
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου ‘Πνευματβίή ιδκχτησίο κα συγγενικά 
δικαιώματα"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

I. Εισαγωγή

Η ανάγκη για σύνταξη νέου νόμου περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας έχει γίνει αισθητή από πολλά χρόνια. Αρκεί να 
αναφερθεί ότι επιτροπή για το σκοπό αυτόν είχε συσταθεί 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη το 1938 υπό την 
προεδρία του τότε Συμβούλου και ύστερα Προέδρου του 
Συμβουλίου της Επικράτειας Παναγ. Πουλίτσα. Παρόμοιες 
προσπάθειες έγιναν το 1959 και το 1978 αλλά έμειναν 
χωρίς αποτέλεσμα.

Κατά το χρόνο που μεσολάβησε η ανάγκη έγινε πολύ 
επιτακτικότερη. Βεβαίως, ο νόμος που ισχύει από το 1920 
(ν. 2387) έχει επανειλημμένως τροποποιηθεί για να αντι
μετωπίσει κάποιες επείγουσες ανάγκες, οι τροποποιήσεις 
όμως αυτές έχουν χαρακτήρα αποσπασμαπκό και έγιναν 
χωρίς σύστημα, ανάλογα με την πίεση της μιας ή της άλλης 
κοινωνικής ομάδας, πολλές φορές με προχειρότητα. Έτσι 
οι τροποποιήσεις αυτές δεν δίνουν λύση στα πολλά και 
μεγάλα προβλήματα που έχουν ανακύψει στο χώρο της 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα προβλήματα αυτά γεννήθηκαν κατά πρώτο λόγο από 
πς τεχνικές εξελίξεις. Αρκεί να αναφερθεί η ανάπτυξη της 
ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, η'δυνατότητα μετάδοσης 
των προγραμμάτων ιδίως της τηλεόρασης μέσω δορυφόρων 
ή με καλώδια, η δυνατότητα εύκολης και φτηνής αναπαρα
γωγής έργων, έξω από κάθε δυνατότητα ελέγχου, με τη 
φωτοτυπία και με την αντιγραφή ταινιών ή κασετών 
μαγνητοφώνου ή βίντεο, η συνακόλουθη ανάπτυξη της 
κασετοπειρατείας και ακόμα, τελευταίο και σπουδαιότερο, 
η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών που αφ' ενός 
μεν μπορούν νο παράγουν ή να αναπαράγουν έργα, αφ 
ετέρου δε χρειάζονται για να λειτουργήσουν μια νέο 
πρωτόγνωρη μορφή έργων, τα προγράμματα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών.

Όλα αυτά τα φαινόμενα κάνουν το νόμο περί πνευμαπκής 
ιδιοκτησίας του 1920 απρόσφορο για μια αποτελεσματική 
προστασία των πνευματικών δημιουργών. Σαιπά έρχεται 
ακόμα να προστεθεί η ένταση της διεθνούς επικοινωνίας, 
που γεννάει νέες δυνατότητες διακρατικών προσβολών της 
πνευματικής ιδιοκτησίας και έτσι επιτείνει την ανάγκη μιας 
αποτελεσματικότερης διεθνούς προστασίας της. Προς την 
κατεύθυνση αυτήν κινήθηκαν και κινούνται διεθνείς οργα
νισμοί όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας (Organisation Mondiale de la Propriete 
Intellectuals, O.M.P.I.), η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών 
για την Παιδεία, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (United 
Nations Education Science and Culture Organisation, 
U.N.E.S.C.O.), η Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο και πς 
Διατιμήσεις (General Agreement on Trade and Tarrfs, 
G.A.T.T.), η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, το Συμβούλιο 
της Ευρώπης, και άλλες.

Το περισσότερα κράτη, αναπτυγμένα και σε ανάπτυξη, 
έχουν πρόσφατα αναθεωρήσει πς νομοθεσίες τους περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ακόμα και εκείνα που είχαν νόμους 
πολύ νεότερους από τον ελληνικό. Έτσι, ως παράδειγμα 
στην Ισπανία ισχύει νέος νόμος από το 1987, στο Ηνωμένο 
Βασίλειο από το 1988 ενώ η Γαλλία με τελευταίο βασικό 
νόμο από το 1957 τον αναθεώρησε το 1985, η Γερμανία 
με τελευταίο βασικό νόμο από το 1965 τον αναθεώρησε 
επανειλημμένως το 1969, 1970, 1973, 1974, 1985, 1986,'

1990, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τελευταίο 
βασικό νόμο από το 1976 τον αναθεώρησαν, επανειλημμέ- 
νως το 1980. 1982, 1984. 198Ε, 1990.

Για τη σύνταξη του νομοσχεδίου ελήφθησαν υπόψη όλες 
αυτές οι νομοθεσίες. Ακόμο ελήφθησαν υπόψη οι διαφαι- 
νόμενες τάσεις μελλοντικών εξελίξεων της πνευματικής 
ιδιοκτησίας, που εκφράζονται στο υπό επεξεργασία από 
τον Ο.Μ.Ρ.Ι. σχέδιο Υποδειγματικών Διατάξεων’ περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας, σπς πρώτες προεργασίες από τον 
Ο.Μ.Ρ.Ι. για τη σύνταξη πρόσθετου πρωτοκόλλου στη 
Διεθνή Σύμβαση Βέρνης, στις εργασίες που γίνονται από 
εμπειρογνώμονες και από την Επιτροπή της Ε.Ο.Κ. ή από 
εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Οδηγία 
της Ε.Ο.Κ. της 14.5.1991 'περ! νομικής προστασίας των 
προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών’, δεσμευτική για 
την Ελλάδα, δεν ελήφθηκε απλώς υπόψη αλλά καθόρισε 
το περιεχόμενο των σχετικών διατάξεων του νομοσχεδίου 
Παρόλα αυτά, το νομοσχέδιο δεν ακολουθεί κάποιο ξένο 
πρότυπο, αλλά είναι νομοθέτημα νέο και πρωτότυπο, 
εμπνεόμενο από τις ξένες λύσεις αλλά λαμβάνοντας κυρίως 
υπόψη του τα ελληνικά πραγματικά δεδομένα και το 
ελληνικό νομικό σύστημα.

Αφετηρία και κατευθυντήρια γραμμή του προτεινόμενου 
νομοσχεδίου είναι η πληρέστερη και αποτελεσματικότερη 
δυνατή προστασία των πνευματικών δημιουργών. Κι αυτό 
γιατί η προστασία την πνευμαπκής ιδιοκτησίας αποτελεί 
προστασία της δημιουργίας και της δημιουργικότητας, 
επιβράβευση του πνευματικού μόχθου και κίνητρο για 
συμβολή στην ανάπτυξη του πολιπσπκού μας επιπέδου και 
της πολιπσπκής μας κληρονομιάς. Η μέριμνα του νο
μοσχεδίου για την προστασία των πνευμαπκών δημιουργών 
εκδηλώνεται σε πολλές επιμέρους διατάξεις όπως π.χ. στην 
αναγνώριση της αρχής όπ μόνο φυσικά πρόσωπα μπορούν 
να θεωρηθούν1 πνευμαπκοί δημιουργοί, στην προστασία του 
ηθικού δικαιώματος, στην παραταση της διάρκειας του 
δικαιώματος, στη θέσπιση κανόνων αναγκασπκού δικαίου 
για πς συμβάσεις μεταξύ πνευμαπκών δημιουργών και 
προσώπων που συμπράττουν στην εκμετάλλευση των 
έργων τους, στην επιταγή ότι ακόμα κι αν υπάρχει μίσθωση 
εργασίας για τη δημιουργία πνευματικού έργου αρχικός 
δικαιούχος γίνεται πάντα ο μισθωτής. Τα θέματα αυτά και 
άλλα επισημαίνονται παρακάτω στα οικεία κεφάλαια.

Το νομοσχέδιο ακολουθεί κατάταξη της ύλης λίγο-πολύ 
καθιερωμένη διεθνώς. Αρχίζει με διατάξεις για το 
αντικείμενο και το περιεχόμενο του δικαιώματος (κεφάλαιο
1) , προχωρεί στον καθορισμό του αρχικού υποκειμένου (κεφ.
2) για να περιλάβει ακολούθως διατάξεις για τη μεταβίβαση, 
την εκμετάλλευση και την άσκηση του δικαιώματος (κεφ.
3) , για τους περιορισμούς του (κεφ. 4), τη διάρκεια της 
προστασίας του (κεφ. 5). Ακολουθούν ειδικές διατάξεις για 
ορισμένες συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης (κεφ. 6) και 
για τα προγράμματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεφ. 
7). Τα επόμενα κεφάλαια αφιερώνονται στα συγγενικά 
δικαιώματα (κεφ. 8) και στη συλλογική διαχείριση των 
δικαιωμάτων (κεφ. 9). Ακολουθούν διατάξεις για κάποια 
μέτρα πρόληψης των προσβολών της πνευματικής 
ιδιοκτησίας (κεφ. 10) και για πς κυρώσεις που επέρχονται 
σε περίπτωση προσβολής (κεφ. 11). Το νομοσχέδιο 
τελειώνει με ορισμένες τελικές και μεταβατικές διατάξεις 
(κεφ. 12). Στην κατάταξη της ύλης άξιο να σημειωθεί είναι 
όπ τα προγράμματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών ανα
γνωρίζονται μεν στο πρώτο κεφάλαιο ως αντικείμενο της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, η ιδιαίτερη όμως ρύθμισή τους 
περιλαμβάνεται σε χωριστό κεφάλαιο. Πρέπει ακόμα να 
σημειωθεί όπ οι διατάξεις για τα συγγενικά δικαιώματα 
έχουν περιληφθεί σε ιδιαίτερο κεφάλαιο μέσα στο κύριο 
σώμα του νόμου - κι όχι σε είδος παραρτήματος - έτσ,
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ώστε να εφαρμόζονται και σ'αυτά οι διατάξεις για τη 
συλλογική διαχείριση και για ας κυρώσεις.

II. Τα αντικείμενο και το περιεχόμενο του δικαιώματος 
(Κ£φ. 1)

Στο πρώτο άρθρο προβάλλονται σαφώς τα δύο είδη 
δικαιωμάτων που καλύπτονται από τον όρο ’πνευματική 
ιδιοκτησία*, το περιουσιακά και το ηθικά δικαίωμα. Με τον 
τρόπο αυτόν εξαίρετοι η αναγνώριση και η προστασία όχι 
μόνο των περιουσιακών συμφερόντων που έχει ο δη
μιουργός σε σχέση με το έργο του αλλά και του ηθικού 
δεσμού που υπάρχει ανάμεσα στο δημιουργό και το 
δημιούργημά του. Η ρύθμιση αυτή ακολουθεί την παράδοση 
που ισχύει στην Ελλάδα (αν και χωρίς ρητή γενική ρύθμιση 
στο νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας) και σόλη την 
ηπειρωτική Ευρώπη, καθώς και στη διεθνή Σύμβαση Βέρνης, 
παράδοση που διαφέρει από τα αγγλοσαξωνικά δίκαια, όπου 
το ηθικό δικαίωμα προστατεύεται μόνο αποσπασματικά ή 
με άλλες διατάξεις.

Στο δεύτερο άρθρο περιέχεται μια εκτενής απαρίθμηση 
των πνευματικών δημιουργημάτων, που αναγνωρίζονται ως 
αντικείμενα της πνευμαπκής ιδιοκτησίας, δηλαδή ως έργα. 
Η απαρίθμηση καλύπτει μεν τους κυριότερους τομείς 
πνευματικής δημιουργίας αλλά ρητά υποδηλώνει όη έχει 
ενδεικτικό χαρακτήρα κι όπ, επομένως, προστατεύεται κάθε 
πνευμαπκό δημιούργημα μορφής άσχετα από το αν 
περιέχεται ή όχι στην απαρίθμηση. Προϋπόθεση της 
προστασίας είναι η πρωτοτυπία του έργου, η έννοια όμως 
της πρωτοτυπίας δεν ορίζεται ειδικότερα από το νόμο και 
αφήνεται στην κρίση του ερμηνευτή και του δικαστή. Στην 
παράγραφο 3 κατατάσσονται ρητά μεταξύ των πνευματικών 
δημιουργημάτων τα προγράμματα των ηλεκτρονικών υπο
λογιστών σύμφωνα με την Οδηγία της Ε.Ο.Κ. της 14.5.1991. 
Η Οδηγία αυτή απαιτεί να προστατεύονται τα προγράμματα 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών με ρητή εξομοίωσή τους 
προς τα ’λογοτεχνικά' έργα (litteraires) αλλά η κατηγορία 
αυτή έργων αποδίδεται στο νομοσχέδιο με τον όρο ’έργα 
λόγου' (για vc καλύπτει κάθε κείμενο ακόμα και π.χ. 
επιστημονικό; κι έτσι η εξομοίωσή γίνεται προς αυτήν την 
κατηγορία, χωρίς αυτό να αποτελεί απόκλιση από την 
Οδηγία. Τέλος, στο ίδιο άρθρο, διατυπώνονται ρητά δύο 
κανόνες, που αποτελούν ισχύον δίκαιο ερμηνευτικά συνα
γόμενο (α) η ανεξαρτησία της προστασίας από κάθε κρίση 
περί της αξίας του έργου, από τον προορισμό του 
(ενδεχομένως για κάλυψη και πρακτικών αναγκών) και από 
την ενδεχόμενη προστασία του και από άλλους κανόνες 
(π.χ. περί σχεδίων και υποδειγμάτων κ.λπ.) (β) η μη 
προστασία ορισμένων ’έργων’ που αποτελούν έκφραση 
πολιτειακής βούλησης ή που δεν αποτελούν προσωπικά 
δημιουργήματα.

Το τρίτο άρθρο απαριθμεί (ενδεικτικά) πς επιμέρους 
εξουσίες που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα του 
πνευματικού δημιουργού. Στο άρθρο αυτό, ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εξής σημεία: α) ότι ρητά 
αναγνωρίζεται η εξουσία της εκμίσθωσης, του δανεισμού 
κα: της επιβολής περιοριστικών όρων κατά τη μεταβίβαση 
του έργου, που σημαίνει όη ο δημιουργός μπορεί να 
εισπράττει ιδιαίτερη αμοιβή από τους τρόπους αυτούς 
εκμετάλλευσης του έργου (π.χ. την εκμίσθωση βιντεο
κασετών) και από κάθε τρόπδ πέρα από τους περιοριστι
κούς όρους που έχει θέσει (π.χ. χρήση δίσκου του εμπορίου 
για ραδιοφωνικές εκπομπές) (β) όπ ρητά εξομοιώνεται 
προς ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή μετάδοση έργων με 
υλικούς αγωγούς (καλώδια ή οπτικές ίνες) ή μέσω δο
ρυφόρων (χωρίς διάκριση μεταξύ δορυφόρων άμεσης λήψης 
και δορυφόρων από σημείο σε σημείο) (γ) όπ καθιερώνεται 
δικαίωμα απαγόρευσης της εισαγωγής ανπτύπων, που

έχουν παραχθεί στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του 
δημιουργού ή με συναίνεση τυπικά περιορισμένη.

Το τέταρτο άρθρο απαριθμεί (ενδεικτικά) πς επιμέρους 
εξουσίες, που απορρέουν από το ηθικό δικαίωμα του 
πνευματικού δημιουργού. Πέρα από πς εξουσίες που είναι 
ήδη γνωστές στο ισχύον δίκαιο (εξουσία της δημοσίευσης, 
αναγνώριση της πατρότητας, περιφρούρηση της 
ακεραιότητας του έργου και εξουσία προσπέλασης στο 
έργο), το νομοσχέδιο εισάγει και τη λεγάμενη εξουσία της 
’μετάνοιας·: δυνατότητα υπαναχώρησης από πς συμβάσεις 
που οδηγούν σε παρουσίαση του έργου στο κοινό σε 
περίπτωση μεταβολής των πεποιθήσεων του δημιουργού ή 
των περιστάσεων αλλά βέβαια με πρόβλεψη, αποζημίωσης 
του ανπσυμβαλλομένου και με ρυθμίσεις, που αποτρέπουν 
την προσχηματική επίκληση λόγων συνείδησης. Το ηθικό 
δικαίωμα διαχωρίζεται σαφώς ως προς τη μεταβίβαση και 
τη δυνατότητα μεταβίβασης από το περιουσιακό δικαίωμα 
(βλ. και άρθρο 12 παρ. 2).

Το πέμπτο άρθρο εισάγει μια σπουδαία καινοτομία για 
την προστασία των δημιουργών έργων των εικαστικών 
τεχνών (ζωγραφικής, γλυπτικής, κ.λπ.).

