικό είναι ο χρόνος 

έγκρισης τους. Μια πατέντα για να εγκριθεί χρειάζεται χρόνια, γιατί το Patent 

Office πρέπει να κοιτάξει μήπως και κάποιος άλλος "ανακάλυψε" πιο πριν το 

προϊόν από αυτόν που καταθέτει την πατέντα. Στο διάστημα αυτό, κάποιος 

μπορεί να κατασκευάσει κάτι το οποίο προς το παρόν είναι νόμιμο, αλλά σε 

τρία χρόνια θα παραβιάζει την πατέντα! 

Με τους ρυθμούς που αναπτύσσεται το software σήμερα, αυτό το πρόβλημα 

συμβαίνει συνεχώς. Και το τελευταίο πράγμα που θα θέλαμε να γίνει, είναι να 

το δούμε να συμβαίνει και στην Ευρώπη. 

20 Πηγή : http://www.gnu.org/philosophy/trivial-patent.html
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4.3.4 Οι αρνητικές συνέπειες

Στο  άρθρο "Why  Patents  Are  Bad for  Software"  21 περιγράφεται  πώς  μια 

εταιρεία η οποία είχε ένα πετυχημένο προϊόν, αναγκάστηκε να του αφαιρέσει 

κάποια  χαρακτηριστικά,  επειδή  ένα  χρόνο  αφότου  πρόσθεσε  τα 

χαρακτηριστικά στο πρόγραμμα, εγκρίθηκε η πατέντα μιας άλλης εταιρείας. 

Στο  ίδιο  άρθρο  περιγράφεται  πώς  μια  εταιρεία  της  οποίας  τα  εισοδήματα 

προέρχονται  κυρίως  από  την  απόκτηση  και  χρήση  πατεντών,  κίνησε 

επιλεκτικά  αγωγή  σε  μια  εταιρεία  αντί  σε  6  γιατί  είχε  περισσότερες 

πιθανότητες να κερδίσει την δικαστική διαμάχη.

4.3.4.1 GIF/LZW

Το  ΙΕΕΕ  τον  Ιούνιο  του  1984  γνωστοποίησε  ένα  πολύ  καλό  αλγόριθμο 

κωδικοποίησης δεδομένων,  τον γνωστό και  ως LZW. Χωρίς  να το ξέρει  ο 

κόσμος, οι συγγραφείς του άρθρου κατέθεσαν μια πατέντα την ίδια στιγμή. 

Τον  επόμενο  χρόνο  ο  αλγόριθμος  έγινε  πολύ  γνωστός  λόγω  της 

αποδοτικότητας του, μέχρι που προτάθηκε σαν πρότυπος τρόπος συμπίεσης 

δεδομένων. Η πατέντα εγκρίθηκε το '85 και μέχρι το '95 ο αλγόριθμος έγινε ο 

κατ'εξοχήν αλγόριθμος συμπίεσης (.GIF εικόνες). 

Το 1995 όμως, όταν το .gif format ήταν πλέον αρκετά γνωστό, η Unisys, η 

εταιρεία στην οποία ανήκει η πατέντα, απαίτησε δικαιώματα για τη χρήση του 

αλγόριθμου  από  όλους  όσους  τον  χρησιμοποιούν.  Αν  και  κυκλοφορούν 

προγράμματα που τον χρησιμοποιούν χωρίς να πληρώνουν δικαιώματα στην 

Unisys, η χρήση του μπορεί να γίνει αφορμή για να κατατεθούν αγωγές.

 

4.3.4.2 Amazon

Το γνωστό online κατάστημα Amazon, απέκτησε μια US πατέντα για κάτι το 

πολύ  προφανές:  Την  αγορά-με-ένα-κλικ  (one-click  purchase).  Αφορά  την 

αγορά  μέσω  ενός  online  καταστήματος  με  ένα  μόνο  κλικ,  στέλνοντας  τα 

στοιχεία του χρήστη μέσω ενός "cookie" πίσω στον server. Η ιδέα πίσω από 

αυτό  είναι  πάρα  πολύ  απλή,  και  μάλιστα  πολύ  παρόμοια  με  αυτή  των 

21 Πηγή : http://www.screaming-penguin.com/node/4844
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πιστωτικών καρτών - αυτό μπορεί να το καταλάβει κάποιος με στοιχειώδεις 

γνώσεις web developing. Το US patent office όμως πιστεύει ότι αυτό αποτελεί 

καινοτομία  και  το  amazon  αξίζει  το  μονοπώλιο  μιας  τέτοιας  ιδέας, 

επιρεάζοντας έτσι όλο το World Wide Web και το E-commerce. 
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Κεφάλαιο 5 -  Πειρατεία 

5.1 RIAA - AEΠΙ

Η Recording Industry Association of America (RIAA) είναι η εταιρεία που είναι 

υπεύθυνη για την διακίνηση ηχητικού υλικού που διακινείται στις Ηνωμένες 

Πολιτείες.  Σκοπός της  είναι  η  δημιουργία  και  η  υπεράσπιση ενός  νόμιμου 

καθεστώτος για την οικονομική και πνευματική κατοχύρωση των δημιουργών. 

Μέλη της RIAA είναι δισκογραφικές εταιρείες όπως και δημιουργοί μουσικών 

έργων. 22

Στην  Ελλάδα  ο  αντίστοιχος  φορέας  είναι  η  ΑΕΠΙ.  Η  Ελληνική  Εταιρεία 

Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ), λειτουργεί ως Οργανισμός 

Συλλογικής Διαχείρισης με βάση τις διατάξεις του Νόμου 2121/1993. Σκοπός 

του  Οργανισμού,  σύμφωνα  με  το  νόμο  και  το  καταστατικό  του,  είναι  η 

διαχείριση και προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, για όλα τα 

έργα που έχουν συνθέσει  ή/και  συγγράψει  κατά το παρελθόν και  για  όσα 

πρόκειται να συνθέσουν ή/και να συγγράψουν στο μέλλον οι συμβαλλόμενοι 

με αυτόν δημιουργοί / δικαιούχοι μουσικών έργων. 23

Από  τις  πρώτες  ημέρες  του  filesharing η  RIAA ήταν  η  εταιρεία  που 

προσπάθησε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη να πατάξει το φαινόμενο 

της  μουσικής  πειρατείας.  Χρησιμοποιώντας  τις  μεγαλύτερες  δικηγορικές 

εταιρείες  στην  Αμερική  άρχισε  να  μηνύει  εταιρείες  όπως  η  Μp3.com,  η 

Napster, η Audiogalaxy κ.α αλλά και μεμονωμένους χρήστες για διαμοιρασμό 

μουσικών  αρχείων.  Η  RIAA έγινε  ο  φόβος  και  τρόμος  του  Ιnternet 

δημιουργώντας ένα δικαστικό πανηγύρι και μηνύοντας οποιονδήποτε έκριναν 

ότι διαπράττει αδίκημα. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις όπου 13χρονος 

μηνύθηκε  από  τη  RIAA για  χρήση  του  δικτύου  KAZAA.  Η  RIAA 

χρησιμοποιούσε  στοιχεία  που  άλλοτε  ευσταθούσαν  και  άλλοτε  όχι. 