Αφετηρία της ρύθμισης είναι η διαπίστωση όπ συχνά τα 
έργα των εικαστικών τεχνών αποκτούν μεγάλη εμπορική 
αξία με την πάροδο του χρόνου, μετά την καθιέρωση του 
καλλιτέχνη ή και μετά το θάνατό του. Έτσι μπορεί ένας 
καλλιτέχνης (ή οι κληρονόμοι του) να βλέπουν έργα που 
αρχικό πουλήθηκαν ’για ένα κομμάτι ψωμί’ να πουλιώνται 
με αντίπμο ολόκληρη περιουσία. Κρίνεται δίκαιο να εισαχθεί 
και στη χώρα η ρύθμιση που ισχύει κι αλλού: να συμμετέχει 
ο δημιουργός με ένα μικρό ποσοστό της τιμής σε κάθε 
μεταπώληση του έργου. Για να αποτραπεί το ενδεχόμενο 
εκμετάλλευσης των δημιουργών με την ’προεξόφληση' 
αυτής της εξουσίας, απαγορεύεται η μεταβίβασή της μεταξύ 
ζώντων.

III. Το αρχικό υποκείμενο του δικαιώματος (κεφ. 2)
Το έκτο άρθρο καθιερώνει τη λεγάμενη ’αρχή της 

αλήθειας’ στον προσδιορισμό του αρχικού δικαιούχου της 
πνευματικής ιδιοκτησίας: δικαιούχος γίνεται το πρόσωπο 
που δημιούργησε το έργο. Κατά συνέπεια, αρχικός δι
καιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να είναι μόνο 
φυσικά πρόσωπα - οι τυχόν χρηματοδότες της δημιουργίας 
όπως π.χ. οι εργοδότες του δημιουργού και, προπάντων, 
οι παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων μπορεί να αποκτούν 
το περιουσιακό δικαίωμα μόνο δευτερογενώς, με μεταβί
βαση, λαμβάνεται όμως μέριμνα (άρθρ. 8 και 31) για την 
κατοχύρωση της νομικής τους θέσης. Ο κανόνας της 
αρχικής κτήσης του δικαιώματος από τον ίδιο το δημιουργό 
δεν κάμπτεται με αντίθετες συμφωνίες. Εξάλλου, για 
μεγαλύτερη σαφήνεια, επαναλαμβάνεται και ρητά ο κανόνας 
της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης, ότι η κτήση του δι
καιώματος γίνεται χωρίς να απαιτείται καμιά διατύπωση (π.χ. 
κατάθεση του έργου όπως για άλλα διανοητικά δημιουργή
ματα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή στο εσωτερικό δίκαιο 
των Η.Π.Α.).

Το έβδομο άρθρο αποδίδει, διευκρινίζοντάς τους κανόνες, 
που αποτελούν ισχύον δίκαιο για τα έργα που δη- 
μιουργήθηκαν σε συνεργασία ή που είναι προϊόν συλλογικής 
εργασίας ή που είναι σύνθετα από περισσότερα μέρη 
δεκτικά χωριστής εκμετάλλευσης.

Το όγδοο άρθρο επαναλαμβάνει, για την περίπτωση 
έργων που δημιουργήθηκαν από δημιουργούς σε σχέση 
εργασίας ή έργου, τη γενική αρχή του άρθρου 6 σύμφωνα 
με την οποία αρχικός δικαιούχος της πνευματικής 
Ιδιοκτησίας είναι πάντα ο πραγματικός δημιουργός του 
Εργου. Λαμβάνεται όμως μέριμνα για την προστασία του 
εργοδότη με την αυτοδίκαιη μεταβίβαση ύαυτόν των
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προϊόντος της αναπαραγωγής) τότε φανερό είναι ότι οι 
πωλησεις αντιτύπων θα περιοριστούν στο ελάχιστο, ότι 
κανένας δημιουργός δεν θα εισπράττει δικαιώματα αλλά και 
κανένας εκδότης δεν θα εξακολουθήσει ένα επάγγελμα 
οικονομικά απρόσφορο Στο νομοσχέδιο επιχειρείται η 
αντιμετώπιση του προβλήματος με τέσσερις τρόπους: (α) 
ενώ καταρχήν αναγνωρίζεται, ως περιορισμός της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, η δυνατότητα της ιδιωτικής ανο- 
ππραγωγής, τάσσεται η προϋπόθεση ότι η αναπαραγωγή 
πρέπει να γίνεται από τον ίδιο το χρήστη (β) διευκρινίζεται 
ότι δεν θεωρείται ιδιωτική χρήση η αναπαραγωγή από τους 
λεγάμενους 'μεγάλους χρήστες' όπως είναι οι επιχειρήσεις, 
οι δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ. - αυτοί χρειάζονται την άδεια 
των δικαιούχων της πνευματικής ιδιοκτησίας (γ) 
καθαρίζονται ως όριο της επιτρεπόμενης ιδιωτικής^ ανα
παραγωγής. σύμφωνα άλλωστε και με τη Διεθνή Σύμβαση 
Βέρνης, το σημείο όπου η αναπαραγωγή θα εμπόδιζε την 
κανονική εκμετάλλευση του έργου όπως π.χ. όταν ανα
παράγετε: το σύνολο ή ουσιώδη τμήματα του έργου (δ) 
εισάγεται ειδική επιβάρυνση 5% στην τιμή των αντικειμένων 
που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή (φωτοτυπικά 
μηχανήματα, ειδικό φωτοτυπικό χαρτί, κασετόφωνο, μα- 
γνητικές ταινίες κ.λπ.). Τα ποσά που έτσι θα καταβάλλονται 
σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης της πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή θα διανέμονται στους δημιουργούς των 
οποίων αναπαράγονται έργα και στους δικαιούχους 
συγγενών δικαιωμάτων, που άμεσα ζημιώνονται από την 
αναπαραγωγή, ή θα διατίθενται για κοινωνικούς ή πολιτιστι
κούς σκοπούς των δημιουργών (π.χ. ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και, γενικότερα κοινωνική ασφάλιση). Η καταβολή 
αυτής της επιβάρυνσης είναι το ανπστάθμισμα για την 
ελευθερία της ιδιωτικής αναπαραγωγής μέσα στα όρια που 
διαγράψει ο νομος. Πέρα από τα όρια αυτά (π.χ. αναπαρα
γωγή στα πλαίσια μιας επιχείρησης ή ολόκληρου του έργου 
κ.λπ.) εκτός από την καταβολή της επιβάρυνσης, που έτσι 
και αλλιώς θα γίνεται, απαιτείται και άδεια του δικαιούχου.

Το δέκατο ένατο άρθρο καθιερώνει, ως περιορισμό της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, τη δυνατότητα παράθεσης σύντο
μων αποσπε .-μάτων από ξένα έργα στο μέτρο που αυτό 
είναι αναγκαίο γισ την επιστημονική τεκμηρίωση ή κριτική. 
Στο ισχύον δίκαιο, τέτοιος περιορισμός δεν προβλέπεται 
ρητά, θα στηριζόταν όμως ασφαλώς στην απαγόρευση 
καταχρηστικής άσκησης των δικαιωμάτων, μάλλον δε έχει 
και εθιμικά καθιερωθεί Στο άρθρο αυτό όπως άλλωστε και 
στα δύο επόμενα προβλέπεται ρητή επιφύλαξη του ηθικού 
δικαιώματος του δημιουργού να μνημονεύεται το όνομά του 
σε κάθε περίπτωση αναπαραγωγής. Για την περιφρούρηση 
των συμφερόντων των εκδοτών προβλέπεται υποχρέωση 
μνείας και του ονόματος του εκδότη. Αν πρόκειται για 
μεταφρασμένα έργα, βεβαίως πρέπει να μνημονεύεται και 
το όνομα του μεταφραστή που είναι κι αυτός δημιουργός 
- γί αυτό άλλωστε και δεν αναφέρεται ως ιδιαίτερη 
υποχρέωση η μνεία του ονόματός του.

Το εικοστό άρθρο προβλέπει περιορισμό της πνευματικής 
ιδιοκτησίας προκειμένου να αναπαράγεται μικρό τμήμα της 
συνολικής δημιουργίας ενός δημιουργού σε σχολικά βιβλία 
η - μετά το θάνατό του δημιουργούσε ανθολογίες, πάντοτε 
εφόσον περιέχουν τμήματα των έργων περισσότερων 
δημιουρνών Στην πρώτη περίπτωση ο περιορισμός έχει 
σκοπό τη διευκόλυνση της έκδοσης βιβλίων για τα σχολεία 
και στη δεύτερη δικαιολογείται από τη δυσκολία αναζήτησης 
των κληρονόμων εφόσον οι ανθολογίες περιέχουν έργα 
περισσότερων δημιουργών.

Το εικοστό πρώτο άρθρο καθιερώνει περιορισμό της 
πνευματικής ιδιοκτησίας για χάρη της διδασκαλίας ή των 
εξετάσεων σε σχολεία και πανεπιστήμια όταν πρόκειται 
περί αναπαρανωγής έργου αναγκαίας για τις εκπαιδευτικές

διαδικασίες.
Στο εικοστό δεύτερο άρθρο καθιερώνεται περιορισμός 

της πνευματικής ιδιοκτησίας υπέρ βιβλιοθηκών και αρχείων 
ώστε να μπορούν ελεύθερα να αναπαράγουν έργα για τη 
δημιουργία εφεδρικού αντιτύπου ή για εμπλουτισμό άλλου 
παρεμφερούς ιδρύματος όταν δεν είναι δυνατή η προμήθεια 
του αντιτύπου στην αγορά

Στο εικοστό τρίτο άρθρο προβλέπεται περιορισμός της 
πνευματικής ιδιοκτησίας για την αναπαραγωγή 
κινηματογραφικού έργου με σκοπό τον εμπλουτισμό του 
Εθνικού Κινηματογραφικού Αρχείου

Στο εικοστό τέταρτο άρθρο καθιερώνεται η δυνατότητα 
ελεύθερης αναπαραγωγής όταν αυτό είναι αναγκαίο για 
δικαστική ή διοικητική χρήση - άλλη μια περίπτωση που 
στο ισχύον δίκαιο δεν προβλεπόταν αλλά θα αντιμετω
πιζόταν με την απαγόρευση της καταχρηστικής άσκησης 
των δικαιωμάτων.

Στο εικοστό πέμπτο άρθρο καθιερώνονται περιορισμοί 
κατά το πλείστον προβλεπόμενοι και από την ισχύουσα 
νομοθεσία - για χάρη της ελεύθερης διάδοσης ιδεών και 
πληροφοριών μέσω του τύπου ή της ραδιοφωνίας ή της 
τηλεόρασης.

Στο εικοστό έκτο άρθρο προβλέπεται περιορισμός 
προκειμένου περί καλλιτεχνικών έργων, που βρίσκονται 
εκτεθειμένα σε δημόσιους χώρους και έτσι αποτελούν 
'μνημεία'.

Στο εικοστό έβδομο άρθρο καθιερώνονται περιορισμοί για 
να διευκολυνθούν οι σχολικές παραστάσεις και οι επίσημες 
τελετές χωρίς να παρεμποδίζονται ή να επιβαρύνονται από 
δικαιώματα των δημιουργών αφού η οικονομική τους σημασία 
είναι ασήμαντη και η κοινωνική τους λειτουργία δικαιολογεί 
τον περιορισμό.

Στο εικοστό όγδοο άρθρο καθιερώνεται η δυνατότητα 
των μουσείων να εκθέτουν και να αναπαράγουν σε μικρό 
μέγεθος έργα των εικαστικών τεχνών, καθώς και η 
δυνατότητα έκθεσης τέτοιων έργων και αναπαραγωγής σε 
καταλόγους αναγκαίους για την πώληση των έργων - μια 
ρύθμιση που επιβάλλεται από τη στιγμή που καθιερώνεται 
το δικαίωμα του δημιουργού να παρουσιάζει τα έργα στο 
κοινό.

VI Διάρκεια της προστασίας (κεφ. 5)
Στο εικοστό ένατο άρθρο ορίζεται η διάρκεια της 

προστασίας του περιουσιακού δικαιώματος της πνευματικής 
ιδιοκτησίας ίση με τη διάρκεια της ζωής του δημιουργού 
και εβδομήντα χρόνια από το χρόνο του θανάτου του. Κατά 
το ισχύον δίκαιο, η διάρκεια αυτή είναι πενήντα χρόνια, 
διάρκεια που αντιστοιχεί με το ελάχιστο όριο που επιβάλ
λεται από τη Διεθνή Σύμβαση Βέρνης. Γενική όμως είναι 
η τάση για μια επιμήκυνση αυτής της διάρκειας έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται πληρέστερα η οικονομική εκμετάλλευση 
του έργου από το δημιουργό και τους δικαιοδόχους του. 
Στη Γερμανία ισχύει ήδη από χρόνια διάρκεια εβδομήντα 
ετών, στην Ισπανία ισχύει διάρκεια εξήντα ετών κατά 
τροποποίηση του πρόσφατου ισπανικού νόμου, στη Γαλλία 
προβλέπονται εβδομήντα χρόνια για ορισμένες κατηγορίες 
έργων. Με βάση αυτήν την κατάσταση και την ανάγκη 
εναρμόνισης των διαρκειών, που είναι απαραίτητες για την 
ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων που περιέχουν 
πνευματικά δημιουργήματα, η Ε.Ο.Κ. προσανατολίζεται στην 
έκδοση Οδηγίας για καθιέρωση διάρκειας εβδομήντα ετών, 
θεωρήθηκε φρόνιμο να καθιερωθεί από τώρα και στην 
ελληνική νομοθεσία αυτή η διάρκεια που τείνει να γίνει το 
γενικό ευρωπαϊκό δίκαιο. Αντίθετα από το περιουσιακό 
δικαίωμα, για το οποίο προβλέπεται ο χρονικός 
περιορισμός, το ηθικό δικαίωμα προβλέπεται χρονικά 
απεριόριστο, μια επιλογή που αποβλέπει στη δυνατότητα
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εξουσιών από την πνευματική ιδιοκτησία που είναι ανα
γκαίες, σύμφωνα με το οκοπό της σύμβασης - κι αυτό 
εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία

Έτσι π.χ. ο δημοσιογράφος θα θεωρείται ότι μεταβιβάζει 
στον εκδότη της εφημερίδας όπου εργάζεται ως μισθωτός 
την εξουσία της δημοσίευσης του κειμένου, που έχει 
συγγράφει στην εφημερίδα όχι όμως και άλλες εξουσίες 
όπως π.χ. την έκδοση σε βιβλίο συλλογής άρθρων ή τη 
μετάφραση του άρθρου ή τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοσή 
του.

Το ένατο άρθρο αποδίδει ισχύον δίκαιο ορίζοντας ότι ο 
σκηνοθέτης τεκμαιρεται δημιουργός του οπτικοακουστικού 
έργου. Αν δημιουργίες παλαιότερες ή έργα ειδικά προ- 
οριζόμενα για το κινηματογραφικό έργο (μυθιστόρημα, 
σενάριο, σκηνικά, κοστούμια, μουσική κ.λπ.), απλώς ενσω
ματώθηκαν στο έργο αυτά, εφαρμόζεται το άρθρο 7 για τα 
συλλογικά και τα σύνθετα έργα

Το δέκατο άρθρο διευκολύνει την απόδειξη της ιδιότητας 
του δημιουργού και, επομένως, αρχικού δικαιούχου της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, μια απόδειξη που μπορεί να είναι 
δύσκολη, καθώς το γεγονός της πνευματικής δημιουργίας 
δεν πραγματοποιείται κατά κανόνα σε χώρους δημοσίους. 
Καθιερώνεται τεκμήριο, μαχητό βέβαια, ότι δημιουργός είναι 
το πρόσωπο του οποίου το όνομα αναγράφεται στο έργο. 
Τ ο τεκμήριο αυτό αποδίδει δίκαιο, που ίσχυε όχι λόγω ρητής 
διάταξης της ελληνικής νομοθεσίας αλλά κατεφαρμογή της 
Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται 
και ένα τεκμήριο δικαιούχου της πνευματικής ιδιοκτησίας 
σε προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σε οπτικοα- 
κουστικά έργα: στις περιπτώσεις αυτές οι δημιουργοί είναι 
ή μπορεί να είναι πολυάριθμοι και η απόδειξη της 
μεταβίβασης στον παραγωγό ή τον εργοδότη θα παρουσίαζε 
μεγάλες πρακτικές δυσκολίες -γι αυτό και ευκολύνεται με 
το τεκμήριο. Τέλος διευκρινίζεται ότι όλα αυτά τα τεκμήρια 
είναι μαχητό.