Παραβιάζοντας το δικαίωμα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, ζητούσε από τους 

providers στοιχεία  συνδρομητών  που  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  των  IP 

διευθύνσεων  που  παρακολουθούσε   η  RIAA είχαν  παράνομα  διανείμει 

μουσικά αρχεία. Η συζήτηση για τη “νομιμότητα” των ενεργειών της εταιρείας 

22 Πηγή : http://www.riaa.com
23 Πηγή : http://www.aepi.gr
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(ιδίως  στα  σημεία  με  την  άρση  του  απορρήτου  από  τους  providers)  είχε 

φουντώσει. Η ίδια η εταιρεία φυσικά μιλούσε για την ανάγκη του να παταχθεί 

το  φαινόμενο  και  έχοντας  μαζί  της  όλες  τις  δισκογραφικές  εταιρείες  της 

Αμερικής  συνέχιζε  το  ανελέητο  κυνηγητό  των  χρηστών  και  των  εταιρειών 

λογισμικού peer-to-peer.

Το  internet φυσικά είναι παγκόσμιο και δεν περιορίζεται στα εθνικά όρια. Η 

RIAA η  οποία  προστατεύει  δικαιώματα  Αμερικανών  καλλιτεχνών  και 

δημιουργών  έπρεπε  να  στραφεί  και  πέρα  από  τα  όρια  των  Ηνωμένων 

Πολιτειών. Διαφορετικά νομικά καθεστώτα, διαφορετικές νομολογίες, σχετικά 

άγνωστες  έννοιες  και  δεδομένα  για  τους  χρήστες  της  Ευρώπης,  Ασίας, 

Αυστραλίας χρειάστηκε να επανεξεταστούν και να επαναπροσδιοριστούν για 

να λυθεί  το  θέμα της πειρατείας.  Και  πάνω σε αυτό τον δικαστικό πυρετό 

αποσαφήνισης  δυσδιάκριτων  νομικών  εννοιών  καινούριες  εφαρμογές  file 

sharing εμφανίζονταν καθημερινά. Η πάταξη της πειρατείας είχε μετατραπεί 

σε φαύλο κύκλο. 

Η  εναλλακτική  πρόταση  για  τα  music downloads είναι  τα  ψηφιακά 

δισκοπωλεία. Εκεί μπορεί ο χρήστης να αγοράσει σε ψηφιακή μορφή το CD 

της επιλογής του. Υπάρχει βέβαια πάντα το ενδεχόμενο ο χρήστης να εξάγει 

το  περιεχόμενο  του  CD στον  υπολογιστή  του  σε  μορφή  MP3  και  να  το 

διαμοιραστεί με άλλους χρήστες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι εμπορικές online 

υπηρεσίες  πώλησης  μουσικής  (όπως το  Online μαγαζί  της  Apple iTunes) 

συνήθως προτιμούν άλλους τύπους αρχείων οι οποίοι υποστηρίζουν το DRM 

(Digital Rights Management,  διαχείριση  ψηφιακών  δικαιωμάτων),  για  να 

ελέγξουν και  να περιορίσουν την χρήση της ψηφιακής μουσικής.  Η χρήση 

αυτών των τύπων αρχείων που υποστηρίζουν το DRM είναι μία προσπάθεια 

να  αποτραπεί  η  παραβίαση  υλικού  το  οποίου  τα  δικαιώματά  του  είναι 

προστατευμένα (υπάρχουν βέβαια διάφοροι μέθοδοι για την παραβίαση των 

περισσότερων μεθόδων προστασίας) 

Επίσης νέα δεδομένα και στατιστικές έρευνες ήρθαν στην επιφάνεια.

Το Πανεπιστήμιο Harvard και το Πανεπιστήμιο North Carolina συνεργάστηκαν 

για  μια  έρευνα  που  θα  είχε  ως  αντικείμενο  μελέτης  το  αν  οι  πωλήσεις 

μουσικής επηρεάζονται  ή  όχι  από τον διαμοιρασμό μουσικών αρχείων.  Τα 

αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι οι πωλήσεις επηρεάζονται πολύ 

λιγότερο από τους ισχυρισμούς της  RIAA και επίσης ότι οι  συχνοί χρήστες 
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filesharing  κατεβάζουν μουσικά αρχεία και CD που δεν θα αγόραζαν αν δεν 

υπήρχε  η  filesharing δυνατότητα.  Επίσης  ένα  μεγάλο  ποσοστό  χρηστών 

προτιμά τις  download υπηρεσίες μουσικής είτε λόγω άμεσης απόκτησης  cd 

είτε λόγω χαμηλότερου κόστους. 

5.2 Αγορά λογισμικού 24

Η Business  Software  Alliance  (BSA)  είναι  ένας  επιφανής  οργανισμός  του 

κλάδου της Πληροφορικής, που στοχεύει στην προώθηση ενός ασφαλούς και 

νόμιμου ηλεκτρονικού κόσμου.  Από το 1988 η Business Software Alliance 

(BSA)  εκπροσωπεί  τις  μεγαλύτερες  εταιρείες  παραγωγής  προγραμμάτων 

ηλεκτρονικών  υπολογιστών  σε  όλο  τον  κόσμο  και  έχει  ως  στόχο  την 

προώθηση της προστασίας  των πνευματικών δικαιωμάτων,  μέσα από την 

ενημέρωση του κοινού για την καθιέρωση και την εφαρμογή αποτελεσματικών 

σχετικών νόμων.

Η Business Software Alliance εκφράζει παγκοσμίως τις εξελίξεις και τα νέα 

που  αφορούν  στον  κλάδο  του  λογισμικού  και  του  Ίντερνετ  ενώπιον 

κυβερνήσεων και για τους καταναλωτές στη διεθνή αγορά. Οι εταιρείες-μέλη 

της  BSA  αντιπροσωπεύουν  τις  ταχύτερα  αναπτυσσόμενες  αγορές  στον 

κόσμο.

Παράλληλα,  η  BSA  εκπαιδεύει  τους  καταναλωτές  σε  θέματα  διαχείρισης 

λογισμικού  και  προστασίας  των  πνευματικών  δικαιωμάτων,  καθώς  και 

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Υποστηρίζει τη δημόσια πολιτική που προάγει 

την καινοτομία, διευρύνει  τις ευκαιρίες για το εμπόριο, και καταπολεμά την 

πειρατεία λογισμικού.

Η BSA σήμερα εφαρμόζει / υλοποιεί προγράμματα σε περισσότερες από 80 

χώρες διεθνώς.

Η  BSA,  πρωτοπόρος  οργανισμός  κατά  της  πειρατείας  λογισμικού 

παγκοσμίως, έχει δεσμευτεί να προσφέρει ενημέρωση και υποστήριξη στον 

αγώνα  κατά  της  χρήσης  λογισμικού  χωρίς  άδεια,  προστατεύοντας 

δημιουργούς και χρήστες από τους κινδύνους τέτοιων πρακτικών. Το 2003, η 

BSA δέχτηκε 57,652 κλήσεις από την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, Μέσης 

24 Πηγή : http://www.bsa.org
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Ανατολής και Αφρικής, ερεύνησε 7,929 αναφορές περιπτώσεων πειρατείας 

τελικού χρήστη και οδήγησε στη δικαιοσύνη 9142 επιχειρήσεις.

5.2.1 Τρόποι Πειρατείας Λογισμικού 25

5.2.1.1 Πειρατεία Τελικού Χρήστη

Πρόκειται  για  την  περίπτωση κατά  την  οποία  ο  υπάλληλος  μιας  εταιρείας 

αναπαράγει αντίτυπα λογισμικού χωρίς εξουσιοδότηση. Η πειρατεία τελικού 

χρήστη μπορεί να λάβει τις ακόλουθες μορφές:

• Χρησιμοποίηση ενός  νόμιμου αντίγραφου για  την  εγκατάσταση ενός 

προγράμματος σε πολλούς υπολογιστές

• Αντιγραφή δίσκων για εγκατάσταση και διανομή

• Εκμετάλλευση προσφορών αναβάθμισης χωρίς νόμιμο αντίγραφο της 

έκδοσης που πρόκειται να αναβαθμιστεί

• Απόκτηση  ακαδημαϊκού  ή  άλλου  λογισμικού  περιορισμένης  χρήσης 

που  δεν  κυκλοφορεί  στη  λιανική  αγορά,  χωρίς  άδεια  για  εμπορική 

χρήση

• Αντιμετάθεση (ανταλλαγή) δίσκων εντός ή εκτός του χώρου εργασίας.  

5.2.1.2 Κατάχρηση Πελάτη-Διακομιστή 

Πρόκειται για την περίπτωση κατά την οποία πολλοί υπάλληλοι σε ένα δίκτυο 

χρησιμοποιούν  ταυτοχρόνως  ένα  κεντρικό  αντίγραφο  ενός  προγράμματος. 

Εάν διαθέτετε ένα τοπικό δίκτυο (LAN) και εγκαταστήσετε προγράμματα στον 

διακομιστή τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν πολλοί χρήστες, θα πρέπει 

να  βεβαιωθείτε  ότι  η  άδειά  σας  επιτρέπει  κάτι  τέτοιο.  Εάν  οι  χρήστες 

υπερβαίνουν τον επιτρεπόμενο από την άδεια αριθμό, υπάρχει «κατάχρηση».

5.2.1.3 Πειρατεία στο Internet

Πρόκειται για την περίπτωση κατά την οποία γίνεται «φόρτωση» (download) 

λογισμικού από το Internet. Για την online αγορά λογισμικού θα πρέπει να 

25 Βάση των ερευνών της BSA. Πηγή : http://w3.bsa.org/hellas//antipiracy/Types-of-Piracy.cfm
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ισχύουν  οι  ίδιοι  κανόνες  αγοράς  με  εκείνους  που  αφορούν  την  αγορά  με 

παραδοσιακούς  τρόπους.  Η  πειρατεία  στο  Internet  μπορεί  να  λάβει  τις 

ακόλουθες μορφές:

• Πειρατικοί  δικτυακοί  τόποι  (websites)  που  διαθέτουν  λογισμικό  για 

δωρεάν φόρτωση (download) ή ως  αντάλλαγμα σε χρήστες που έχουν 

«τοποθετήσει / ανεβάσει» προγράμματα στο συγκεκριμένο site.  

• Sites  δημοπρασιών  που  υπάρχουν  στο  Internet  και  τα  οποία 

προσφέρουν  πλαστά,  εκτός  καναλιού  μεταπωλητών  λογισμικά  που 

υπάρχουν κατά παράβαση των πνευματικών δικαιωμάτων

• Ομότιμα δίκτυα (Peer-to-Peer networks) που δίνουν τη δυνατότητα μη 

εξουσιοδοτημένης  μεταφοράς  προγραμμάτων  με  κατοχυρωμένα 

πνευματικά δικαιώματα.

5.2.1.4 Εγκατάσταση στο Σκληρό Δίσκο

Πρόκειται για την περίπτωση κατά την οποία μια επιχείρηση που ασχολείται 

με  την  πώληση  νέων  υπολογιστών,  εγκαθιστά  παράνομα  αντίγραφα 

λογισμικού  στους  σκληρούς  δίσκους  για  να  κάνει  την  αγορά  των 

μηχανημάτων  πιο  ελκυστική.  Οι  ίδιες  ανησυχίες  αφορούν  και  στους 

Μεταπωλητές Προστιθέμενης Αξίας που πωλούν ή εγκαθιστούν νέο λογισμικό 

στους υπολογιστές μέσα στους χώρους εργασίας.

5.2.1.5 Πλαστογραφία Λογισμικού 

Αυτός  ο  τύπος  πειρατείας  είναι  η  παράνομη  αντιγραφή  και  πώληση 

πνευματικά  κατοχυρωμένου  υλικού  με  πρόθεση  την  άμεση  μίμηση  του 

πνευματικά κατοχυρωμένου προϊόντος. Στην περίπτωση του συσκευασμένου 

λογισμικού, αποτελούν σύνηθες φαινόμενο τα πλαστά αντίγραφα των CD ή 

των  δισκετών  που  περιλαμβάνουν  προγράμματα  λογισμικού,  καθώς  και 

σχετικές συσκευασίες, εγχειρίδια, άδειες εκμεταλλεύσεως, εμπορικά σήματα, 

κάρτες εγγραφής και χαρακτηριστικά ασφαλείας.
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5.3 Οργανισμός Πνεματικής Ιδιοκτησίας – Έρευνα 26

Ο  ΟΠΙ  είναι  νομικό  πρόσωπο  ιδιωτικού  δικαίου  και  εποπτεύεται  από  το 

Υπουργείο  Πολιτισμού.  Ο  ΟΠΙ  ιδρύθηκε  σύμφωνα  με  το  άρθρο  69 

Ν.2121/1993  για  την  «Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και 

Πολιτιστικά Θέματα».

Κύριος  σκοπός  του  ΟΠΙ  είναι  η  προστασία  των  δημιουργών  και  των 

δικαιούχων  συγγενικών  δικαιωμάτων,  η  μέριμνα  για  την  εφαρμογή  του 

Ν.2121/1993  και  των  διεθνών  συμβάσεων,  η  εποπτεία  των  οργανισμών 

συλλογικής  διαχείρισης  και  η  νομοπαρασκευαστική  εργασία  σε  θέματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.Ο ΟΠΙ στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων του ασχολείται γενικά με κάθε ζήτημα σχετικό με το δίκαιο της 

πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, εκπροσωπεί την 

Ελλάδα στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς καθώς και στα Όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διοργανώνει επίσης σεμινάρια για την επιμόρφωση και 

ενημέρωση των δικαστών, δικηγόρων, διοικητικών υπαλλήλων, δημιουργών, 

δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, φοιτητών και σπουδαστών για θέματα 

πνευματικής  ιδιοκτησίας  και  συγγενικών  δικαιωμάτων  και  παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τα θέματα αυτά.

Στις  25  Φεβρουαρίου  2008  ο  Οργανισμός  Πνευματικής  Ιδιοκτησίας  του 

Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας, στο πλαίσιο της αναζήτησης λύσεων 

στο πρόβλημα της διαδικτυακής πειρατείας προέβη σε Δημόσια Διαβούλευση. 