Το ενδέκατο άρθρο, αποδίδοντας κατά βάση ισχύον 
δίκαιο, καθιερώνει ορισμένες περιπτώσεις όπου, καταπό- 
κλιση από τον κανόνα, η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται 
αρχικώς από πρόσωπο διάφορο από το δημιουργό, κατά 
πλάσμα. Αυτή η πλασματική κτήση, που προβλέπεται για 
τις περιπτώσεις δημοσίευσης έργων ανωνύμων ή με 
ψευδώνυμο και έργων δημιουργών, που έχουν πεθάνει πριν 
από τόσα χρόνια ώστε έχει λήξει η πνευματική ιδιοκτησία, 
καθιερώνεται για να μη μείνουν τα έργα αυτά απροστάτευτα. 
Τη λύση της πλασματικής κτήσης υιοθετούν το ισχύον δίκαιο 
και η Διεθνής Σύμβαση Βέρνης.

IV. Μεταβίβαση, εκμετάλλευση, άσκηση (κεφ. 3)
Τ ο δωδέκατο άρθρο δίνει απάντηση στο ερώτημα αν η 

πνευματική ιδιοκτησία μπορεί να μεταβιβασθεί ή όχι. Για το 
περιουσιακό δικαίωμα ακολουθείται η λύση που ισχύει στην 
Ελλάδα και σε πολλά άλλα κράτη (Γαλλία, Ιταλία, αγγλοσα- 
ξωνικά κράτη) ότι είναι δικαίωμα ελευθέρως μεταβιβαστό 
(αντίθετα στη Γερμανία όπου όμως, με τη δυνατότητα 
σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων, το αποτέλεσμα δεν 
διαφέρει ουσιαστικά). Αντίθετα, το ηθικό δικαίωμα, άμεσα 
συνδεδεμένο με την προσωπικότητα του δημιουργού, δεν 
μπορεί να μεταβιβαστεί μεταξύ ζώντων πράγμα που όμως 
δεν σημαίνει όπ δεν μπορεί να υποβληθεί σε συμβατικούς 
περιορισμούς (βλ άρθρο 16). Το ηθικό δικαίωμα, κατ 
απόκλιση από όσα θεσπίζει ο Αστικός Κώδικας γενικά για 
το δικαίωμα της προσωπικότητας (άρθρ. 57) προβλέπεται 
κληρονομητό κι αυτό για να περιέρχεται στους κληρονόμους 
του πνευματικού δημιουργού με όσους περιορισμούς αυτός 
είχε συμβατικά αποδεχτεί ενόσω ζούσε. Ακόμη διευκρι
νίζεται ότι οι κληρονόμοι δεν ασκούν το ηθικό δικαίωμα 
κατά την ελεύθερη κρίση τους αλλά, αν είχε εκφρασθεί

ρητά κάποια θέληση του δημιουργού, σύμφωνα με τη θέληση 
αυτή.

Το δέκατο τρίτο άρθρο διευκρινίζει τις έννοιες της 
σύμβασης εκμετάλλευσης (όπου ο αντισυμβαλλόμενος του 
δημιουργού έχει και δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να προβεί 
στην εκμετάλλευση του έργου) και της σύμβασης άδειας 
εκμετάλλευσης (όπου ο αντισυμβαλλόμενος έχει μόνο 
δικαίωμα να εκμεταλλευθεί το έργο - η υποχρέωσή του 
περιορίζεται στην καταβολή της αντιπαροχής είτε μόνον 
αν κάνει την εκμετάλλευση είτε έτσι κι αλλιώς), καθώς και 
την περαιτέρω διαστολή ανάμεσα σε συμβάσεις και άδειες 
αποκλειστικές ή μη αποκλειστικές. Ιδιαίτερη σημασία έχει 
η ρύθμιση που στις αποκλειστικές συμβάσεις ή άδειες 
εκμετάλλευσης νομιμοποιεί τον αντισυμβαλλόμενο στην 
προστασία του δικαιώματός του έναντι τρίτων, μολονότι το 
δικαίωμά του είναι μόνο ενοχικό. Έτσι οι εκδότες ή οι 
θεατρικοί επιχειρηματίες ή ακόμα και ραδιοτηλεοπτικοί 
οργανισμοί θα δικαιούνται να διώξουν όποιον τρίτο προ
σβάλλει την εξουσία που δικαιούνται να εκμεταλλευτούν 
παρά την τυχόν αδιαφορία του δικαιούχου της πνευματικής 
ιδιοκτησίας (που μπορεί να είναι και αδιαφορία εξα
γορασμένη). Το άρθρο τελειώνει με έναν ερμηνευτικό 
κανόνα υπέρ του μη αποκλειστικού χαρακτήρα των συμ
βάσεων και των αδειών εκμετάλλευσης.

Το δέκατο τέταρτο άρθρο, αντίθετα με το ισχύαν δίκαιο, 
καθιερώνει τον έγγραφο τύπο ως απαραίτητο για το κύρος 
κάθε δικαιοπραξίας που αφορά την πνευματική ιδιοκτησία.

Το δέκατο πέμπτο άρθρο καθιερώνει τη δυνατότητα 
συμβατικού μερισμού του περιουσιακού δικαιώματος της 
πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και της καθεμιάς από τις 
εξουσίες που το απαρτίζουν δηλαδή τη δυνατότητα να 
υποβληθεί η καθεμιά από αυτές σε μεταβίβαση ή σε 
συμβάσεις ή άδειες εκμετάλλευσης περιορισμένες κατά το 
αντικείμενό τους, τη διάρκεια, τον τόπο, το σκοπό κ.λπ. Η 
ρύθμιση αυτή, σύμφωνα και με το ισχύον δίκαιο, απορρέει 
από την άυλη φύση του αντικειμένου του δικαιώματος και 
επιτρέπει στον πνευματικό δημιουργό την είσπραξη 
χωριστής αμοιβής για καθεμιά από τις δυνατές χρήσεις του 
έργου του. Παράλληλα, στο ίδιο άρθρο, καθιερώνονται 
διάφοροι ερμηνευτικοί κανόνες για την έκταση της μετα
βίβασης ή της σύμβασης ή της άδειας εκμετάλλευσης.

Το δέκατο έκτο άρθρο διευκρινίζει ότι η άσκηση του 
ηθικού δικαιώματος συχνά συμπίπτει με την κατάρτιση 
σύμβασης για την ανοχή πράξεων αντίθετων προς το 
περιεχόμενό του και καθορίζει τη δεσμευτικότητα αυτών 
των συμβάσεων.

Το δέκατο έβδομο άρθρο διευκρινίζει ότι η μεταβίβαση 
του υλικού φορέα όπου έχει ενσωματωθεί το έργο δεν δίνει 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο νέο κτήτορα, 
ρύθμιση που έχει σημασία κυρίως στην περίπτωση μεταβί
βασης του πρωτοτύπου ενός έργου των εικαστικών τεχνών 
γιατί έτσι παραμερίζεται κάθε αμφιβολία για το όπ ο 
αγοραστής του πίνακα ή του γλυπτού δεν μπορεί να το 
εκμεταλλευθεί (π.χ. εκθέτοντάς το ή αναπαράγοντάς το).

V. Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος (κεφ. 4)
Το δέκατο όγδοο άρθρο αντιμετωπίζει το μεγάλο πρό

βλημα που γεννιέται για την πνευματική ιδιοκτησία από τις 
τεχνικές εφευρέσεις, που διευκολύνουν την αναπαραγωγή 
του έργου (φωτοτυπίες, αποθήκευση σε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, μαγνητοταινίες κ.λπ.) σε βαθμό ώστε να 
βάζουν σε κίνδυνο την πνευματική ιδιοκτησία αδειάζοντάς 
την από κάθε ουσιαστικό περιεχόμενο.

Γιατί αν από ένα αντίτυπο μπορούν να αναπαραχθούν 
άπειρα (έστω σε χώρους που θεωρούνται ιδιωτικοί δηλαδή 
χωρίς να πρόκειται για κασετοπειρατεία ή για πειρατική 
άναπαραγωγή εντύπου, που προύποθέτουν εμπορία του



καλύτερης προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 
από παραποιήσεις και ευτελισμούς αφού θα έχουν 
δυνατότητο παρέμβασης όχι μόνο οι κληρονόμοι αλλά και 
το κράτος (βλ. άρθρ. 4).

Στο τριακοστό άρθρο επαναλαμβάνεται η ρύθμιση του 
ισχύοντος δικαίου (και της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης) γιο 
την περίπτωση των έργων που δημιουργήθηκαν σε 
συνεργασία: υπολογισμός της διάρκειας από το θάνατο του 
τελευταίου δημιουργού.

Στο τριακοστό πρώτο άρθρο ορίζεται η έναρξη της 
προθεσμίας για την προστασία των έργων, που 
δημοσιεύονται ανώνυμα ή με ψευδώνυμο ή μετά το θάνατο 
και τη λήξη της προστασίας του δημιουργού τους. Σπς 
περιπτώσεις αυτές το δικαίωμα αποκτάται πλασματικά από 
το πρόσωπο που κάνει τα έργα αυτά προσιτό στο κοινό 
και που μπορεί να είναι ένα νομικό πρόσωπο (π.χ. εκδοτική 
εταιρεία). Ο χρόνος του θανάτου δεν είναι εδώ πρόσφορος 
γιατί θάνατος μπορεί να μην επέλθει ποτέ ή, πάντως, να 
έλθει μετά χρόνο μακρότερο από την κανονική ζωή ενός 
ανθρώπου. Γι αυτό η έναρξη της προθεσμίας της 
προστασίας ορίζεται από το έτος της δημοσίευσης.

VII. Ρυθμίσεις για συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης 
(κεφ. 6)

Για κάθε τρόπο εκμετάλλευσης του πνευματικού δη
μιουργήματος από τον πνευματικό δημιουργό καταρτίζεται 
κατά κανόνα σύμβαση με κάποιον τρίτο (εκδότη, θεατρικό 
επιχειρηματία, ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό κ.λπ.). Το νο
μοσχέδιο δεν περιλαμβάνει αναλυτικές διατάξεις για καθεμιά 
από τις δυνατές συμβάσεις εκμετάλλευσης της πνευμαπκης 
ιδιοκτησίας. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο λόγω της άπειρης 
ποικιλίας που μπορούν να εμφανίζουν οι συμβάσεις αυτές 
Ακόμα και για τις πιο συνηθισμένες από τις συμβάσεις αυτές 
(όπως εκείνες που αναφέρθηκαν παρενθεπκά λίγο πιο 
πάνω) μια πλήρης ρύθμιση θα παρουσίαζε αξεπέραστες 
δυσκολίες ή θα απαιτούσε χρόνο ιδιαίτερα μακρο και 
χρονοβόρο διάλογο με εκπροσώπους των συγκρουόμενων 
συμφερόντων, καθώς λείπουν στον τόπο μας επαρκή 
νομοθετικά και νομολογιακό προηγούμενα τα δε αλλοδαπά 
υποδείγματα, λιγοστά κι αυτά, δεν μεταφυτεύονται εύκολα 
λόγω διαφορών προπάντων στην τάξη των μεγεθών. Για 
τους λόγους αυτούς, το νομοσχέδιο αφήνει να λειτουργήσει 
η ελευθερία των συμβάσεων στο χώρο αυτόν με την ελπίδα 
ότι οι διάφορες ομάδες των συμβαλλομένων θα βοηθήσουν 
τα μέλη τους με τη δημιουργία κατάλληλων υποδειγμάτων 
Κάποιες αποσπασματικές ρυθμίσεις εισάγονται ή επαναλαμ
βάνονται μόνο για ορισμένα θέματα, όπου η ανάγκη 
ρυθμίσεων παρουσιαζόταν ιδιαίτερα επιτακτική, προπάντων 
για την προστασία των πνευματικών δημιουργών με κανόνες 
αναγκαστικού δικαίου

Στο τριακοστό δεύτερο άρθρο λαμβάνεται μέριμνα για 
την προστασία του παραγωγού οπτικοακουστικού έργου. 
Αφού το νομοσχέδιο του αρνείται την ιδιότητα του 
δημιουργού και επομένως του αρχικού δικαιούχου, ανα- 
γνωρίζοντάς την καταρχήν στο σκηνοθέτη (άρθρ. 6 και 9), 
ήταν απαραίτητο να θεσπισθεί, έστω ως κανόνας ενδοπκού 
δικαίου, η αυτοδίκαιη μεταβίβαση σαυτόν της πνευματικής 
ιδιοκτησίας επί του οπτικοακουστικού έργου και όσων 
εξουσιών είναι αναγκαίες για την εκμετάλλευσή του επί των 
έργων, που ενσωματώθηκαν στο οπτικοακουστικό έργο.

Το τριακοστό τρίτο άρθρο περιέχει ρυθμίσεις για την 
εκδοτική σύμβαση, προπάντων για την προστασία του 
συγγραφέα απέναντι στον εκδότη. Εισάγοντας το σύστημα 
που ισχύει από δεκαετίες στη Γαλλία, επιβάλλει την 
ποσοστιαία αμοιβή του συγγραφέα μετά την υπέρβαση ενός 
ελάχιστου ορίου πωλήσεων αντιτύπων Το ίδιο άρθρο 
περιέχει και διάταξη (προστατευτική για'τον εκδότη) για

την περίπτωση όπου τα αντίτυπα του έργου νοικιάζονται ή 
δανείζονται (π.χ. από μια επιχείρηση δανειστικής βι
βλιοθήκης) πράξεις για τις οποίες χρειάζεται άδεια του 
πνευματικού δημιουργού ενώ το αντάλλαγμα κατανέμεται 
σε ίσα μέρη μεταξύ δημιουργού και εκδότη, αφού και οι 
δύο ζημιώνονται από τις πράξεις αυτές. Στο ίδιο άρθρο 
προβλέπονται ρυθμίσεις για την κατανομή της ποσοστιαίας 
αμοιβής, όταν οι δημιουργοί είναι περισσότεροι καθώς και 
για τη δυνατότητα του εκδότη να διαθέσει τα αντίτυπα που 
βρίσκονται να έχουν παραχθεί πριν από τη λήξη της 
σύμβασης. Γ ια την αποτροπή της παραγωγής των λαθραίων 
αντιτύπων προβλέπεται επίσης η αρίθμηση και η υπογραφή 
κάθε αντιτύπου.

Στο τριακοστό τέταρτο άρθρο καθιερώνονται δύο 
ρυθμίσεις προστατευτικές για το μεταφραστή, η μια για το 
περιουσιακό και η άλλη για το ηθικό δικαίωμά του: 
υποχρεωτική ποσοστιαία αμοιβή πέρα από ορισμένο αριθμό 
ανατύπων και υποχρεωτική αναγραφή του ονόματος του 
μεταφραστή στο εξώφυλλο του βιβλίου.

Στο τριακοστό πέμπτο άρθρο, η ρύθμιση αφορά τη 
σύμβαση ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής μετάδοσης 
Καθιερώνεται δυνατότητα επανάληψης της μετάδοσης 
χωρίς νέα άδεια αλλά πρόσθετη αμοιβή για κάθε επανάληψη. 
Βέβαια, επιτρέπεται αντίθετη συμφωνία τόσο για τη 
δυνατότητα της επανάληψης όσο και για το ύψος της 
αμοιβής. Διευκρινίζεται ότι ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός 
που έχει αποκτήσει την εξουσία της μετάδοσης έργου δεν 
μπορεί να επιτρέπει σε τρίτο τη μετάδοση ή αναμετάδοσή 
του με κανένα τρόπο ούτε με καλώδιο ή μέσω δορυφόρου. 
Από τη ρύθμιση αυτή συνάγεται ότι κάθε τρίτος που θέλει 
να μεταδώσει έργα προστατευόμενα από την πνευματική 
ιδιοκτησία με καλώδια (ή μελλοντικά, οπτικές Ινες) ή μέσω 
δορυφόρων χρειάζεται τη συναίνεση του πνευματικού 
δημιουργού. Τέλος αντιμετωπίζεται το δύσκολο πρόβλημα 
της πνευματικής ιδιοκτησίας σε περίπτωση δορυφορικής 
μετάδοσης του έργου. Αποκρούεται η άποψη ότι για να 
είναι νόμιμη η μετάδοση μέσω δορυφόρου αρκεί ο 
ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός να έχει πάρει την άδεια για 
τη χώρα όπου εδρεύει (ή από όπου εκπέμπεται η ανοδική 
δέσμη προς το δορυφόρο) με απλή δυνατότητα υπολο
γισμού, κατά τον προσδιορισμό τιμήματος, των χωρών που 
θα καλυφθούν από την κατερχόμενη δέσμη και καθιερώνεται 
η προστατευτική για τους πνευματικούς δημιουργούς λύση 
ότι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα (αλλά χωρίς 
να αποκλείεται η δυνατότητα αναλογικής εφαρμογής και 
για άλλες χώρες) η μεταβίβαση ή η σύμβαση ή η άδεια 
πρέπει να περιέχει συγκεκριμένα την εξουσία 
ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης στη χώρα.