Συγκεκριμένα,  δημοσιεύθηκε  το  παρακάτω  ερωτηματολόγιο  στο  οποίο 

καλούνταν να απαντήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ 
ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
26 Πηγή : http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi 
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1)  Θεωρείτε  ότι  η  πειρατεία  στο  διαδίκτυο,  και  κυρίως  το  παράνομο 

‘κατέβασμα’  μουσικής  και  ταινιών  και  η  ανταλλαγή  αρχείων  μεταξύ  των 

χρηστών (peer to peer) είναι μία ευρέως διαδεδομένη πρακτική και αν ναι, με 

τάσεις αύξησης ή μείωσης μέσα στα επόμενα χρόνια; 

2) Πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος η πρακτική αυτή να περιοριστεί και ποιος 

είναι αυτός; 

3)  Ποιός  πιστεύετε  ότι  είναι  ο  ρόλος  των  φορέων  παροχής  διαδικτυακών 

υπηρεσιών  στην  εξάπλωση  του  φαινομένου  της  διαδικτυακής  πειρατείας; 

Είναι απλοί ταχυδρόμοι που μεταφέρουν έναν κλειστό φάκελο ή έχουν γνώση 

του τι μεταφέρουν; 

4)  Ποιές  είναι  οι  περιπτώσεις  εκείνες  στις  οποίες  οι  φορείς  παροχής 

διαδικτυακών υπηρεσιών ενδέχεται να έχουν γνώση του περιεχομένου μίας 

ιστοσελίδας ή μίας παράνομης πρακτικής που λαμβάνει χώρα στο δίκτυο που 

διαχειρίζονται;  Πώς  θα  απαντούσατε  για  καθεμία  των  παρακάτω 

περιπτώσεων; 

- Όταν φιλοξενούν οι ίδιοι περιεχόμενο 

- Όταν διαμεσολαβούν για τη διακίνηση περιεχομένου που φιλοξενείται στο 

εξωτερικό 

-  Όταν  γίνεται  χρήση  του  δικτύου  τους  για  ανταλλαγή  αρχείων  μεταξύ 

χρηστών (peer to peer) 

- Άλλες περιπτώσεις; 

5) Πώς πρέπει κατά τη γνώμη σας να δράσει ένας πάροχος διαδικτυακών 

υπηρεσιών όταν αποκτήσει γνώση για παράνομη δράση μέσω της χρήσης 

του δικτύου του από επιστολή, γνωστοποίηση ή καταγγελία που του γίνεται 

για παράδειγμα από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων που 
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εκπροσωπεί δημιουργούς ή δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων; (π.χ., να 

στείλει  σύσταση  στον  χρήση  της  ιστοσελίδας,  να  τον  προειδοποιήσει  για 

ενδεχόμενη  διακοπή  της  σύνδεσής  του,  να  διακόψει  τη  σύνδεσή  του,  να 

γνωστοποιήσει  τα  στοιχεία  του  στους  δικαιούχους  για  περαιτέρω  νόμιμες 

ενέργειες,  κ.ο.κ.;)  Ποιές  από  τις  ανωτέρω  ενέργειες  θα  ήταν  πιο 

αποτελεσματική και γιατί; 

6)  Θα  δημιουργούσε  ενδεχομένως  προβλήματα  κάποια  από  τις  ανωτέρω 

ενέργειες; Ποιά και σε ποιούς; 

7)  Πιστεύετε ότι  χρειάζεται  τροποποίηση το υπάρχον νομοθετικό καθεστώς 

για κάποιες εκ των ανωτέρω ενεργειών και σε ποία σημεία; 

8)  Εκτός  των  δικαιούχων  δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας  και 

συγγενικών  δικαιωμάτων,  πιστεύετε  ότι  από  την  πάταξη  της  πειρατείας 

υπάρχουν οφέλη για τους παρόχους υπηρεσιών Ίντερνετ και για το ελληνικό 

κράτος; 

Προτεινόμενες λύσεις αντιμετώπισης του φαινομένου 

9)  Θεωρείτε  ότι  η  εφαρμογή  τεχνικών  φιλτραρίσματος  θα  είναι  ένα 

αποτελεσματικό μέτρο αποτροπής της διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας; 

10)  Πιστεύετε  ότι  η  υπογραφή  μνημονίων  συνεργασίας  μεταξύ  παρόχων 

υπηρεσιών  ίντερνετ  και  δικαιούχων  καθώς  και  η  υιοθέτηση  κωδίκων 

δεοντολογίας από τους πρώτους θα βοηθούσε στην πάταξη της πειρατείας 

και στην υπερκέραση πρακτικών προβλημάτων; 

11)  Πιστεύετε  ότι  θα  ήταν  αποτελεσματική  η  ενσωμάτωση στα  συμβόλαια 

παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών αυστηρότερων ρητρών αναφορικά με την 

προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας; 
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12)  Συμφωνείτε  ότι  η  καταπολέμηση  της  διαδικτυακής  πειρατείας  θα 

ελευθερώσει  εύρος  χρήσης  (bandwidth)  των  δικτύων  προκειμένου  να 

αναπτυχθούν νόμιμες υπηρεσίες στο πλαίσιο της ψηφιακής Ελλάδας; 

13) Έχετε κάτι άλλο να προτείνετε; 

Η  αρχική  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  συμμετοχής  ορίστηκε  για  τις 

25.05.2008  ενώ  με  δυο  διαδοχικές  παρατάσεις  κατόπιν  αιτημάτων  των 

συμμετεχόντων τελική προθεσμία ορίστηκε η 15η Ιουνίου 2008.

Στο  διάστημα  αυτό,  υποβλήθηκαν  στον  Ο.Π.Ι.  εβδομήντα  (70)  συνολικά 

απαντήσεις.

Το ερωτηματολόγιο  υποβλήθηκε  τόσο σε  ιδιώτες  όσο και  σε  οργανισμούς 

συλλογικής  διαχείρισης.  Οι  απαντήσεις  των  Οργανισμών  Συλλογικής 

Διαχείρισης  ή/και  Προστασίας  αναφέρονται  στις  απόψεις  των  μελών  τους. 

Συγκεκριμένα:

1. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου «ΟΣΔΕΛ» 

εκπροσωπεί 1.365 μέλη.

2. Ο  Οργανισμός  Συλλογικής  Διαχείρισης  Μουσικών  και  Πνευματικών 

Δικαιωμάτων «Αυτοδιαχείριση» εκπροσωπεί 53 μέλη και 52 μέλη του 

πρώην εισπρακτικού φορέα της ΕΜΣΕ.

3. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Παραγωγών Κινηματογράφου 

«ΕΡΜΕΙΑΣ» εκπροσωπεί 52 Έλληνες Παραγωγούς και 1.212 Ξένους 

Παραγωγούς.

4. Ο  Οργανισμός  Συλλογικής  Διαχείρισης  και  Προστασίας  Συγγενικών 

Δικαιωμάτων  Παραγωγών  Οπτικοακουστικών  Έργων  «ΔΙΑΣ» 

εκπροσωπεί 41 μέλη.

5. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης «Ελληνική Εταιρία Προστασίας 

της  Πνευματικής  Ιδιοκτησίας»  (ΑΕΠΙ)  εκπροσωπεί  10.308  Έλληνες 

δημιουργούς μουσικής και μέσω συμβάσεων με εταιρίες πνευματικής 

ιδιοκτησίας 175 χωρών εκπροσωπεί  περί  τα  2.000.000 τουλάχιστον 

αλλοδαπούς δημιουργούς μουσικής.

6. Η  Εταιρία  Προστασίας  Οπτικοακουστικών  Έργων  «ΕΠΟΕ» 

εκπροσωπεί 21 μέλη.
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Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα είναι τα ακόλουθα: 

• Η ανταλλαγή αρχείων μέσω των μεθόδων peer to peer αναπόφευκτα 

θα συνεχισθεί είτε νόμιμα είτε παράνομα.

• Το  φαινόμενο  της  παράνομης  ανταλλαγής  αρχείων  μπορεί  να 

περιορισθεί α) με την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού σε 

ζητήματα σεβασμού της πνευματικής ιδιοκτησίας, β) με τη συνεργασία 

των  εμπλεκόμενων  φορέων  και  γ)  την  κρατική  παρέμβαση  σε 

νομοθετικό  επίπεδο με  κοινωνικά αποδεκτές  τροποποιήσεις  που θα 

σταθμίζουν δίκαια τα εμπλεκόμενα συμφέροντα.