Το τριακοστό έκτο άρθρο επαναλαμβάνει την ισχύουσα 
διάταξη για τα ελάχιστα όρια αμοιβών των θεατρικών 
συγγραφέων για το ανέβασμα των έργων τους, διατηρώντας 
και την ισχύουσα διάκριση μεταξύ κρατικών και ιδιωτικών 
θεάτρων. Ο τρόπος καταβολής των αμοιβών αυτών, 
υποχρεωτικά μέσω της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών 
Συγγραφέων διατηρείται με τη μεταβατική διάταξη του 
άρθρου 71 παρ. 2.

Το τριακοστό έβδομο άρθρο διατηρεί το ισχύον δίκαιο 
για τη χωριστή αμοιβή των συνθετών έργων μουσικής, που 
έχουν ενσωματωθεί σε κινηματογραφικά έργα και 
εκτελούνται δημόσια σε κινηματογράφους μαζί με την ταινία. 
Τα ποσοστά της αμοιβής ενοποιούνται χωρίς ουσιαστική 
αύξηση του ανώτερου ποσοστού (1% αντί 0,98%).

Στο τριακοστό όγδοο άρθρο καθιερώνονται ορισμένες 
ρυθμίσεις, που αποβλέπουν στην προστασία των 
δημιουργών φωτογραφικών έργων στις συμβατικές τους 
σχέσεις με εκείνους, που αποκτούν τη δυνατότητα 

Ν δημοσίευσης του έργου τους. Προβλέπεται η ειδικότητα
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της μεταβίβασης ή της σύμβασης εκμετάλλευσης για 
ορισμένη εφημερίδα ή περιοδικό, ιδιαίτερη αμοιβή για κάθε 
αναδημοσίευση, περιορισμός στη δυνατότητα μεταβίβασης 
του αρχείου και υποχρέωση επιστροφής του πρωτοτύπου. 
Επίσης λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία του ηθικού 
δικαιώματος του φωτογράφου με την καθιέρωση 
υποχρέωσης για δημοσίευση του ονόματός του σε κάθε 
δημοσίευση της φωτογραφίας.

Γο τριακοστό ένατο άρθρο καθιερώνει το χαρακτήρα των 
προστατευτικών διατάξεων του κεφαλαίου ως διατάξεων 
αναγκαστικού δικαίου, κηρύσσοντας μερικά άκυρες τις 
αντίθετες συμφωνίες.

VIII Ειδικές διατάξεις για τα προγράμματα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (κεφ. 7)

Το θέμα της προστασίας των προγραμμάτων των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών ρυθμίζεται τώρα δεσμευτικά για 
τις χώρες της Ε.Ο.Κ. από τη σχετική Οδηγία του Συμβουλίου 
της 14.5.1991, που αναφέρθηκε ήδη στην αρχή και που 
είναι αποτέλεσμα μακρών διαβουλεύσεων και διαπραγ
ματεύσεων με τους ενδιαφερομένους κύκλους. Από τα 
περιεχόμενα της Οδηγίας παραλείφθηκαν μόνον οι 
ρυθμίσεις εκείνες που περιέχονται στις γενικές διατάξεις 
του νομοσχεδίου για όλα τα έργα, που προστατεύονται από 
την πνευματική ιδιοκτησία. Έτσι δεν επανελήφθησαν το 
άρθρο 2 παρ. 1 και 2 κα; το άρθρο 3 περί του αρχικού 
δικαιούχου του δικαιώματος, το άρθρο 4 παρ. 1, 2 και εν 
μέρει 3 περί των εξουσιών αναπαραγωγής, διασκευής, 
θέσης σε κυκλοφορία κ.λπ. το άρθρο 7 με τις κυρώσεις 
για την προσβολή, το άρθρο 6 εν μέρει για ρυθμίσεις 
σχετικές με τη διάρκεια της προστασίας.

Στο τεσσαρακοστό άρθρο περιέχεται ρύθμιση παρόμοια 
μεκείνη που γενικά προβλέπεται για τα έργα, που 
δημιουργούνται από μισθωτούς (άρθρο Β). Υπάρχει όμως 
μιά διάφορά, που επιβάλλεται από την Οδηγία της Ε.Ο.Κ. 
και που έκανε αναγκαία τη θέσπιση ειδικής διάταξης: ενώ 
κατά το άρθρο Β μεταβιβάζονται στον εργοδότη μόνο όσες 
εξουσίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση του σκοπού 
της σύμβαο,,ς, εδώ μεταβιβάζεται ολόκληρο το περιουσιακό 
δικαίωμα (η Οδηγία μιλάει για μεταβίβαση της δυνατότητας 
άσκησης όλων των περιουσιακών δικαιωμάτων αλλά η 
διατύπωση αυτή έγινε για να καλυφθούν και οι χώρες που 
δεν προβλέπουν μεταβίβαση της πνευματικής ιδιοκτησίας).

Στο τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο διευκρινίζεται, 
κατέπιταγή της Οδηγίας, ότι μετό την πρώτη πώληση 
αντίγραφου του προγράμματος μέσα στην Ε.Ο.Κ. το 
πρόγραμμα αυτό μπορεί πια να κυκλοφορεί ελεύθερα σ' 
όλες τις χώρες της Ε.Ο.Κ. εκτός αν γίνεται αντικείμενο 
νέας εκμετάλλευσης με εκμίσθωση.

Στο τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο καθιερώνεται, ως 
περιορισμός των δικαιωμάτων του δικαιούχου πνευματικής 
ιδιοκτησίας σ’ ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, η 
δυνατότητα διενέργειας όλων των πράξεων που είναι 
αναγκαίες για τη χρήση του προγράμματος, για τη διόρθωση 
σφαλμάτων και για την παραγωγή εφεδρικού αντιγράφου - 
για το τελευταίο μάλιστα με κανόνα αναγκαστικού δικαίου. 
Καθιερώνεται επίσης σπουδαίος περιορισμός, κι αυτός με 
κανόνα αναγκαστικού δικαίου, που επιτρέπει τον εντοπισμό 
των ιδεών και των αρχών του προγράμματος έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η εφαρμογή των ιδεών και των αρχών αυτών 
για τη δημιουργία άλλου προγράμματος.

Στο τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο λύνεται το 
πολυσυζητημένο πρόβλημα κατά πόσο επιτρέπεται η α- 
ποσμμπίληση (decompilation) η αντίστροφη ανάλυση 
(reverse engineering) ενός προγράμματος για να εξασφα- 
λισθεί η σύνδεση του προγράμματος αυτού με άλλα 
προγράμματα (διαλειτουργικότητα). Η ρύθμιση επιτρέπει την

αποσυμπίληση, την υποβάλλει όμως σε αυστηρούς 
περιορισμούς ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
πρόσχημα για παράνομη εκμετάλλευση του 
προστατευομενού προγράμματος.

Στο τεσσαρακοστό τέταρτο άρθρο ορίζεται η διάρκεια 
της προστασίας στη διάρκεια της ζωής του δημιουργού και 
σε πενήντα χρόνια από το χρόνο του θανάτου του. Η 
διάρκεια αυτή καθιερώνεται επιτακτικά από την Οδηγία της 
Ε.Ο.Κ. και γι' αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση μ' αυτήν το 
γεγονός όπ είναι συντομότερη από τη διάρκεια που γενικό 
προβλέπεται για την πνευματική ιδιοκτησία (άρθρο 29). 
Βεβαίως, η Οδηγία, καθιερώνοντας διάρκεια πενήντα ετών, 
απέβλεψε στην πιο συνηθισμένη ακόμα διάρκεια προστασίας 
της πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν αποκλείεται, αν η 
διάρκεια εναρμονισθεί στα εβδομήντα χρόνια, να τεθεί θέμα 
επιμήκυνσης και της προστασίας των προγραμμάτων. 
Εύλογα όμως υποστηρίζεται και θα μπορεί να υποστηριχθεί 
και τότε ότι η .κάπως πιο περιορισμένη διάρκεια προστασίας 
των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών δικαιο
λογείται από τη φύση τους από τη διάρκεια της χρησι- 
μότητάς τους και από την ανάγκη παροχής δυνατότητας 
για δημιουργία παραγώγων προγραμμάτων, που θα 
στηρίζονται Ισως στο αρχικό.

Το τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο περιέχει πρώτον τη 
διευκρίνιση - που θα ήταν ίσως αυτονόητη αλλά επιβάλλεται 
από την Οδηγία της Ε.Ο.Κ. - ότι οι διατάξεις περί 
προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν θίγουν την 
ισχύ άλλων διατάξεων σχετικά με τη διανοητική (πνευματική 
ή βιομηχανική) ιδιοκτησία. Περιέχει ακόμα διατάξεις, που 
κηρύσσει άκυρες συμφωνίες αντίθετες προς τους καθιερω
μένους περιορισμούς του δικαιώματος, πάνω σε προγράμ
ματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

IX. Συγγενικά δικαιώματα (κεφ. 8)
Το κεφάλαιο αυτό ρυθμίζει την προστασία ορισμένων 

προσφορών, που σχετίζονται με την πνευματική δημιουργία 
χωρίς όμως να μπορούν να εξομοιωθούν πλήρως προς 
αυτήν. Πρόκειται για εργασίες που συμβάλλουν - συχνά 
αποφασιστικά - στη διάδοση των έργων, προπάντων των 
μουσικών ή των οπτικοακουστικών. Παλαιότερα, 
προσπάθειες να ρυθμιστεί το θέμα στην Ελλάδα απέτυχαν 
για διάφορους λόγους κι έτσι η χώρα μας βρίσκεται να έχει 
νόμο που δεν μπορεί να εφαρμοστεί και εμποδίζεται να 
προσχωρήσει στη Διεθνή Σύμβαση Ρώμης του 1961 για την 
προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων. Η προτεινόμενη 
ρύθμιση διαφέρει από την ισχύουσα, αλλά μη εφαμοζόμενη, 
κατά το όπ δεν περιορίζεται στην προστασία των 
ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών αλλά, σύμφωνα με 
τη Διεθνή Σύμβαση Ρώμης, επεκτείνει την καθιερούμενη 
προστασία στους παραγωγούς υλικών φορέων ήχου και 
εικόνας και τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς. Επίσης 
παρέχει προστασία με τη μορφή συγγενικού δικαιώματος, 
στους εκδότες εντύπων. Ειδικότερα σε σχέση με τους 
ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και τους παραγω
γούς υλικών φορέων ήχου ή εικόνας, το νομοσχέδιο 
διακρίνει (όπως η Σύμβαση της Ρώμης και, κατά την 
πρόθεσή της, η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία) δύο είδη 
δικαιωμάτων: σε ορισμένες περιπτώσεις οι ερμηνευτές ή 
εκτελεστές καλλιτέχνες έχουν στρεφόμενο κατά παντός 
δικαίωμα, δηλαδή, μπορούν να επιτρέπουν ή να απα
γορεύουν ορισμένες χρήσεις της ερμηνείας ή της 
εκτέλεσής τους (άρθ. 46, 47), ενώ σε άλλες, έχουν δικαίωμα 
ενοχικό, δηλαδή, έχουν αξίωση να πάρουν εύλογη αμοιβή, 
πέρα από την αρχική αμοιβή τους, για ορισμένες άλλες 
'.χρήσεις (άρθρο 48).

Το τεσσαρακοστό έκτο άρθρο διευκρινίζει, στην αρχή, 
ποιοι καλλιτέχνες εμπίπτουν στην προστασία του,



φροντίζοντας να καλύψει και ορισμένες περιπτώσεις που 
θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν (καραγκιόζης, βαριετέ, 
τσίρκο).

Στη συνέχεια ορίζει πς περιπτώσεις όπου οι ερμηνευτές 
ή εκτελεστές καλλιτέχνες μπορούν να επιτρέπουν ή να 
απαγορεύουν ορισμένες χρήσεις της ερμηνείας ή της 
εκτέλεσής τους. Ουσιαστικό, πρόκειται για κάθε εγγραφή 
ή μη συμφωνημένη εκμετάλλευση της ζωντανής ερμηνείας 
ή εκτέλεσής τους καθώς και για κάθε εκμετάλλευση της 
παράνομης εγγραφής. Μετά την εισαγωγή αυτού του 
δικαιώματος, καθιερώνεται ένας ερμηνευτικός κανόνας για 
την περίπτωση όπου υπάρχει σύμβαση εργασίας ή έργου 
και ρυθμίζεται ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος όταν ο 
καλλιτέχνης ερμηνεύει ή εκτελεί ως μέρος ενός συνόλου 
(θιάσου, ορχήστρας, μπαλλέττου κ.λπ.).

Στο τεσσαρακοστό έβδομο άρθρο καθιερώνεται ανάλογο 
δικαίωμα υπέρ των παραγωγών δίσκων, μαγνητοταινιών 
κ.λπ.. Και αυτοί δεν προστατεύονται από πς διατάξεις περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας γιατί η δραστηριότητά τους είναι 
κυρίως οργανωτική - επιχειρηματική, όμως πρέπει να 
μπορούν να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν ορισμένους 
τρόπους εκμετάλλευσης και - προπάντων - κάθε αναπαρα
γωγή των προϊόντων τους. Η ρύθμιση αυτή έχει ως 
αφετηρία όπ ο υλικός φορέας ήχου ή εικόνας που πουλιέται 
από τον παραγωγό του στο κοινό πουλιέται για την ιδιωτική 
χρήση του αγοραστή. Για κάθε άλλη χρήση πρέπει να 
ζητείται η άδεια του παραγωγού ή να καταβάλλεται κάποια 
αμοιβή.

Σχετικά διευκρινίζεται ότι δεν εμπίπτουν στην 
προστατευτική αυτή διάταξη οι παραγωγοί βινεοκασετών 
που δεν έχουν παραγάγει τον υλικό φορέα, αλλά τον έχουν 
απλώς αντιγράψει από άλλον (αντιγραφή κινηματογραφικής 
ταινίας σε βίντεο: το δικαίωμα ανήκει στον παραγωγό της 
ταινίας).

Στο τεσσαρακοστό όγδοο άρθρο καθιερώνεται ανάλογο 
δικαίωμα υπέρ των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών. Κι αυτοί 
μεταδίδουν τα προγράμματά τους για την ιδιωτική χρήση 
του κοινού -κάθε άλλη χρήση (αναμετάδοση, εγγραφή, 
αναπαραγωγή της εγγραφής κ.λπ.)- μπορεί να γίνει μονο 
με την άδειά τους.

Το τεσσαρακοστό ένατο άρθρο καθιερώνει, υπέρ των 
ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών και υπέρ των 
παραγωγών υλικών φορέων ένα δικαίωμα εύλογης αμοιβής 
σε κάθε περίπτωση εκμετάλλευσης του υλικού φορέα όπου 
έχει ενσωματωθεί η ερμηνεία τους ή η εκτέλεσή τους 
(ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή παρουσίαση στο κοινό) ή του 
υλικού φορέα που έχουν παραγάγει. Καθιερώνεται έτσ η 
αρχή όπ η πρώτη αμοιβή του ερμηνευτή ή εκτελεστή 
καλλιτέχνη για τη νόμιμη εγγραφή δίσκου ή ταινίας καθώς 
και το τίμημα από την πώληση του δίσκου ή της ταινίας 
αφορούν, μόνο τη διάθεση του δίσκου ή της ταινίας στο 
εμπόριο για ιδιωτική χρήση Το άρθρο προβλέπει ακόμα για 
την είσπραξη της αμοιβής αυτής από οργανισμούς συλλο
γικής διαχείρισης, για τον καθορισμό της εύλογης αμοιβής 
σε περίπτωση διαφωνίας από τη δικαστική αρχή και για το 
αμεταβίβαστο του δικαιώματος.

Με το πεντηκοστό άρθρο καθιερώνεται, υπέρ των 
ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, ένα ηθικό δικαίωμα 
που έχει ως σκοπό την περιφρούρηση του προσωπικού 
δεσμού ανάμεσα στον καλλιτέχνη και την προσφορά του, 
ανάλογα με το ηθικό δικαίωμα του πνευμαπκού δημιουργού 
αλλά σε έκταση πιο περιορισμένη όπως επιβάλλεται από 
τη φύση των πραγμάτων.

Το πεντηκοστό πρώτο άρθρο καθιερώνει, για πρώτη 
φορά, ένα συγγενικό δικαίωμα υπέρ των εκδοτών με 
αντικείμενο την εξωτερική διαμόρφωση της έντυπης 
έκδοσης του έργου, έτσι ώστε να εμποδίζεται η αθέμιτη

αξιοποίηση της έτοιμης στοιχειοθεσίας και σελιδοποίησης 
όταν έναν νέος εκδότης εκδίδει το έργο είτε νομίμως από 
απόψη πνευματικής ιδιοκτησίας (οπότε μόνο ο εκδότης 
μπορεί να εμποδίσει την αξιοποίηση αυτήν) είτε παρανόμως 
(οπότε ο μεν δημιουργός στηρίζεται στην πνευματική 
ιδιοκτησία ο δε εκδότης στο συγγενικό δικαίωμε που τώρα 
καθιερώνεται).

Το πεντηκοστό δεύτερο άρθρο, μετά την καθιέρωση των 
συγγενικών δικαιωμάτων στα προηγούμενα άρθρα, εισάγει 
ορισμένους κανόνες που τα διέπουν: γραπτός τύπος για 
πς δικαιοπραξίες που τα αφορούν, περιορισμοί ανάλογοι 
προς τους περιορισμούς της πνευματικής ιδιοκτησίας (κεφ. 
4 του νομοσχεδίου), διάρκεια πενήντα ετών αλλά πάντως 
να καλύπτει τη διάρκεια της ζωής του καλλιτέχνη για το 
συγγενικό δικαίωμα των καλλιτεχνών αλλά είκοσι ετών για 
τα άλλα δικαιώματα όπου δεν προστατεύεται η καλλιτεχνική 
εισφορά αλλά, ουσιαστικά, μια επιχειρηματική επένδυση.

Το πεντηκοστό τρίτο άρθρο, σύμφωνα κι αυτό με τη 
Σύμβαση της Ρώμης, διευκρινίζει όπ η αναγνώριση των 
συγγενικών δικαιωμάτων δεν μπορεί να καταλήξει σε 
παραμερισμό ή περιορισμό της πνευμαπκής ιδιοκτησίας 
Διευκρινίζεται όπ αν το ίδιο πρόσωπο είναι φορέας και 
συγγενικού δικαιώματος και πνευματικής ιδιοκτησίας 
(πρωτοτύπως ή κατά μεταβίβαση) οι εξουσίες των δύο 
δικαιωμάτων αθροίζονται, δηλαδή ουσιαστικά επικρατεί 
εκείνο το δικαίωμα που παρέχει μεγαλύτερες εξουσίες.

X. Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων (κεφ. 9)
Είναι γνωστό όπ οι πνευματικοί δημιουργοί, σε πολλές 

περιπτώσεις, δεν μπορούν να διαχειριστούν μόνοι τους πς 
εξουσίες που απορρέουν από την πνευμαπκή ιδιοκτησία. 
Αυτό δεν οφείλεται σε προσωπικά γνωρίσματα των 
πνευματικών δημιουργών αλλά, κατά κύριο λόγο, στο 
γεγονός όπ για ορισμένα έργα η εκμετάλλευση πραγματο
ποιείται με χιλιάδες συμβάσεις και η προστασία θα α
παιτούσε χιλιάδες δικαστικών ενεργειών. Αυτό ισχύει για 
το μουσικά έργα και προπάντων για τα έργα ελαφρός 
μουσικής, που μπορεί να παίζονται (νόμιμα ή παράνομα) σε 
απειρία κέντρων στα πέρατα της γης. Κι άλλα όμως έργα 
ή άλλες μορφές εκμετάλλευσης (ιδιωπκή αναπαραγωγή, 
καλωδιακή τηλεόραση, εκμετάλλευση ερμηνείας ή 
εκτέλεσης) γίνονται αντικείμενο διαχείρισης και προστασίας 
πολύ πιο αποτελεσματικά όταν η διαχείριση και η προστασία 
έχει ανατεθεί σε κάποιον ομαδικό φορέα. Αυτό έχει 
οδηγήσει, σε παγκόσμια κλίμακα, στη δημιουργία, κατά 
χώρες και κατά κλάδους έργων ή τρόπων εκμετάλλευσης, 
οργανισμών που αναλαμβάνουν τη διαχείριση και την 
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, συνδεόμενοι μά
λιστα μεταξύ τους μ' ένα πλέγμα αμοιβαίων 
εξουσιοδοτήσεων ώστε η διαχείριση και η προστασία να 
γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Το φαινόμενο αυτό, πολύ 
θετικό καταρχήν για την αποτελεσματική λειτουργία του 
θεσμού της πνευματικής ιδιοκτησίας, επιβάλλει τη ρυθμιστι
κή παρέμβαση του νομοθέτη ώστε να μειωθούν οι αρνητικές 
του πλευρές (έλεγχος, αποτροπή καταχρήσεων από 
ενδεχόμενο μονοπώλιο κ.λπ ). Η νομοθετική ρύθμιση πρέπει 
να καλύπτει πολύ περισσότερα θέματα από όσα καλύπτει 
η πενιχρή ρύθμιση του ισχύοντος δικαίου (άρθρο 5 του ν. 
4301/1929). Η ρύθμιση σέβεται την οικονομική ελευθερία 
που καθιερώνεται από το Σύνταγμα και δεν επιχειρεί να 
αποκλείσει ορισμένες μορφές επιχειρηματικής οργάνωσης. 
Βεβαίως, οι ίδιοι οι δημιουργοί είναι ελεύθεροι να επιλέξουν 
ή να συστήσουν εκείνη τη μορφή οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού, που 
εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά τους με βάση τις 
ισχύουσες γενικές διατάξεις

Το πεντηκοστό τέταρτο άρθρο καθιερώνει καταρχήν τη
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δυνατότητα της ανάθεσης της διαχείρισης ή και της 
προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας σε οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης και προστασίας, μια δυνατότητα 
nou, βέβαια θα συναγόταν και από τις γενικές αρχές της 
οικονομικής και της συμβατικής ελευθερίας.

Ενώ όμως κσταρχήν, η ανάθεση αποτελεί απλή 
δυνατότητα του πνευματικού δημιουργού, υπάρχουν κάποιες 
εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η ανάθεση γίνεται 
υποχρεωτική, από την ίδια τη φύση των πραγμάτων. Μία 
οπό τις περιπτώσεις αυτές, που αψορά την καλωδιακή 
τηλεόραση, προβλέπεται σ' άλλα άρθρα (18 για την 
είσπραξη της εύλογης αμοιβής για ιδιωτική αναπαραγωγή, 
49 για την εύλογη αμοιβή των ερμηνευτών ή εκτελεστών 
καλλιτεχνών). Στο ίδιο άρθρο διευκρινίζεται ότι η ανάθεση 
της διαχείρισης μπορεί να γίνεται είτε με παροχή 
πληρεξουσιότητας είτε με (καταΓ,.στευτική) μεταβίβαση, 
τάσσονται χρονικό όρια για την ανάθεση και καθιερώνεται 
ερμηνευτικός κανόνας για την έκταση ανάθεσης. Προ- 
βλέπεται ακόμα η υποχρέωση των οργανισμών να 
εντάσσουν, πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους, ένα 
λεπτομερειακό Κανονισμό με περιεχόμενο που καθορίζεται 
από το νόμο και να καταθέτουν τον Κανονισμό αυτόν στο 
Υπουργείο Πολιτισμού, μαζί με την αναγγελία για την 
έναρξη λειτουργίας. Το Υπουργείο Πολιπσμού μπορεί να 
ελέγχει τους οργανισμούς ως προς την τήρηση των νόμων 
και των Κανονισμών, επιβάλλοντας βαριά πρόστιμα σε 
περιπτώσεις σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παρα
βάσεων, όπως άλλωστε μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο και 
σε περίπτωση παράλειψης της υποχρέωσης για κατάθεση 
του Κανονισμού. Σχετικά προβλέπεται η έκδοση διατάγ
ματος για τον καθορισμό των διαδικαστικών λεπτομερειών.

Το πεντηκοστό πέμπτο άρθρο καθορίζει την έκταση της 
διαχειριστικής αρμοδιότητας των οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης φροντίζοντας ώστε η έκταση αυτή να είναι όσο 
γίνεται μεγαλύτερη για να διευκολύνεται το έργο των 
οργανισμών. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται -όπως και στο 
ισχύον δίκαιο- για την κατοχύρωσή της νομιμοποίησης του 
οργανισμού στη διαχείριση και δικαστική προστασία των 
έργων και των δημιουργών, χωρίς να χρειάζεται η προσα
γωγή των χιλιάδων εγγράφων που, κατά τις γενικές 
δικονομικές διατάξεις, θα ήταν αναγκαία και χωρίς να 
κινδυνεύει να απορριφθεί η αγωγή από αοριστία που, στα 
θέματα αυτά, θα ήταν αδύνατο να παραμερισθεί. Βεβαίως, 
οι σπουδαίες αυτές δικονομικές διευκολύνσεις προς τους 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης συνοδεύονται από την 
καθιέρωση ευθύνης του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης 
προς τον αντισυμβαλλόμενο τρίτο σε περίπτωση που τα 
υπέρ του οργανισμού τεκμήρια δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα, προβλέπεται και γρήγορη διαδικασία για 
την ικανοποίηση των σχετικών αξιώσεων των αντισυμβαλ
λομένων.

Το πεντηκοστό έκτο άρθρο αποβλέπει στη ρύθμιση των 
σχέσεων ανάμεσα στους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης και στα πρόσωπα που χρησιμοποιούν ή θέλουν 
vc χρησιμοποιήσουν τα προστατευόμενα έργα (κυρίως, 
επιχειρήσεις δημόσιας εκτέλεσης προστατευόμενων 
έργων). Ένας πρώτος κανόνας αποβλέπει στην 
περιφρούρηση των υποψήφιων χρηστών κατά μιας 
ενδεχόμενης καταχρηστικής άρνησης των οργανισμών vc 
παραχωρήσουν τη ζητούμενη χρήση: απαγορεύεται η αδι
καιολόγητη άρνηση κατάρτισης συμβάσεων. Ο δεύτερος 
κανόνας προστατεύει αφενός μεν τους υποψήφιους 
χρήστες κατά υπέρμετρων αξιώσεων των οργανισμών, 
αψ ετέρου όμως και τους οργανισμούς κατά του κινδύνου 
να χρησιμοποιούνται τα έργα χωρίς άδεια και χωρίς αμοιβή 
με πρόφαση ότι η ζητούμενη αμοιβή είναι· υπέρμετρη. 
Προβλέπεται ακόμα μια προαιρετική διαιτησία μεταξύ οργα

νισμού και χρηστών για τον καθορισμό του αντίτιμου τη 
χρήσης έτσι ώστε να αποφεύγονται οι δυσκολίες τη 
προσφυγής στο δικαστήριο. Οι σχετικές με τη διαιτησι 
διατάξεις αποτελούν ένα πρώτο βήμα, δοκιμαστικό, πο 
κάποτε θα πρέπει να ακολουθηθεί από υποχρεωτικ 
διαιτησία ή τη δημιουργία ενός ειδικού δικαστηρίου για τη 
πνευματική (ενδεχομένως και τη βιομηχανική) ιδιοκτησιι 
Τέλος, προβλέπεται υποχρέωση των χρηστών να παρέχου 
στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης τι · 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την κατανομή τω 
εισπραττόμενων αμοιβών στους δικαιούχους.

Το πεντηκοστό έβδομο άρθρο αποβλέπει στη ρύθμισ 
των σχέσεων ανάμεσα στους οργανισμούς συλλογική 
διαχείρισης και στους πνευματικούς δημιουργούς που του 
έχουν αναθέσει ή θέλουν να τους αναθέσουν τη διαχείρισ 
των δικαιωμάτων τους. Πρώτος κανόνας είναι και εδώ ι 
απαγόρευση της αδικαιολόγητης άρνησης του οργανισμό 
να αναλάβει τη διαχείριση που θέλει vc του αναθέσει < 
πνευματικός δημιουργός. Στη συνέχεια προβλέπετε 
υποχρέωση των οργανισμών, να ενημερώνουν του· 
δημιουργούς και να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις τουι 
σχετικά με τη διαχείριση, καθώς κπι υποχρέωση τω 
δημιουργών να ενημερώνουν τους οργανισμούς περί τω\ 
έργων που έχουν δημιουργήσει ή που δημιουργούν. Η κύριε 
υποχρέωση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης είνο; 
βέβαια, η υποχρέωσή τους να μοιράζουν στους πνευματι
κούς δημιουργούς τις εισπραττόμενες αμοιβές για τη\ 
παραχώρηση της χρήσης των έργων τους, με αποκλεισμι 
μη προκαθορισμένων και συμφωνημένων παρακρατήσεω 
για έξοδα διαχείρισης -και η υποχρέωση αυτή ρυθμίζετε 
στο άρθρο αυτό. Τέλος, ρυθμίζεται η δυνατότητα καταγ 
γελίας της ανάθεσης διαχείρισης και το χρονικό σημείι 
ενέργειας αυτής της καταγγελίας έτσι ώστε η σχέση νι 
μη διακόπτεται παρά αφού διακανονισθουν οι τυχό 
υφιστάμενες οικονομικές εκκρεμότητες (π.χ. από προκατο 
βολές που έχουν χορηγηθεί).

Το πεντηκοεττό όγδοο άρθρο, τελευταίο αυτού το 
κεφαλαίου, προβλέπει ότι οι διατάξεις περί συλλογική* 
διαχείρισης εφαρμόζονται αναλογικά και στη διαχείριση τω 
συγγενικών δικαιωμάτων, πράγμα που έχει ιδιαίτερη σημασι: 
για το δικαίωμα των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνώ 
(όπου, για την είσπραξη της εύλογης αμοιβής επιβάλλεπ 
ρητά από το νόμο, άρθρο 49).

XI. Μέτρα πρόληψης της προσβολής του δικαιώματο 
(κεφ. 10).

Η εξέλιξη της τεχνικής, παράλληλα με τους κινδύνου 
που δημιουργεί για την πνευματική ιδιοκτησία λόγω τη 
ευκολίας της αναπαραγωγής και της διάδοσης των έργω\ 
μπορεί να δημιουργήσει και συστήματα που αποτρέπου 
την πραγματοποίηση των κινδύνων αυτών. Ξεκινώντας σπ 
την αρχή ότι η πρόληψη των προσβολών είναι προτιμότερ 
από την καταστολή τους, το παρόν κεφάλαιο προβλέπ, 
τη δυνατότητα καθιέρωσης μέτρων πρόληψης. Η πρόβλεφ 
καθιέρωσης με προεδρικά διατάγματα και η μη άμεο 
καθιέρωσή τους με το νόμο οφείλεται στο ότι οι σχετικε 
τεχνικές βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και η υποχρεωτι* 
εφαρμογή τους δεν μπορεί να γίνει παρά όταν η εξέλιΕ 
αυτή θα έχει ολοκληρωθεί.

Το πεντηκοστό ένατο άρθρο αναφέρεται στην npc 
βλεπόμενη ανάπτυξη μεθόδων, που εμποδίζουν 
περιορίζουν τη χρήση ορισμένων συσκευών για πράξεις nc 
αποτελούν προσβολές της πνευματικής ιδιοκτησίας (π. 
παραγωγή αντιτύπων που δεν μπορούν να αντίγραφού. 
Οι διατάξεις μεριμνούν για την επιβολή της χρήσης αυτυ 
των μεθόδων και την παρεμπόδιση της ματαίωσης tl 
αποτελεσμάτων τους.
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Το εξηκοστό άρθρο αναφέρεται στην προβλεπόμενη 
ανάπτυξη μεθόδων που επιτρέπουν την καταμέτρηση της 
αναπαραγωγής των έργων έτσι ώστε είτε να κρίνεται η 
νομιμότητά τους είτε να γίνεται δυνατή η διανομή, με 
αντικειμενικά κριτήρια, των αμοιβών που εισπράττονται. Κι 
εδώ μέριμνα του νομοθέτη είναι η εξασφάλιση της εφαρμο
γής και της αποτελεσματικότητας των μεθόδων αυτών

Το εξηκοστό πρώτο άρθρο αναφέρεται στη δυνατότητα 
επιβολής ελέγχου της νομιμότητας των αναπαραγόμενων 
υλικών φορέων ήχου και εικόνας με την επικόλληση ειδικού 
επιθήματος ή ταινίας που θα χορηγείται από τους οργα
νισμούς συλλογικής διαχείρισης ύστερα από έλεγχο της 
νομιμότητας της αναπαραγωγής. Το σύστημα αποβλέπει: 
α) να καταστήσει εξωτερικώς εμφανή τον προληπτικό 
έλεγχο της νομιμότητας της αναπαραγωγής (για την 
καταπολέμηση της κασετοπειρατείας) και β) στην επιβολή 
των ποινών της πλαστογραφίας σε περίπτωση παραποίησης 
του ενσήμου ή της ταινίας. Η χορήγηση των επιθημάτων 
ή των ταινιών από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης γίνεται 
διότι μόνο οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να ελέγξουν τη 
νομιμότητα της αναπαραγωγής ενώ τυχόν ανάθεση του 
έργου αυτού στο Δημόσιο δεν θα είχε κανένα νόημα.

Επειδή η εφαρμογή του συστήματος προϋποθέτει επίλυση 
πολλών νομικών και πρακτικών προβλημάτων, προβλέπεται 
ότι η εφαρμογή αυτή θα εισαχθεί με προεδρικό διάταγμα.