• Η ευθύνη των φορέων παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών εξαρτάται 

από την εκάστοτε λειτουργία που επιτελούν (φιλοξενία, σύνδεση, κλπ), 

το  βαθμό  γνώσης  τους  και  τα  περιστατικά  της  κάθε  περίπτωσης. 

Μεγαλύτερες  πιθανότητες  διαπίστωσης  ενδεχόμενης  προσβολής 

δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας  υφίστανται,  σύμφωνα  με  τις 

απαντήσεις, όταν φιλοξενούν οι ίδιοι το περιεχόμενο. Στην περίπτωση 

της  ανταλλαγής  αρχείων,  καίτοι  γίνεται  αναφορά  στις  τεχνικές 

δυνατότητες  αντίληψης  εκ  μέρους  τους,  για  παράδειγμα  της  άνευ 

αδείας διακίνησης προστατευόμενου υλικού, αμφισβητείται από μερίδα 

των  χρηστών  και  τους  ίδιους  τους  παρόχους  η  σκοπιμότητα  ενός 

συστηματικού  ελέγχου  του  μεγέθους  και  του  τύπου  των 

ανταλλασσόμενων αρχείων.

• Όταν  ο  φορέας  παροχής  λάβει  γνώση ενδεχόμενης  προσβολής  της 

πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω των υπηρεσιών του θα μπορούσε να 

κάνει χρήση των συμβατικών όρων παροχής των υπηρεσιών του και 

να  διακόψει  για  παράδειγμα τη  σύνδεση στο  διαδίκτυο.  Κάτι  τέτοιο, 

όπως  επισημαίνεται,  ενδέχεται  να  προσβάλει  συνταγματικά 

κατοχυρωμένες  ελευθερίες  και  δικαιώματα.  Γι’  αυτό  οι  οργανισμοί 

συλλογικής διαχείρισης τείνουν να υποστηρίζουν τη θέσπιση μεθόδων 

απλής προειδοποίησης εκ  μέρους των φορέων παροχής προς τους 

χρήστες των υπηρεσιών τους.

• Περαιτέρω η πλειοψηφία όσων απάντησαν εμφανίζονται θετικοί προς 

μια  νομοθετική  τροποποίηση  ιδίως  στον  τομέα της  προστασίας  του 

απορρήτου των επικοινωνιών που ως έχει στη χώρα μας οδηγεί στην 

απαλλοτρίωση  των  δικαιωμάτων  των  δικαιούχων  πνευματικής 
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ιδιοκτησίας. Τίθεται από όλους ωστόσο το ζήτημα της εξασφάλισης των 

ατομικών  ελευθεριών  και  το  ζήτημα  της  αποτροπής  του  κινδύνου 

καταχρήσεως  των  δυνατοτήτων  ενός  πιο  ευέλικτου  νομοθετικού 

πλαισίου.

• Σε ό,τι αφορά στα ενδεχόμενα οφέλη των φορέων από την πάταξη της 

πειρατείας η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δείχνει να εκτιμά ότι οι 

πόροι ταχυτήτων και η ποιότητα των υπηρεσιών που αναλώνονται σε 

παράνομη διακίνηση αρχείων θα ανακατανεμηθούν σε άλλες νόμιμες 

υπηρεσίες.

• Επισημαίνεται περαιτέρω ότι το ελληνικό κράτος ωφελείται οικονομικά 

από την είσπραξη εσόδων λόγω νόμιμων πωλήσεων αλλά και στον 

πολιτιστικό  τομέα  λόγω  της  ενθάρρυνσης  των  επενδύσεων  και  της 

ενασχόλησης με τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.

• Κάποιοι συμμετέχοντες δείχνουν να υποστηρίζουν τη χρήση τεχνικών 

φιλτραρίσματος  -  πάντα  ωστόσο  σε  σχέση  με  μη  εξουσιοδοτημένο 

περιεχόμενο.  Άλλοι  ωστόσο  αμφισβητούν  τόσο  τις  τεχνικές 

δυνατότητες των μεθόδων αυτών όσο και τη νομιμότητα τους.

• Η προοπτική υπογραφής μνημονίων συνεργασίας μεταξύ χρηστών και 

δικαιούχων φαίνεται ότι τυγχάνει υποστήριξης από τους οργανισμούς 

συλλογικής διαχείρισης αλλά και ορισμένους χρήστες.

• Σχεδόν  όλοι  οι  συμμετέχοντες  συμφωνούν  ότι  πρέπει  να  υπάρξει 

διάλογος  με  την  ευρύτερη  δυνατή  αντιπροσωπευτικότητα  για  τα 

ζητήματα  αυτά  μεταξύ  όλων  των  εμπλεκομένων  και  αναζήτηση 

συναινετικών λύσεων.

5.4 Διεθνείς εξελίξεις – Νομολογία 27

• Η.Π.Α - υπόθεση A&M Records v. Napster, 239 F.3d 1004 (9th Cir.   

2001): Πρόκειται  για την πρώτη υπόθεση σχετικά με την ανταλλαγή 

αρχείων με τη μέθοδο peer-to-peer case. Στην απόφαση αυτή κρίθηκε 

ότι η εταιρία παροχής του λογισμικού Napster ήταν υπαίτια προσβολής 

δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας  εκ  μέρους  των  χρηστών  του 

συστήματος  ανταλλαγής  των  αρχείων  που  προσέφερε  επειδή  εν 

γνώσει της ενθάρρυνε και βοηθούσε την προσβολή των δικαιωμάτων 
27 Πηγή : http://www.opi.gr/opifiles/cprght_infr_inet/cprght_infr_intnet.pdf
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των  εναγόντων.  Βασικό  κριτήριο  για  την  στοιχειοθέτηση  της 

υπαιτιότητας της ήταν ότι η ίδια αποκόμιζε οικονομικό όφελος και είχε 

τη δυνατότητα να επιβλέψει τη δραστηριότητα αυτή. Το δικαστήριο είχε 

απορρίψει  όλους  τους  ισχυρισμούς  της  εναγομένης, 

συμπεριλαμβανομένου και αυτού περί περιορισμού των δικαιωμάτων 

πνευματικής  ιδιοκτησίας  λόγω  εφαρμογής  της  αρχής  της  δίκαιης 

χρήσης (fair use doctrine) που ισχύει στο αγγλοσαξονικό δίκαιο. 

• Η.Π.Α - υπόθεση MGM v. Grokster, 514 U.S. 913 (2005):   Η επόμενη 

απόφαση  σταθμός  σχετικά  με  τις  ανταλλαγές  αρχείων  peer-to-peer 

case. Σε αυτή το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο των Πολιτειών (ΗΠΑ) 

έκρινε  ότι  παρόλο  που  το  σύστημα  Grokster  χρησιμοποιούταν  σε 

μεγάλη  έκταση  και  για  σκοπούς  άλλους  εκτός  της  παράνομης 

ανταλλαγής προστατευόμενων αρχείων παρόλα αυτά ήταν υπεύθυνο 

για  την  προσβολή  των  δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας  αφού 

ενθάρρυνε τους χρήστες του να προβούν στις παράνομες ενέργειες.