Το εξηκοστό δεύτερο άρθρο αναφέρεται στην 
κρυπτογραφική μετάδοση τηλεοπτικών προγραμμάτων (με 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή μ.ς καλώδιο). Η α
ποκρυπτογράφηση (αποκωδικοποίηση) πρέπει να γίνεται 
μόνο με επισκευές αποκωδικοποίησης που παρέχονται από 
το ραδιοτηλεπτικό οργανισμό που προβαίνει στη μετάδοση 
τέτοιων προγραμμάτων. Η διάταξη αποβλέπει στην 
παρεμπόδιση της κυκλοφορίας λαθραίων αποκωδικο- 
ποιητών.

Το εξηκοστό τρίτο άρθρο, ακολουθώντας το ισχύον 
δίκαιο, προβλέπει την αστυνομική παρεμπόδιση πράξεων 
που επίκεινται και που θα αποτελούσαν προσβολή της 
πνευματικής ιδιοκτησίας. Καινούρια είναι η διάταξη της 
δεύτερης παραγράφου που εξαρτά τη χορήγηση ορισμένων 
αστυνομικών αδειών, αναγκαίων γιο τη λειτουργία χώρων 
δημόσιας εκτέλεσης έργων, από την προσαγωγή έγγραφης 
άδειας των δικαιούχων της πνευματικής ιδιοκτησίας. Μ 
αυτόν τον τρόπο η αστυνομία θα μπορεί να ελέγχει 
προληππκώς την τήρηση του νόμου αντί να ασχολείται με 
τη δίωξη των παραβάσεων. Τέλος, με την τρίτη παράγραφο, 
διευκολύνεται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά απει- 
λουμένων προσβολών της πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
συγγενικών δικαιωμάτων.

XII. Κυρώσεις (κεφ. 11)
Το εξηκοστό τέταρτο άρθρο ξεκινά από τη γενική 

διαπίστωση ότι συχνά τα ίχνη των προσβολών της 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων 
εξαφανίζονται μόλις ο δράστης πληροφορηθεί την έναρξη 
κάποιας δικαστικής διαδικασίας εναντίον του (ποινική ή 
αστική δίωξη, ασφαλιστικά μέτρα). Για την αποτροπή αυτού 
του ενδεχόμενου προβλέπεται η προσφυγή στις συνοπτι
κότερες δυνατές διαδικασίες απ' αυτές που προβλέπονται 
στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Έτσι καθιερώνεται όχι 
μονον η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων χωρίς κλήτευση 
του καθ ου για τη συντηρητική κατάσχεση, ή έστω την 
απογραφή, των μέσων τέλεσης ή των προϊόντων ή των 
αποδείξεων της προσβολής αλλά και η υποχρεωτική 
χορήγηση προσωρινής διαταγής από το δικαστήριο. 
Βεβαίως, στον καθ ού παρέχονται οι γενικές δικονομικές 
εγγυήσεις και κυρίως η δυνατότητα να, ζητήσει την 
ανάκληση των μέτρων αυτών κατά τις γενικές διατάξεις

του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Το εξηκοστό πέμπτο άρθρο προβλέπει ένα πλέγμα 

αστικών κυρώσεων που. κατά μέγο μέρος, θα μπορούσε να 
συναχθεί και από γενικές διατάξεις (ΑΧ. 59, 904, 914 κ.λπ.): 
αποζημίωση ικανοποίηση ηθικής βλάβης, αδικαιολόγητος 
πλουπσμός. Για διευκόλυνσή της αποκατάστασης της 
ζημίας καθιερώνεται ρητό και η δυνατότητα εφαρμογής των 
διατάξεων περί διοικήσεως αλλοτρίων: αναζήτηση του 
κέρδους που πραγματοποίησε ο διαπράξας την αδικοπραξία, 
άσχετα από τη ζημία του θύματος.

Το εξηκοστό έκτο άρθρο περιέχει τις ποινικές κυρώσεις 
που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία και τα 
συγγενικά δικαιώματα. Καταβλήθηκε προσπάθεια η α
παρίθμηση των αξιόποινων πράξεων να είναι όσο γίνεται 
πιο πλήρης. Οι ποινές αυξάνονται σημαντικά σε σχέση με 
εκείνες που ισχύουν σήμερα (ελάχιστο όριο ένα έτος αντί 
ανώτατο τριών μηνών) και φτάνουν, σε περιπτώσεις 
ιδιαίτερης επικινδυνότητας του δράστη ή κατ επάγγελμα 
τέλεσης των προσβολών της πνευματικής ιδιοκτησίας, σε 
ποινές κακουργήματος. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ακό
λουθες ρυθμίσεις: α) ότι σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης 
η πράξη θεωρείται ότι έγινε ‘κατ’ επάγγελμα’ με αποτέλεσμα 
την επιβολή ποινής στερητικής της ελευθερίας που απο
κλείει την μετατροπή της σε χρηματική β) ότι, και όταν 
επιτρέπεται η μετατροπή, το ποσό της ορίζεται πολύ 
ψηλότερο από το προβλεπόμενο γενικά και γ) ότι οι 
χρηματικές ποινές παραμένουν σχετικά υψηλές ακόμα και 
αν αναγνωρισθεί η συνδρομή ελαφρυντικών περιστάσεων. 
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ορισμένες προσβολές του 
ηθικού δικαιώματος -οι βαρύτερες και οι mo εύκολα 
διαπιστώσιμες- ανάγονται σε αξιόποινα αδικήματα

XIII. Μεταβατικές διατάξεις (κεφ. 12)
Το εξηκοστό έβδομο άρθρο περιέχει κανόνες ιδιωτικού 

διεθνούς δικαίου. Η λεγόμενη 'αρχή της εδαφικότητας’ 
εγκαταλείπεται ως πολλαπλώς ξεπερασμένη και ορίζεται 
ως εφαρμοστέο δίκαιο το δίκαιο της χώρας προέλευσης 
του έργου που είναι η χώρα της πρώτης του δημοσίευσης. 
Το ίδιο δίκαιο, οριζόμενο με τις αναγκαίες παραλλαγές, 
εφαρμόζεται και στα συγγενικά δικαιώματα. Βεβαίως, αυτές 
οι ρυθμίσεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου ισχύον εφόσον το 
θέμα του εφαρμοστέου δικαίου ή το κρινόμενο θέμα 
ουσιαστικού δικαίου δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τις 
ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις. Όπου διεθνείς συμβάσεις 
δεν υπάρχουν, εισάγεται και η αρχή της αμοιβαιότητας ώστε 
να μην παρέχεται στην Ελλάδα προστασία σε έργα που 
προέρχονται από χώρες που αρνούνται ανάλογη προστασία 
σε έργα προερχόμενα από την Ελλάδα. Τέλος καθορίζεται 
η έκταση εφαρμογής του δικαίου, που ορίζεται ως 
εφαρμοστέο, έτσι ώστε να παραμερίζονται αμφιβολίες που 
είχαν διεθνώς ανακϋψει στο παρελθόν.

Το εξηκοστό όγδοο άρθρο περιέχει διατάξεις διαχρονικού 
δικαίου που εξασφαλίζουν τη μη αναδρομικότητα του νόμου 
και, συνακόλουθα, τη μη αναβίωση δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας που έχουν σβήσει με την πάροδο του χρόνου. 
Επίσης προβλέπεται η εφεξής προστασία ορισμένων 
αντικειμένων δικαιωμάτων που είχαν δημιουργηθεί κατά το 
παρελθόν αλλά δεν προστατεύονταν (συγγενικά δι
καιώματα) ή η προστασία τους ήταν αμφίβολη (προγράμματα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών). Τέλος το ίδιο άρθρο επιλύει 
μια σύγκρουση μεταξύ συμβάσεων που έχουν καταρπσθεί 
στο παρελθόν και νέων νομοθεπκών ρυθμίσεων με 
περιεχόμενο αντίθετο προς τις συμβάσεις αυτές: στις 
παλαιές συμβάσεις δίνεται μια προθεσμία χάριτος για πέντε 
χρόνια, μετά τα οποία εφαρμόζεται ο νέος νόμος.

Στο εξηκοστό ένατο άρθρο προβλέπεται η εφαρμογή των 
νέων ρυθμίσεων στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης
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nckj λειτουργούν ήδη.
Το εβδομηκοστό άρθρο περιέχει την επιβαλλόμενη από 

την Οδηγία της Ε.Ο.Κ. μνεία ότι η ρύθμιση της προστασίας 
των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών γίνεται 
σύμφωνα με την Οδηγία αυτή.

Τέλος το εβδομηκοστό πρώτο άρθρο περιέχει γενική 
ρήτρα περί κατάργησης των αντιθέτων διατάξεων, ειδική 
απαρίθμηση καταργουμένων διατάξεων και μνεία μιας 
όιμταξης που διατηρείται.

Αθήνα 22 Μαρτίου 1992 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ! ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Σωτήρης Κούβελας Μιχάλης Παπακωνσταντίνου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη Ανδρέας Ανδριανόποιιλος

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδριάσεις αριθμοί 88/29-4-1992 και 89/4-5-1992, 
ώρα 6.00 μ.μ και 1.00 μ.μ. αντιστοίχως.

Συνεδρίασε το τμήμα Α' της Κεντρικής Νομο
παρασκευαστικής Επιτροπής σε δύο συνεδριάσεις και 
παρευρέθηκαν οι Γ. Βολτής, Επίτιμος Αντιπρόεδρος ΑρεΙου 
Πάγου, X. Φατσύρος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Π. Φλώρος, 
σύμβουλος επικράτειας, Δ. Παπαπετρόπουλος, νομικός 
σύμβουλος του Κράτους (εισηγητής), Α. Ανδρεουλάκος, 
εισαγγελέας εψετών, Κ. Λυμπερόπουλος, πρόεδρος εφετών 
(εισηγητής), X Γεωργακόπουλος, εφέτης και X. πολίτης, 
δικηγόρος και επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου του Υπουργείου 
Πολιτισμού με τίτλο "Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά 
δικαιώματα'.

Γραμματέας ο Σ. Κοτσιώνης.
Παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι της υπουργού Δ. Καλλινί

κου, Α, Χιωτέλης και Γ. ΚρΙπας.
Η Επιτροπή επεξεργάστηκε το σχέδιο νόμου και διετύ- 

πωσε τις εξής παρατηρήσεις:

Α' Γ ενικές παρατηρήσεις

1. Το σχέδιο νόμου πρέπει να υπογράψει από όλους τους 
υπουργούς για τους οποίους προβλέπονται αρμοδιότητες 
σης διατάξεις του.

2. Όπου στο κείμενο αναφέρονται νόμοι και διατάγματα 
να παρατεθεί σε παρένθεση ο αριθμός του φύλλου της Εφ. 
Κυβ. λχ ν. 1597/1986 (Α. 68).

3 Όπου στο κείμενο αναφέρονται αριθμοί λχ ποσών, 
ποσοστών να γραφούν πρώτα ολογράφως και μετά σε 
παρένθεση αοιθμητικώς.

4 Όπου στο κείμενο γίνεται αρίθμηση περιπτώσεων να 
γίνει με μικρά γράμματα της αλφαβήτου, για να μην 
συμπίπτει η αρίθμηση με την αρίθμηση των παραγράφων 
και δεν είναι ευκρινής η παραπομπή.

5. Επειδή στο κείμενο γίνεται χρήση των όρων "πνευματι
κός δημιουργός' και "δημιουργός" για την απόδοση της 
ίδιας έννοιας η Επιτροπή φρονεί ότι αρκεί η χρήση του 
ορού "δημιουργός'.

6. Γίνεται χρήση κεφαλαίων γραμμάτων σε λέξεις του 
κειμένου, χωρίς να πρέπει, λχ στον τίτλο του νόμου, 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ, ΔΕΥΤΕΡΟ κλπ, καθώς και στους 
τίτλους των Κεφαλαίων, Διάταγμα, Κανονισμό, Καταστατικό, 
Κεφαλαίου του Οργανισμού, Προεδρικά Διατάγματα, Μο
νομελές Πρωτοδικείο, Κοινοτικής Οδηγίας και εφιστάται η 
προσοχή για τις διορθώσεις κατά την καθαρογραφή του 
σχεδίου νόμου.

Β' Ειδικές παρατηρήσεις

1. Στο άρθρο 1, παρ. 1, τέταρτο στίχο, αντί της λέξης: 
"περιφρούρησης· να τεθεί η λέξη ‘προστασίας'.

2. Στο άρθρο 3:
α) Στην παρ. 1 στίχοι 3-4, το κείμενο: "όπως...μέσα" να 

διατυπωθεί ως εξής: "ιδίως μηχανικό, φωτοχημικό ή 
ηλεκτρονικό'.

β) Στην παρ 2, στίχοι 2 και 4, αντί των λέξεων: 
'ανθρώπων' και "οι άνθρωποι' να τεθούν οι λέξεις: 
'προσώπων- και "τα πρόσωπα' αντιστοίχως

3. Στο άρθρο 4:
α) Στην παρ. 1, τρίτο στίχο από το τέλος, αντί της .έξης: 

'περιφρούρηση' να τεθεί η λέξη 'προστασία'.
β) Σχετικά με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις στις παρ. 1. 

περ. 5 και παρ. 2 η Επιτροπή φρονεί ότι δεν είναι 
συνταγματικά ανεκτές στις περιπτώσεις μεταβίβασης 
περιουσιακού δικαιώματος, γιατί αντίκειται σης διατάξεις 
για την προστασία του δικαιώματος, περαιτέρω δε θσ 
δημιουργήσει προβλήματα στην ασφάλεια των συναλλαγών 
και συνιστά την επανεξέταση του θέματος.

4. Στο άρθρο 5, παρ. 1, ο πέμπτος στίχος να διατυπωθεί 
ως εξής: "Το δικαίωμα αυτό δεν μεταβιβάζεται εν ζωή'.

5. Στο άρθρο 8 και σχετικά με την προβλεπόμενη ρύθμιση 
η Επιτροπή φρονεί ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στις 
συναλλαγές, ιδίως με τους απασχολούμενους με σύμβαση 
εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αφού υπηρεσιακό 
τους καθήκον είναι να παράγουν αυτό το έργο λχ μελέτη 
οικοδομής, δημόσιου έργου κλπ, γνωμοδότηση κλπ κα: 
συνιστά την επανεξέταση του θέματος.

6 Στο άρθρο 10, παρ. 3, δεύτερο στίχο, αντί της λέξης 
'ανταπόδειξη' να τεθούν οι λέξεις 'αντίθετη απόδειξη'.

7. Στο άρθρο 11:
α) Στην παρ. 2 ο τρίτος στίχος να διατυπωθεί ως εξής: 

"δημιουργών που έχουν αποβιώσει και δεν προστατεύονται 
πλέον από τις διατάξεις'.

β) Η παρ. 3 συνίσταται να απαλειφθεί γιατί το περιεχόμενό 
της καλύπτεται από τις προηγούμενες παραγράφους.

6. Στο άρθρο 12, παρ. 1 και 2 αντί των λέξεων: 'μεταξύ 
ζώντων' να τεθούν οι λέξεις "με πράξη εν ζωή'.

9. Στο άρθρο 13:
α) Στην παρ. 1 στους στίχους 2-3 να απαλειφθεί το 

κείμενο: "και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση" και στο 
τέλος να προστεθεί το εδάφιο: Ό τρίτος υποχρεούνται να 
ασκήσει τις εξουσίες αυτές.".

β) Στην παρ. 3, ένατο στίχο, μετά τη λέξη: "άδεια' να 
προστεθεί η λέξη: 'αποκλειστικής'.

10. Στο άρθρο 15:
α) Στον τίτλο του άρθρου μετά τη λέξη: "μεταβίβασης' 

αντί του κόμματος να τεθεί η λέξη 'ως'.
β) Στις παρ. 1, τέταρτο στίχο και παρ. 3, πρώτο στίχο, 

αντί των λέξεων: "εδαφικής' και "εδαφική' να τεθούν οι 
λέξεις "τοπικής' και "τοπική', αντιστοίχως.

11. Στο άρθρο 25, παρ. 1, πέμπτο στίχο, αντί των λέξεων: 
"βλέπονται ή ακούγονταΓ να τεθούν οι λέξεις 
Παρουσιάζονται οπτικά ή ακουστικά".

12. Στο άρθρο 29, παρ. 2, στίχοι 3-4, το κείμενο: "την 
εξουσία...περιφρούρησης' να διατυπωθεί ως εξής: "τις



εξουσίες αναγνώρισης της πατρότητας του δημιουργού και 
προστασίας'.

13. Στο άρθρο 55. παρ. 1, περ. 3, τελευταίο στίχο, αντί 
των λέξεων: ‘και να προβαίνουν σε κατασχέσεις." να τεθούν 
οι λέξεις: "και να ζητούν την κατάσχεση κατά το άρθρο 
64.".