Ενδεικτική νομολογία σχετικά με την ευθύνη των παρόχων
• Γαλλία -  υπόθεση Tiscali  Media /  Dargaud Lombard, Lucky Comics:   

Στη  γαλλική  αυτή  υπόθεση  καταδικάσθηκε  ο  φορέας  παροχής 

υπηρεσίας φιλοξενίας Tiscali για προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων 

λόγω παράνομης αναπαραγωγής κινούμενων σχεδίων σε ιστοσελίδα 

που φιλοξενούσε. Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας που είχε 

στη  διάθεσή  του  ο  φορέας  παροχής  υπηρεσίας  και  τα  οποία 

κοινοποίησε  στις  αρχές  ήταν  «όνομα:  Κινούμενα,  επώνυμο:  Σχέδια, 

διεύθυνση:  Κ.Σ»  και  φυσικά  δεν  επέτρεπαν  την  ταυτοποίηση  του 

πραγματικού χρήστη.  Το δικαστήριο έκρινε  συνεπώς ότι  τα στοιχεία 

αυτά  έπρεπε  να  έχουν  τραβήξει  την  προσοχή  του  φορέα  παροχής 

υπηρεσίας φιλοξενίας, ο οποίος έστω και εξ αμελείας ήταν υπεύθυνος 

για την προκληθείσα βλάβη στα δικαιώματα της εταιρίας - δικαιούχου 

των  περιουσιακών  δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας  επί  των 

κινούμενων σχεδίων. 

• Δανία  -  υπόθεση  allofmp3.com:   Στη  Δανία  τον  Οκτώβριο  2006  το 

Πρωτοβάθμιο  δικαστήριο  στη  Κοπεγχάγη  εξέδωσε απόφαση με  την 

οποία  διατάσσεται  ο  πάροχος  δικτύου  Tele2  να  αποκλείσει  στους 
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συνδρομητές του την πρόσβαση στο παράνομο ρωσικό μουσικό online 

κατάστημα  allofmp3.com. 

• Βέλγιο - Sabam vs. Scarlet :   Τον Ιούνιο 2006 στην υπόθεση Sabam vs. 

Scarlet το  πρωτοβάθμιο  δικαστήριο  Βρυξελλών  διέταξε  τον  φορέα 

παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, 

ακόμα και την χρήση φίλτρων, για την παύση/άρση της προσβολής των 

δικαιωμάτων  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  και  των  συγγενικών 

δικαιωμάτων, η οποία γινόταν με την παράνομη ανταλλαγή μουσικών 

αρχείων μεταξύ των συνδρομητών της με τη χρήση συστημάτων Ρ2Ρ. 

• ΔΕΚ  -  Productores  de  Musica  de  Espana  (Promusicae)  κατά   

Telefonica de Espana SAU : Αξίζει να αναφερθεί σχετικά ότι το ζήτημα 

έχει  απασχολήσει  ήδη όλες  τις  χώρες  της  Κοινότητας και  έχει  τύχει 

επεξεργασίας  από  το  Δικαστήριο  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων.  Το 

τελευταίο σε πρόσφατη σχετική πρόσφατη απόφαση του (Υπόθεση C-

275/06,  Απόφαση  του  Δικαστηρίου  της  29ης  Ιανουαρίου  2008, 

Productores de Musica de Espana (Promusicae) κατά Telefonica de 

Espana  SAU) απεφάνθη  ότι  τα  κράτη  μέλη  επιτρέπεται  αλλά  δεν 

επιβάλλεται  να  ζητήσουν  από  τους  φορείς  παροχής  υπηρεσιών 

Internet να αποκαλύψουν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο αστικής 

δίκης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επίσης ανέφερε ότι  οι  κυβερνήσεις 

πρέπει να βεβαιωθούν ότι υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα 

ιδιοκτησίας  και  ιδιωτικής  ζωής  και  ότι  οι  νόμοι  που  ψηφίζονται  δεν 

πρέπει να έρχονται σε σύγκρουση με τις γενικές αρχές του κοινοτικού 

δικαίου. 

• Ολλανδία - υπόθεση BREIN vs. UPC (Chello):   Στην υπόθεση αυτή η 

Ολλανδική δικαιοσύνη απεφάνθη ότι ένας φορέας παροχής υπηρεσιών 

φιλοξενίας  μπορεί  να  υποχρεωθεί  να  παρέχει  πληροφορίες  που 

ζητούνται  από  τους  δικαιούχους  για  την  υπεράσπιση  των  έννομων 

δικαιωμάτων τους. Για αυτό το σκοπό το δικαστήριο πρέπει καταρχήν 

να πεισθεί ότι έχει όντως διαπραχθεί το έγκλημα της προσβολής των 

δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας  από  την  πλευρά  των 

συνδρομητών και έπειτα ότι τα άτομα για τα οποία ζητείται η παροχή 

των  πληροφοριών  είναι  αναμφισβήτητα  αυτοί  που  διέπραξαν  τις 

παράνομες  ενέργειες.  Σε  αυτή  την  περίπτωση,  το  δικαίωμα  στην 
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ιδιωτικότητα  των  χρηστών  που  επιτάσσει  την  προστασία  των 

πληροφοριών που τους αφορούν υποχωρεί ενώπιον του δικαιώματος 

των πνευματικών δημιουργών να επιδιώξουν την έννομη προστασία 

των δικαιωμάτων τους. 

Παραδείγματα νομοθετικής αντιμετώπισης του θέματος
• Ο  αμερικάνικος  νόμος  Digital  Millenium Copyright  Act  (DMCA) έχει 

θεσμοθετήσει  διαδικασίες  απόσυρσης  και  επαναφοράς  του 

περιεχομένου  σε  περίπτωση  υποψίας  προσβολής  των  δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας, τις καλούμενες διαδικασίες «notice and take 

down»  και  «notice  and  put  back»  προκειμένου  να  απαλλαχθεί  της 

ευθύνης  του  ο  web  host.  Στον  αμερικάνικο  αυτό  νόμο  δίνεται  η 

δυνατότητα στους φορείς παροχής υπηρεσιών να απαλλαγούν κάθε 

ευθύνης  για  τις  προσβολές  δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας 

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στις αποκαλούμενες 

διατάξεις  «ασφαλούς  λιμένα»  («safe  harbour»),  στις  οποίες 

περιγράφονται οι  διαδικασίες γνωστοποίησης της προσβολής (notice 

and take down) και αποκατάστασης (notice and put back). 

• Στις  23  Νοεμβρίου  2007  η  Γαλλική  Κυβέρνηση  ανακοίνωσε  την 

πρόθεσή της να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή, η οποία 

με  τη  συνδρομή  των  παρόχων  υπηρεσιών  Internet,  θα  στέλνει 

προειδοποιήσεις  (τακτική  «κλιμακωτής  ανταπόκρισης»  -  «graduated 

response») σε όσους ανταλλάσουν παράνομα αρχεία στο διαδίκτυο και 

συνεπώς  παραβιάζουν  το  δίκαιο  περί  πνευματικής  ιδιοκτησίας.  Σε 

περίπτωση άρνησης συμμόρφωσης του παραβάτη η ανεξάρτητη αρχή 

θα έχει το δικαίωμα να διακόπτει τη σύνδεση προσωρινά ή οριστικά. Το 

σχέδιο σύστασης της Επιτροπής βασίσθηκε σε πρόταση του  Dennis 

Olivennes ο οποίος ηγήθηκε αυτής.

• Στις  18  Ιουνίου  2008  παρουσιάσθηκε  στη  Γαλλία,  στο  Συμβούλιο 

Υπουργών  το  σχέδιο  νόμου  Δημιουργία  και  διαδίκτυο (Creation  et 

Internet) το  οποίο  στοχεύει  στην  αντιμετώπιση  της  κλοπής  των 

μουσικών, κινηματογραφικών και εν γένει οπτικοακουστικών έργων στο 

διαδίκτυο.  Το  νομοσχέδιο  θέτει  σε  εφαρμογή  μια  διαδικασία 

ενημέρωσης των  ύποπτων για  προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας σε τρία στάδια όπως περιγράφεται ανωτέρω και προβλέπει 
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τις αρμοδιότητες της Υψηλής Αρχής για τη διάδοση και προστασία των 

έργων στο διαδίκτυο. 

5.5 Συνέδριο ΟΠΙ και USPTO

Ο  Οργανισμός  Πνευματικής  Ιδιοκτησίας  (ΟΠΙ)  και  το  US Patent Office 

(USPTO) διοργάνωσαν διεθνές συνέδριο με θέμα «Copyright Policies and the 

Role of Stakeholders». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε Αθήνα στις 26 και 27 

Ιουνίου Στόχος του συνεδρίου ήταν να παρουσιαστούν και  να συζητηθούν 

σύγχρονα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας που έχουν ανακύψει στην Ευρώπη 

αλλά  και  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες.  Τα  θέματα  παρουσιάστηκαν  από 

εκπροσώπους  του  USPTO,  του  ΟΠΙ,  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, 

εκπροσώπους  ελληνικών  και  ευρωπαϊκών  πανεπιστημίων,  καθώς  και 

διεθνών οργανισμών όπως το  WIPO,  το  WCO,  την  IFFRO,  την  IFPI,  την 

ΜΡΑΑ και τη BSA. 28

Οι έξι ενότητες του συνεδρίου αναφέρθηκαν στα παρακάτω ζητήματα: 

• International and European copyright policies (Διεθνείς και Ευρωπαϊκές 

πολιτικές για τα πνευματικά δικαιώματα)

• The  different  stakeholders  aspects  (Θέματα των εμπλεκομένων 

εταιρειών) 

• Central  Collective Management of  rights and levy reform  (Κεντρική 

διαχείριση συλλογής δικαιωμάτων πνευματικών έργων και 

μεταρρυθμίσεις επιβολής)

• Enforcement Issues (Θέματα επιβολής κυρώσεων) 

• Criminal and Border Measures (Ποινικά και συνοριακά μέτρα)

• Enforcement on the Internet (Επιβολή κυρώσεων στο διαδίκτυο) 

• Soft law and educational programs (Ελαστική  νομοθεσία  και 

εκπαιδευτικά προγράμματα)

Οι  απόψεις  που  παρουσιάστηκαν  και  συζητήθηκαν  συνοψίζονται  στα 

παρακάτω: 29

28 Πηγή : http://www.opi.gr/opifiles/program_26_27_June_2008.pdf
29 Πηγή : http://www.opi.gr/opifiles/conclusions.pdf
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• Ζητήματα όπως η εύλογη αμοιβή,  ο όρος προστασίας,  η συλλογική 

διαχείριση,  οι  περιορισμοί,  κτλ.  χρειάζεται  να αποτελούν μέρος μιας 

συνεκτικής  πολιτικής  για  την  πνευματική  ιδιοκτησία  και  μιας  γενικής 

οπτικής. 

• Το  να  παρέχουμε  κίνητρα  για  τη  δημιουργία  και  τη  διάδοση  του 

περιεχομένου στο διαδίκτυο είναι σημαντικό για τους δημιουργούς και 

την κοινωνία. Η ανάγκη για ένα περιεχόμενο υψηλού περιεχομένου στο 

διαδίκτυο ακόμα απαιτεί επένδυση από τη δημιουργική βιομηχανία. 

• Η διεθνής  πολιτική  στην  πνευματική ιδιοκτησία εξελίσσεται  συνεχώς 

στην  ψηφιακή  εποχή  και  αντικατοπτρίζει  τις  ανησυχίες  των 

εμπλεκόμενων  φορέων,  των  διανομέων,  των  χρηστών  και  των 

καταναλωτών. 

• Η  απόλυτη  συμμόρφωση  με  αυτές  τις  διεθνείς  υποχρεώσεις  θα 

παράσχει  ένα  σταθερό  νομικό  περιβάλλον  που  θα  ωφελήσει  τους 

δημιουργούς,  τη  δημιουργική  βιομηχανία,  τους  χρήστες  και  τους 

καταναλωτές. 

• Δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις  ότι  τα DRM έχουν επεκταθεί  τόσο 

ώστε να αποσυρθεί η εύλογη αμοιβή. Κατά συνέπεια είναι ακόμα νωρίς 

για να παρθεί μια τέτοια πρωτοβουλία. 

• Μπορούμε να περιμένουμε ωστόσο ότι όποιες αντιφάσεις στο σύστημα 

της  εύλογης  αμοιβής  θα αντιμετωπισθούν σε  εθελοντική βάση μέσα 

από διαπραγματεύσεις μεταξύ των διάφορων εμπλεκόμενων φορέων. 

• Η  συλλογική  διαχείριση  είναι  ακόμα  απαραίτητη  στο  ψηφιακό 

περιβάλλον. 

• Προτάσεις  για  πολυεδαφική  αδειοδότηση  μπορούν  να  καλύψουν  τις 

ανάγκες των καταναλωτών αλλά μπορεί επίσης να έχουν επιπτώσεις 

στην πολιτισμική ποικιλομορφία. 

• Υπάρχουν  εκκρεμείς  δίπλευρες  και  πολύπλευρες  προσπάθειες  σε 

Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο ενάντια στην πειρατεία. 

• Η  διαρκής  διεθνής  συνεργασία  στην  επιβολή  της  πνευματικής 

ιδιοκτησίας μπορεί να χρειαστεί ακόμα περισσότερη ενδυνάμωση. 
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• Στο ψηφιακό περιβάλλον η ατομική επιβολή μπορεί να μην έχει μέλλον. 

Η λύση μπορεί να βρίσκεται στην εστίαση στην ευθύνη των παρόχων 

internet και στις λύσεις των DRM. 

• Για να ανταποκριθούμε στην πρόκληση της online πειρατείας, υπάρχει 

ανάγκη να εστιάσουμε στον ρόλο των μεσολαβητών και η ανάγκη να 

παράσχουμε νέες υποχρεώσεις για τους παρόχους πρόσβασης. 

• Υπάρχει  ανάγκη  για  διεθνή  εναρμονισμό  στην  περιοχή  του 

εφαρμοσμένου νόμου. 

• Ο νόμος και  οι  κυρώσεις δεν είναι  αρκετά για τον σεβασμό και  την 

επιβολή  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας.  Απαιτείται  επίσης  μία  δυνατή 

ηθική βάση και αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα από την 

συνειδητοποίηση του κοινού και την εκπαίδευση.

• Η συνειδητοποίηση του κοινού έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει στην 

προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

• Είναι  νωρίς  για  να  κρίνουμε  τα  αποτελέσματα  της  μη  δεσμευτικής 

νομοθεσίας  στην  περιοχή  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας.  Ωστόσο  οι 

κώδικες  συμπεριφοράς  και  οι  βέλτιστες  πρακτικές  μπορεί  να  έχουν 

κάποιο ρόλο να παίξουν βραχυπρόθεσμα λαμβάνοντας υπ’  όψιν  τα 

βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τις νόμιμες διαδικασίες. 