14. Στο άρθρο 56, παρ. 2:
α) Στον τρίτο στίχο προ της λέξης: "ονομασηκώς" να 

προστεθεί η λέξη: ' καθοριζομένου’ και αντί της λέξης: 
"λόγω' να τεθεί η λέξη: 'βάσει'.

0) Στον ένατο στίχο, προ της λέξης: ‘είναι' να προστεθεί 
το κείμενο: "και η απόφασή του, που εκδίδεται κατά την 
καθοριζόμενη από τους ενδιαφερομένους διαδικασία,'.

15. Στο άρθρο 63, παρ. 1, έβδομο στίχο, μετά τη λέξη: 
•ζητηθεί" να προστεθούν οι λέξεις: "ή και αυτεπαγγέλτως".

16. Στο άρθρο 64:
α) Στον όγδοο στίχο οι λέξεις: 'την φωτογραφή τους" 

να διορθωθούν σε: "της φωτογράφησής τους".
β) Το τελευταίο εδάφιο να διατυπωθεί ως εξής:"Στις 

παραπάνω περιπτώσεις η συζήτηση προβαίνει χωρίς 
προηγούμενη κλήτευση του καθ ού η αίτηση."

17. Στο άρθρο 66:
α) Στην παρ. 3 το τελευταίο εδάφιο να απα> ειφθεί και 

να προστεθεί η διάταξη: Ή περάτωση της ανάκρισης και 
η εισαγωγή των υποθέσεων αυτών σε βαθμό κακουργήματος 
στο ακροατήριο γίνεται με απευθείας κλήση κατά τα 
οριζόμενα στα άρθρα 20 και 21 του ν. 663/1977 (Α. 215). 
"Σχετικά με τις προβλεπόμενες ποινές η Επιτροπή φρονεί 
ότι είναι υπερβολικές και συνιστώ την επανεξέταση του 
θέματος.

0) Στην παρ. 4. περ. 3, πρώτο στίχο να απαλειφθεί η 
λέξη: 'όποιος".

18 Η Επιτροπή φρονεί ότι πρέπει να προστεθεί 
ακροτελευτειο άρθρο με αριθμό 72, ως εξής:

" Αρθρο 72 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από της δημοσίευσής 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως." και συνιστό την 
εξέταση του θέματος.

Αθήνα 4 ΜαΊόυ 1992 

Ο Πρόεδρος Ο Γ ραμματέας

Γ. ΒΟΛΤΗΣ Σ. ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ Η ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Νόμος ΓΥΠΓ (3483) 11/16 Δεκεμβρίου 1909.
Περί συγγραφικών δικαιωμάτων των θεατρικών έργων.

1. Ο συγγραφεύς πρωτοτύπου θεατρικού έργου είτε 
μεταφραστής ή και διασκευαστής ξένου έργου ή κλασσικού 
τοιούτου έχει μόνος το δικαίωμα να δημοσιεύση αυτό και 
να επιτρέπη την εν θεάτρω ή δημοσία αιθούση παράστασίν 
του.

2. Το δικαίωμα τούτο ανήκει ισοβίως εις τον συγγραφέα 
ή διασκευαστήν. Υφίσταται δε μετά θάνατον αυτού υπέρ 
των κληρονόμων ή των εκδοχέων των δικαιωμάτων του και 
ασκείται εκ τούτων επί 40 έτη από του θανάτου αυτού.

3. Όταν το έργον είναι προϊόν συνεργασίας δύο ή 
πλειόνων, το συγγραφικό δικαίωμα υφίσταται επωφελεία 
πάντων των δικαιούχων επί τεσσαράκοντα έτη από του 
θανάτου του επιζήσαντος των συγγραφέων.

4. Ο εκδίδων ή παραδίδων προς παράστασίν θεατρικόν

έργον ανωνύμως ή και υπό ψευδώνυμον, υποτίθεται ως 
προς τους τρίτους ως συγγραφεύς αστού. Ευθύς όμως ως 
ο συγγραφεύς καταστήση εαυτόν γνωστόν ως τοιούτον, 
αναλαμβάνει ούτως την ενάσκησιν των ως άνω δικαιωμάτων.

5. Ο εκδοχεύς του συγγραφικού δικαιώματος δεν δύναται 
να τροποποιήση το έργον επί σκοπώ παραστάσεως ή 
πωλήσεως. ούτε να εκδώση’ μεταπεποιημένον άνευ της 
συναινέσεως του συγγραφέως.

6. Εν ή περιτττώσει το συγγραφικόν δικαίωμα είναι 
αδιαίρετον, η ενάσκησις αυτού κανονίζεται κατά τα μεταξύ 
των συνιδιοκτητών συμπεφωνημέα. Ελλείψει τοιαύτης 
συμφωνίας έκαστος των συνιδιοκτητών δικαιούται να 
καταδιώξη εν ιδίω ονόματι και άνευ παρεμβάσεως του 
συνεργάτου πάσαν προσβολήν γενομένην εις το δικαίωμα 
αυτού ως συγγραφέως και να ζητήση αποζημίωσιν δια, το 
αναλογούν αυτώ μέρος.

7. Ο συγγραφεύς ή άλλος δικαιούχος θεατρικού έργου 
παρασταθέντος άνευ της αδείας αυτού, δικαιούται εις 
επίληψιν ποσοστών εκ των ακαθαρίστων εισπράξεων 
εκάστης παρα στάσεως, οριζομένων εις 12 τοις %.

8. Η υπό του συγγραφέως γενομένη εκχώρησις θεατρικού
έργου, προς δημοσίευσιν, δεν παρέχει τω εκδοχεί των 
δικαιωμάτων του το δικαίωμα της αδείας προς παράστασίν, 
ούτε η παροχή, τοι.....

9........πτης του συγγραφέως ή των κληρονόμων ή των
εκδοχέων του δικαιώματος παράστασις οιουδήποτε των 
εκδεδομένων ή ανεκδότων ως άνω θεατρικών έργων εν 
θεάτρω ή δημοσία αιθούση υπό θιάσου ηθοποιών ή 
ερασιτεχνών. 2) Η υπό τούτων καθοιονδήποτε τρόπον 
παράστασις θεατρικού έργου δι οικειοποιήσεως ή παραλλα
γής του τίτλου, ή του κειμένου αυτού, ή της μετονομασίας 
των εν αυτώ προσώπων, είτε η μη αναγραφή του ονόματος 
του συγγραφέως εν τοις προγράμμασι του διδάσκοντος 
αυτό θιάσου ή ερασιτεχνών.

10. Οι κατά παράβασιν των άνω διατάξεων διδάξαντες 
το θεατρικόν έργον θιασάρχαι ή συνέταιροι ηθοποιοί, ή 
ερασιτέχναι ως και ο αναλαβών εργολαβικώς την 
παράστασίν ή έχων μέρισμα εκ των εισπράξεων θεατρώνης, 
ενέχονται αλληλεγγύως απέναντι του δικαιούχου, ενάγονται 
δε υπό τούτου προς πληρωμήν των ποσοστών ή άλλης 
αποζημιώσεως ενώπιον του κατά ποσόν αρμοδίου δι
καστηρίου, εν τη περιφερεία του οποίου παρεστάθη το 
έργον. ή του της κατοικίας των ως άνω συνυπευθύνων. 
Εκτελείται δε η απόφασις και δια προσωπικής κρατήσεως 
κατά τας διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας.

11. Αναγγελλομένης παραστάσεως θεατρικού έργου άνευ 
της εγγράφου αδείας του συγγραφέως ή των δικαιούχων, 
δύναται τη αιτήσει τούτων η κατά τόπον αρμόδια δικαστική 
αρχή ναπαγορεύση την παράστασίν.

12. Ο εν γνώσει ή δολίως προσβάλλων το δικαίωμα του 
συγγραφέως θεατρικού έργου δια παραβάσεως των 
διατάξεων του παρόντος νόμου τιμωρείται, εγκλήσει του 
αδικηθέντος, υπό του Πλημμελειοδικείου, εν τη περιφερεία 
του οποίου εγένετο η παράβασις, ή του της κατοικίας 
οιουδήποτε των αλληλεγγύως υπευθύνων, ως άνω, δια 
φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών και χρηματικής ποινής 
100-1000 δρχ.

13. Πάσα παράβασις των διατάξεων του νόμου τούτου 
γενομένη υφΈλλήνων εν τη αλλοδαπή, καταδιώκεται 
ενώπιον του αρμοδίου Ελληνικού προξενικού δικαστηρίου 
εν τη περιφερεία του οποίου ετελέσθη αύτη, εφόσον 
επιτρέπουσι τούτο τα διεθνή νόμιμα, εκτός αν ο ζημιωθείς 
προτιμήση να καταδιώξη τους παραβάτας ενώπιον των εν 
Αθήναις πλημμελειοδικών ή των της κατοικίας οιουδήποτε 
των παραβατών ηθοποιών, ερασιτεχνών ή εργολάβων της 
παραστάσεως.

34. Η επέκτασις της δια του νόμου τούτου παρεχομένης



12

προστασίας και εις τα εν Ελλάδι διδασκόμενα θεατρικό εν 
ξένη γλώσση έργα αλλοεθνών συγγραφέων δύναται να 
παραχωρηθή επαμοιβαιότηπ δι ειδικής διεθνούς συμβάσεως 
κυρουμένης δια Β. Διατύγματος.

15. Πόσα αγωγή ή μήνυσις επί παραβάσει των στέλλει 
προς κατάθεσιν εν τη Εθνική Βιβλιοθήκη επί αποδείξει 
παραλαβής υπογραφομένης υπό του Εφόρου αυτής, ανΰ 
δύο αντίτυπα του έργου του, αν είνε εκδεδομένον, ή 
αντίγραφον του χειρογράφου, αν είναι ανέκδοτον. Αν δε, 
εν περιπτώσει δίκης, κριθή αναγκαία ή ενώπιον του 
δικαστηρίου προσαγωγή τίνος των κατατεθέντων, 
χορηγείται αντίγραφον δαπόναις του επισπεϋδοντος διαδί- 
κου, κυκυρωμένον υπό του Εφόρου αυτής. Δια Β. διατάγ
ματος θέλουσι κανονισθή τα της ως άνω καταθέσεως και 
πάοα άλλη λεπτομέρεια προς εκτέλεσιν του παρόντος 
νόμου.

Νόμος 2387/1920 ‘Περί της πνευματικής ιδιοκτησίας'

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοψώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν 
και διατάοσομεν

Άρθρον 1

Οι συγγραφείς, οι μουσικοί, συνθέται, οι ζωγράφοι η 
σχεδιογράφοι, Οί γλύπται, οι τορευταί και οι χαράκται 
πρωτοτύπων ή εκ διασκευής ή αντιγραφής ή μεταφράσεως 
έργων έχουσιν εφόρου ζωής το αποκλειστικόν δικαίωμα 
της εκδόσεως ή του δι αναπαραγωγής ή αντιγραφής 
πολλαπλασιασμού των έργων αυτών καθ οιονδήποτε τρόπον 
και υπό οιονδήποτε τύπον ή της δημοσία εκτελέσεως, 
προκειμένου περί μουσικών συνθέσεων, και της 
εκχωρήσεως των δικαιωμάτων τούτων εις άλλους.

Αρθρον 2

Το δικαίωμα τούτο παραμένει και εις τους κληρονόμους 
αυτών επι 50 έτη, λογιζόμενα από της 31 Δεκεμβρίου του 
έτους καθο απέθανον, του έτους λογιζομένου εις την 
παρούσαν και τας εφεξής διατάξεις κατά το Γρηγοριανόν 
ημερολόγιον.

Αρθρον 3

Αρθρον 4

Ο εκδίδων ή παραδίδων εις την δημοσιότητα έργον 
ανωνύμως ή υπό ψευδώνυμον χαίρει αυτός των ως άνω 
δικαιωμάτων συνεχίζει δε τούτα ο το έργον συγγράψας η 
φιλοτεχνήσας ευθύς ως καταστήση εαυτόν γνωστόν.

Αρθρον 5

Οι κατέχοντες έργα μη εμφανισθέντα εις την δημοσιότητα 
αποθανόντων συγγραφέων ή καλλιτεχνών αφομοιούνται 
προς τους εν άρθρω 1 επί,50 έτη, λογιζόμενα από της 31 
Δεκεμβρίου του έτους της πρώτης εμφανίσεως εις την 
δημοσιότητα.

Αρθρον 6

Οι συγγραφείς ή εκδοχείς των δικαιωμάτων αυτών έχουσι 
το αποκλειστικόν δικαίωμα του επιτρέπειν την μετάφρασιν

των έργων αυτών και την δημοσία παρά στάσιν τούτων, 
προκειμένου περί θεατρικών έργων, εις πάσαν γλώσσαν 
επί μίαν δεκαετίαν, λογιζομένην από της 31 Δεκεμβρίου 
του έτους καθ ο εξεδόθησαν Παρερχομένης της δεκαετίας 
το δικαίωμα της μεταφράσεως καθίσταται κοινόν κτήμα Το 
αυτό δικαίωμα έχουσι και οι κατέχοντες ανέκδοτα έργα 
αποθανόντων συγγραφέων. Προκειμένου περί έργων 
εκδιδομένων κατά τόμους ή τεύχη η δεκαετία λογίζεται 
αρχομένη από της 31 Δεκεμβρίου του έτους της εκδόσεως 
του τελευταίου.

Αρθρον 7

Δια την εις λογοτεχνικός σύλλογός, εις ανθολογίας, εις 
σχολικά εγχειρίδια, εις ετήσια ημερολόγια ή επετηρίδας εις 
αναμνηστικά τεύχη κλπ. αναδημοσίευσιν κειμένων και την 
αναπαραγωγήν εικόνων, σχεδίων κλπ. ισχύουσιν αι περί 
μεταφράσεων διατάξεις. Αι διατάξεις αύται δεν ισχύουσιν 
ως προς την μετά μουσικής έκδοσιν ποιητικών ή δραματικών 
έργων εν πρωτοτύπω ή εν μεταφράσει και ως προς την 
δραματικήν ή μελοδραματικήν διασκευήν διηγημάτων και την 
κινηματογράφησιν ή μιμικήν αναπαράστασιν παντός λο
γοτεχνικού ή καλλιτεχνικού έργου, έτι δε ως προς την 
φωνογράφησιν και την δια μηχανημάτων οιασδήποτε 
εφευρέσεως εκτέλεσιν μουσικών συνθέσεων, εφαρμοζόμε
νων των διατάξεων των άρθρων 1-5.

Τα μη φέροντα έτος εκδόσεως δημοσιεύματα και αι 
μουσικαί συνθέσεις θεωρούνται εκδοθέντα το έτος καθ ο 
παρεδόθησαν εις την εθνικήν βιβλιοθήκην τα κατά νόμον 
αντίτυπα, τα δε έργα των εικαστικών τεχνών το έτος καθ ο 
εξετέθησαν ,εις κοινή θέαν.

Αρθρον 8

Ο αγοραστής αυτογράφου ή πτωτοτύπου έργου των 
εικαστικών τεχνών δεν συναγοράζει και το δικαίωμα της 
καθ οιονδήποτε τρόπον αναπαραγωγής αυτών.

Αρθρον 9

Η εντός του κειμένου ιδίας συγγραφής παράθεσις 
αποσπασμάτων ή περικοπών εξ αλλοτρίων έργων ή εικόνων 
και σχεδίων συνδεομένων προς τον σκοπόν αυτής, η 
δημοσία απαγγελία εμμέτρων ή πεζών λογοτεχνημάτων και 
η εκτέλεσις μουσικών συνθέσεων, πλην των αναγομένων 
εις το άρθρον 9 του νόμου ΓΥΠΓ' της 11 Δεκεμβρίου 1909 
‘περί συγγραφικών δικαιωμάτων των θεατρικών έργων', εφ 
όσον δεν υπάγονται εις φόρον δημοσίων θεαμάτων, έτι δε 
η εις κοινή θέαν έκθεσις καλλιτεχνικών έργων και 
αυτογράφων δεν αποτελούσει παραβάσεις του παρόντος 
νόμου.

Αρθρον 10

Ο παρών νόμος δεν ισχύει δια τας απ' άμβωνος ομιλίας 
τας εν Βουλή ή εθνική συνελεύσει ή συνεδρίοις αγορεύσεις, 
και τους δικανικούς λόγους, ων είναι κοινόν δικαίωμα η διο 
στενογραφήσεως ή εν περιλήψει δημοσίευσις.