5.6 BSA Piracy Study

Η  Παγκόσμια  Μελέτη  για  την  Πειρατεία  Λογισμικού  BSA &  IDC 30, 

περιλαμβάνει  όλα  τα  είδη  συσκευασμένων  προϊόντων  λογισμικού  που 

προορίζονται  για  χρήση  σε  επιτραπέζιους,  φορητούς  και  utra portable 

υπολογιστές.  H IDC χρησιμοποίησε  στατιστικά  στοιχεία  σχετικά  με  την 

30 Η IDC είναι ένας διεθνής οργανισμός που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αγορά του 

τεχνολογικού  κλάδου,  συμβουλευτικές  υπηρεσίες,  και  εκδηλώσεις  στον  κλάδο  της 

πληροφορικής  και  των  τηλεπικοινωνιών.  Η  IDC βοηθά  επιχειρηματίες,  στελέχη  της 

πληροφορικής  και  την  επενδυτική  κοινότητα  να  λαμβάνουν  αποφάσεις  σχετικά  με  τις 

τεχνολογικές αγορές και την επιχειρηματική στρατηγική. Περισσότεροι από 1,000 αναλυτές 

της  IDC παρέχουν  σε  παγκόσμιο,  περιφερειακό  και  τοπικό  επίπεδο  τεχνογνωσία  για 

επιχειρηματικές  ευκαιρίες  και  τις  επικρατέστερες  τάσεις  σε  περισσότερες  από 110  χώρες 

διεθνώς.  H IDC παρέχει  στρατηγική  καθοδήγηση  που  βοηθά  τους  πελάτες  της  να 

πραγματοποιήσουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους
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κυκλοφορία  προϊόντων  λογισμικού  και  υπολογιστών  συνεργαζόμενη  με 

ειδικούς  αναλυτές  σε  περισσότερες  από  60  χώρες  προκειμένου  να 

επιβεβαιώσει τις παγκόσμιες τάσεις στην πειρατεία λογισμικού.
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Πίνακας 5. Παγκόσμια Μελέτη BSA για την αγορά λογισμικού
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Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται μια μείωση στην πειρατεία 

λογισμικού  στο  2007.  Από τις  108  χώρες  που  εξετάστηκαν  ο  δείκτης  της 

πειρατείας έπεσε σε 67 από αυτές συγκριτικά με το 2006 και αυξήθηκε σε 8 

χώρες. 
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Κεφάλαιο 6  Συμπεράσματα

Η διάχυση  των  ιδεών,  των  πληροφοριών  και  των  έργων  τέχνης  αποτελεί 

νευραλγικό κομμάτι της πνευματικής ιστορίας του ανθρώπου. Ορισμένα από 

τα αριστουργήματα της ανθρώπινης ευφυΐας δεν θα μας ήταν γνωστά αν δεν 

υπήρχε μέριμνα για την σωστή διατήρηση και διάδοσή τους στην κοινωνία. Η 

πατρότητα  των  πνευματικών  πονημάτων  όπως  και  οι  εξουσίες  που  αυτά 

απορρέουν  στους  δημιουργούς  τους,  ήταν  πάντα  ένα  ζήτημα  που 

προκαλούσε αντιπαραθέσεις αφού και η νομολογία δεν ήταν πάντα σαφής 

αλλά και  γιατί  οι  περιπτώσεις  ήταν  αρκετές,  διαφορετικές  μεταξύ  τους  και 

σύνθετες  στο  πέρασμα  του  χρόνου.  Η  σύγκλιση  της  τεχνολογίας  με  την 

διάδοση των έργων έκανε το ζήτημα ακόμα πιο σύνθετο. 

Η χρήση  τεχνολογικών  μέσων βοήθησε  ουσιαστικά  στην παρουσίαση  των 

πνευματικών  κυημάτων.  Το  διαδίκτυο  παίζει  πλέον  ένα  βασικό  ρόλο 

«διανομέα» υλικού. Ο άνθρωπος γοητευμένος από την ποσότητα του υλικού 

που  του  παρέχεται  έρχεται  σε  επαφή  για  πρώτη  φορά  στην  ιστορία  του 

ανθρώπινου γένους με τεράστια ποσότητα πληροφοριών. Νέες δυνατότητες 

του παρέχονται μέσω των εφαρμογών των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που 

όπως φαίνεται πολλές φορές δεν μπορεί να διαχειριστεί δικαίως. Η έννοια της 

ηθικής  στην  χρήση  πληροφοριών  καταπατάται  και  οι  κατασκευαστές 

συστημάτων διαχείρισης πνευματικών έργων καλούνται να αντιμετωπίσουν το 

φαινόμενο  από  την  τεχνολογική  του  σκοπιά.  Κλειδώματα  και  περιορισμοί 

τίθενται  σε  λειτουργία  για  την  αποτροπή  του  φαινομένου.  Αποτυγχάνουν 

όμως παταγωδώς κυρίως γιατί  η έννοια της πνευματικής κλοπής δεν είναι 

ζήτημα μόνο τεχνολογικού περιορισμού αλλά ζήτημα ηθικής τάξεως. Από την 

νομική  του  πλευρά  βέβαια,  κανείς  δεν  αμφισβητεί  την  ποινικοποίηση  των 

ενεργειών ψηφιακής κλοπής. Αλλά οι  συνέπειες τέτοιων πράξεων δεν είναι 

άμεσα  αντιληπτές  στους  χρήστες.  Οι  μηχανισμοί  ελέγχου  που  η  ίδια  η 

βιομηχανία υλικού και λογισμικού προσπαθεί να εφαρμόσει βρίσκει μπροστά 

της την αρχή προστασίας της ιδιωτικότητας του πολίτη – χρήστη. Σε αυτό το 

σημείο καλούνται οι δικαστικές αρχές να επιλύσουν τον γόρδιο δεσμό και να 

αποδώσουν δικαιοσύνη. 

Το  ζήτημα  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας  στον  ψηφιακό  κόσμο  και  η 

καταπάτηση των δικαιωμάτων και των εξουσιών που πηγάζουν από αυτό, 
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είναι και θα είναι ζήτημα ηθικής και παιδείας. Κανένας μηχανισμός DRM, δεν 

μπορεί  να  λειτουργήσει  εγγυημένα  και  απρόσκοπτα  για  μεγάλο  χρονικό 

διάστημα και να αποτελεί  από μόνος του την λύση, αν δεν καλλιεργηθεί η 

συνείδηση των χρηστών. Οι προσπάθειες που γίνονται από εταιρείες για την 

εξάλειψη  του  φαινομένου  της  πειρατείας  μπορούν  να  χαρακτηριστούν  ως 

φιλόξοδες αλλά όχι και σαν πανάκεια. Το κλειδί της επιτυχίας για το σκοπό 

αυτό είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Η εμφύσηση του σεβασμού στην πνευματική 

ιδιοκτησία δεν θα προέλθει από κλειδώματα και περιορισμούς αλλά από την 

συνειδητοποίηση   της  ουσίας  του  πνευματικού  έργου  και  την  ανάγκη  της 

συνέχισης  και  διαιώνισης  του.  Μέχρι  τότε,  θα  συνεχίζουν να  κλειδώνονται 

εφαρμογές, έργα τέχνης και βιβλία και σε χρόνο ρεκόρ θα ξεκλειδώνονται. Οι 

δικαστικές  αίθουσες  θα  γεμίζουν  με  καινούριες  περιπτώσεις  παραβίασης 

πνευματικών  δημιουργημάτων  από  χρήστες  του  διαδικτύου,  που  είτε  θα 

τιμωρούνται στο βωμό του παραδειγματισμού που – όπως φαίνεται – δεν θα 

παραδειγματίζει, είτε θα ναυαγούν προσβάλλοντας το ιδιωτικό απόρρητο των 

χρηστών. Τίποτα όμως από τα παραπάνω δεν θα καλλιεργεί τον ΣΕΒΑΣΜΟ 

στην ανθρώπινη διάνοια. 
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