Δεν ισχύει επίσης δια τας αποδεδειγμένως προ της 
προβολής αυτού εις την Βουλήν γενομένας εκδόσεις, 
αναπαραγωγάς κλπ. κατά παράβασιν των ανωτέρω 
διατάξεων. Προκειμένου δε περί συγγραφών των οποίων η 
εκτύπωσις ή η έκδοσις, αρξαμένη προ της υποβολής του 
νόμου, δεν έχει συντελεσθή, επιτρέπεται η αποπεράτωσις 
αυτών εντός έτους από της δημοσιεύσεως του νόμου. Αλλά 
δια τούτων κατ' ουδέν περιορίζονται τα δια του παρόντος 
νόμου αναγνωριζόμενα επί του έργου δικαιώματα του
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συγγραφέως ή καλλιτέχνου.

Αρθρον 11

0 δημοσιεύων επαμοιβή και άνευ ετέρας συμφωνίας 
έργον αυτού εις εφημερίδα, περιοδικών, επετηρίδα, ετήσιον 
ημερολόγιον, ανθολόγιαν κλπ. δεν δικαιούται να α
ναδημοσίευση τούτο αλλαχού προ της παρελεύσεως διετίας 
από της αποπερατώσεως της ως όνω δημοσιεύσεως.

Αρθρον 12

Έργον επιτυχών εν διαγωνισμώ και μη δημοσιεθέν υπό 
του αθλοθέτου παρά τον περί τούτο όρον της προκηρύξεως 
εντός τριετίας από του έτους της δημοσιεύσεως της 
κρίσεως επανέρχεται εις την κυριότητα του γράψαντος. Το 
αυτό ισχύει και δι'έργον του οποίου την έκδοσιν 
παρεχώρησεν ο γράψας επί καταβληθείση αμοιβή και άνευ 
ετέρας συμφωνίας, της τριετίας λογιζομένης από της 
ημέρας της εις τον γράψαντα καταβολής της αμοιβής.

Αρθρον 13

Η εκ περιοδικών δημοσιευμάτων ή εφημερίδων α- 
ναδημοσίευσις υπό ετέρας εφημερίδος ή περιοδικό* εν 
πρωτοτυπώ ή εν μεταφράσει, επιτρέπεται, εψ'όσον δεν 
υπάρχει αναγεγραμμένη απαγορευτική περί τούτου δήλωσις 
του συγγραφέως ή του εκδότου. Αλλ'εις πάσαν α- 
ναδημοσίευσιν επιβάλλεται η αναγραφή της πηγής, εξ ης 
ελήφθη του ονόματος του συγγραφέως ή του καλλιτέχνου.

Αρθρον 14

Τα φωτογραφικά και λοιπά συγγενή έργα υπάγονται εις 
τας διατάξεις του παρόντος νόμου μόνον εφ όσον φέρουν 
επί παντός αντιτύπου το όνομα του φωτογράφου ή του 
εκδότου, την διεύθυνσιν αυτού και το έτος της εκδόσεως

Αρθρον 15

Ο εκδοχεύς των δικαιωμάτων συγγραφέως ή καλλιτέχνου 
δεν δικαιούται να επιφέρη την ελαχίστην μεταβολήν επί 
του έργου άνευ της συναινέσεως τούτου.

'Αρθρον 16

Ο εν γνώσει ή δολίως κατά παράβασιν των διατάξεων 
του παρόντος νόμου εντύπως εκδίδων ή δι'αντιγραφής 
πολλαπλασιάξων ή δίοιουδήποτε άλλου τρόπου και υπό 
οιονδήποτε τύπον διαδίδων συγγραφάς ή έργα τέχνης ή 
δημοσία επί πληρωμή φόρου, δημοσίου θεάματος εκτελών 
μουσικός συνθέσεις και πας συνεργός αυτών τιμωρούνται 
εγκλήσει του αδικηθέντος υπό του πλημμελειοδικείου, εν 
τη περιφερεία του οποίου εγένετο η παράβασις ή του της 
κατοικίας οιουδήποτε αλληλεγγύως υπευθύνου, δια φυλο- 
κίσεως μέχρι τριών μηνών και χρηματικής ποινής 100 μέχρι 
5000 δραχμών, η δε κυκλοφορία των εκ της παραβάοεως 
προερχομένων παρακωλύεται δια της κατασχέσεως αυτών 
τη αιτήσει του αδικηθέντος, δικαιουμένου να διαθέση τα 
κατασχεθέντα μετά την έκδοσιν της καταδικαστικής α- 
ποφάσεως.

Πάσα αγωγή ή μήνυσις επί παραβάσει των άνω διατάξεων 
παραγράφεται μετά πέντε έτη από της τελέσεως της 
πράξεως.

Αρθρον 17
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος και του ΓΥΠΓ' 

3483 νόμου δυνατοί να επεκταθή και επί συγγραφών ή 
έργων τέχνης εν τη αλλοδαπή παρσγομένων επί αμοι- 
βαιότητι μετά των οικείων Κρατών δίειδικών συμβάσεων, 
κυρουμένων δια βασιλικών διαταγμάτων.

'Αρθρον 18

Το άρθρον 432 του ποινικού νόμου, τα άρθρα 2, 3, 4, 5 
και 6 του ΓΥΠΓ νόμου ‘περί συγγραφικών δικαιωμάτων των 
θεατρικών συγγραφέων* και πάσα άλλη διάταξις αντικειμένη 
προς τας του παρόντος νόμου καταργούνται. Το δε άρθρον 
1 του νόμου ΓΥΠΓ' (3483) τροποποιείται ούτω:

Ό συγγραφεύς πρωτοτύπου θεατρικού έργου και ο 
μεταφραστής ή διασκευαστής κλασικού θεατρικού έργου 
έχουσι το αποκλειστικόν δικαίωμα του επιτρέπειν την εν 
θεάτρω ή εν δημοσία αιθούση επί πληρωμή φόρου δημοσίων 
θεαμάτων παράστασιν αυτών*.

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της ημέρας 
της δημοσιεύσεως αυτού εις την εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος, ψηφίσθείς υπό της Βουλής και παρ 
Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος 
της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 29 Ιουνίου 1920.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Οι Υπουργοί

Επί της Δικαιοσύνης Επί των Εξωτερικών
I. Δ. Τσιριμώκος Ν. Πολίτης

Επί των Εκκλησιαστικών 
Δημ. Δίγκας

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 3 Ιουλίου 1920.
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

I. Δ. Τσιριμώκος

Νομοθετικό Διάταγμα 12/15 Ιουνίου 1926:
"Περί ερμηνείας του νόμου 2387 περί προστασίας της 

πνευματικής ιδιοκτησίας*.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου απε- 
φασίσαμεν και διατάσσομεν

Αρθρον μόνον.

Η έννοια των διατάξεων του νόμου 2387 της 29 Ιουλίου 
1920 'περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας* είναι 
ότι η εκ τούτου προστασία περιλαμβάνει και τα έργα τα 
δημοσιευμένα ή άλλως οπωσδήποτε παρηγμένα προ της 
ενάρξεως της ισχύος αυτού.

Η ισχύς του παρόντος νομοθετικού διατάγματος, υπο- 
βληθησομένου εις την Βουλήν άρχεται από της 
δημοσιεύσεώς του εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 12 Ιουνίου 1926
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
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Tc Υπουργικόν Συμβούλιον 
Ο Πρόεδρος 
θ. Πάγκαλος 
Τα Μέλη

Λ. Ρούφος, Γ. Σπυρίδωνος, Δ. Αιγινήτης, Δ. Τανταλίδης, 
Α. Ταβουλάρης, Γ. Χαριτάκης, Ν. Μπότασης, Β. Μάλλιος.

Νόμος 4186/9 Ιουλίου 1929 ‘Περί τροποποιήσεως του 
άρθρου 11 του νόμου ΓΥΠΓ"(3483) του 1909 περί 
συγγραφικών δικαιωμάτων των θεατρικών συγγραφέων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ'όψει το άρθρον 75 του Συντάγματος, 
εκδίδομεν τον επόμενον Νόμον ψηφισθέντα υπό της 
Βουλής και της Γερουσίας.

Αρθρον μόνον.

Το άρθρον 11 του ανωτέρω νόμου τροποιείται ως εξής: 
Αναγγελλομένης παραστάσεως θεατρικού έργου άνευ της 
εγγράφου αδείας του συγγραφέως ή των δικαιούχων ή κατά 
τόπον δικαστική ή αστυνομική αρχή, επί τη αιτήσει τούτων 
ή των αντιπροσώπων της Εταιρείας των Θεατρικών 
Συγγραφέων, απαγορεύει την παράστασιν".

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και της 
Γερουσίας και παρ'Ημών σήμερον εκδοθείς δημοσιευθήτω 
δια της ΕφημερΙδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως 
νόμος του Κράτους.

Εν Ύδρα τη 2 Ιουλίου 1929.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Νόμος 4301/13 Αυγούστου 1929:
Περί τροποποιήσεως του νόμου 2387 'περί της πνευματι

κής ιδιοκτησίας'.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ'όψει το άρθρον 75 του Συντάγματος, 
εκδίδομεν τον επόμενον Νόμον ψηφισθέντα υπό της 
Βουλής και της Γ ερουσίας.

Αρθρον 1

Το αρθρον 1 του νόμου 2387 "περί της πνευματικής 
ιδιοκτησίας" τροποποιείται ως εξής: Όι συγγραφείς, οι 
μουσικοί, οι ζωγράφοι ή σχεδιογράφοι, οι γλύπται, οι 
τορνευτοί και οι χαράκται πρωτοτύπων ή εκ διασκευής ή 
αντιγραφής ή μεταφράσεως έργων, έχουσιν εφ όρου ζωής 
το αποκλειστικόν δικαίωμα της εκδόσεως ή του διαναπαρα- 
γωγής ή αντιγραφής πολλαπλασιασμού των έργων αυτών 
καθ'οιονδήποτε τρόπον και υπό οιονδήποτε τύπον ή της 
δημοσία εκτελέσεως προκειμένου περί μουσικών θεατρικών 
έργων, μουσικών συνθέσεων, τεμαχίων ή αποσπασμάτων 
αυτών, κα: της εκχωρήσεως των δικαιωμάτων τούτων εις 
άλλους.

Άρθρον 2

Το άρθρον 9 του αυτού νόμου αντικαθίσταται ως εξής:
Ή εντός του κειμένου ιδίας συγγραφής παράθεσις 

αποσπασμάτων ή περικοπών εξ αλλοτρίων έργων ή εικόνων 
και σχεδίων συνδεομένων προς τον σκοπόν αυτής, ή 
δημοσία απαγγελία εμμέτρων ή πεζών λογοτεχνημάτων και 
η εκτέλεσις θεατρικών έργων, δραματικών ή μουσικών.

μουσικών συνθέσεων εις θέατρα, κινηματογράφους κέντρο 
αναψυχής, χορευτικά και διασκεδάσεως, εστιατόρια κα. 
ξενοδοχεία, καφενεία εισιτηρίου ή εις σχολεία ή εις την 
ύπαιθρον, μη οφειλομένης αποζημιώσεως εις τους συνθέτας 
ή τους εκδοχείς των δικαιωμάτων αυτών.

"Αρθρον 3

Το άρθρον 16 του αυτού νόμου αντικαθίσταται ως εξής:
"Ο εν γνώσει ή δολίως κατά παράδοσιν των διατάξεων 

του παρόντος νόμου εντύπως εκδίδων ή δι'αντιγραφής 
πολλαπλασιάζων ή δι'οιουδήποτε άλλου τρόπου και υπό 
οιονδήποτε τύπον συγγραφάς ή έργα τέχνης ή φωνογραφι
κούς δίσκους ή δημοσία εκτελών τα περί ων το άρθρον 9 
του παρόντος θεατρικά έργα ή μουσικός συνθέσεις τι
μωρείται τη εγκλήσει του αδικηθέντος υπό του 
πλημμελειοδικείου εν τη περιφερεία του οποίου εγένετο η 
παράβασις ή του της κατοικίας οιουδήποτε αλληλεγγύως 
υπευθύνου δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών και χρηματι
κής ποινής 1.000 μέχρι 10.000 δραχμών, η δε κυκλοφορία 
των εκ της παραβάσεως προερχομένων παρακωλύεται δια 
της κατασχέσεως αυτών τη αιτήσει του αδικηθέντος 
δικαιουμένου να διαθέση τα κατασχεθέντα μετά την έκδοσιν 
της καταδικαστικής αποφάσεως. Επίσης τη αιτήσει των 
οικείων συγγραφέων, συνθετών ή εκδοχέων των δικαιω
μάτων αυτών υποχρεούται ή κατά τόπους εισαγγελική αρχή 
να απαγορεύη δια των αστυνομικών οργάνων την άνευ 
αδείας αυτών εκτέλεσιν θεατρικών ή μουσικών έργων και 
μουσικών συνθέσεων εις τα εν τω άρθρω 9 του παρόντος 
αναφερόμενα κέντρα. Πάσα αγωγή εκ παραβάσεως των ως 
άνω διατάξεων παραγράφεται μετά πέντε έτη από της 
τελέσεως της πράξεως".

Άρθρον 4

Το άρθρον 18 του αυτού νόμου αντικαθίσταται ως 
εξής:'Το άοθρον 432 του Ποιν. Νόμου τα άρθρα 2, 3, 4, 5 
και 6 του ΓΥΠΓνόμου "περί συγγραφικών δικαιωμάτων των 
θεατρικών συγγραφέων" και πάσα άλλη διάταξις αντικειμένη 
προς τας του παρόντος νόμου καταργούνται. Το άρθρο ... 
έργον θιασάρχαι ή συνεταίροι ηθοποιοί ή ερασιτέχνου ως 
και ο αναλαβών εργολαβικώς την παράστασιν ή έχων 
μέρισμα εκ των εισπράξεων θεατρώνης, ως και ο; 
αρνούμενοι να επιστρέψωσι τα χειρόγραφα των θεατρικών 
έργων ή αντίγραφον αυτών, εις τον συγγραφέα ή τους 
νομίμους αντιπροσώπους ή εκδοχείς αυτού, ενέχονται 
αλληλεγγύως απέναντι του δικαιούχου, ενάγονται δε υπό 
τούτου προς πληρωμήν των ποσοστών ή άλλης α
ποζημιώσεως ενώπιον τού κατά ποσόν αρμοδίου δι
καστηρίου, εν τη περιφερεία του οποίου παρεστάθη το 
έργον, ή του της κατοικίας των ως άνω συνυπευθύνων. 
Εκτελείται δε η απόφασις και δια προσωπικής κρατήσεως 
κατά τας διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας".

Άρθρον 5

Εταιρείαι, Σύνδεσμοι, ομάδες κ.λπ. σωματεία ημεδαπά ή 
αλλοδαπά, έχοντα σκοπόν της ιδρύσεώς των την προστασία 
εν γένει των συγγραφικών δικαιωμάτων δικαιούνται επί απλή 
επιδείξει των καταλόγων των μελών του ή των καταλόγων 
των προστατευομένων έργων, συντεταγμένων εφαπλού 
χάρτου και φερόντων προς πίστωσιν ότι κατά 
πληρεξουσιότητα τεύονται τα ρηθέντα έργα, την 
υπογραφήν των Προέδρων ή η κατά μεταβίβασιν των 

. συγγραφικών δικαιωμάτων προστατών Διευθυντών των ως 
'άνω συνδέσμων, ομάδων ή σωματείων, κεκυρωμένην δια 
των κατά τόπους αρμοδίων και εν τω Εξωτερικά) Ελληνικών
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Προξενικών Αρχών, δικαιούνται:
1) Να αντί πρόσω' ιύωσιν εγκύρως τους δικαιούχους δια 

του Διευθυντού του Προέδρου ή του νομίμου 
πληρεξουσίου των ενώπιον απαθών των Δοικητικών, Δι
καστικών και λοιπών αρχών, να εγείρωσιν αγωγός, μηνύσεις, 
να προβαίνωσιν εις κατασχέσεις και προστατεύωσιν εν γένει 
και δια παντός νομίμου μέσου τα δικαιώματα των 
συγγραφέων, συνθετών ή εκδοχέων των δικαιωμάτων 
αυτών.

2) Να προβαίνωσιν εις έλεγχον των πωλουμένων 
τυπογραφικών μουσικών εκδόσεων, φωνογραφικών δίσκων, 
ρόλων πιανολών και διαφόρων μηχανικών αναπαραγωγών 
των συνθέσεων και των εικαστικών τεχνών προς δια- 
πίστωσιν της πληρωμής των συγγραφικών δικαιωμάτων.

3) Να ζητώσι και λαμβάνωσι παρά των ως άνω πωλητών 
και των εκτελούντων μουσικός συνθέσεις καταλόγους 
αναγράφοντας αριθμητικώς και κατά ποσότητας τα πω- 
λούμενα ή εκ τελούμενα έργα.

Πάσα όιάταξις ανπκειμένη προς τον παρόντα νόμον 
καταργείται.

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της 
δημοσιεύοεως αυτού εις της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και της 
Γερουσίας και παρΉμών σήμερον εκδοθείς δημοσιευθήτω 
δια της ΕφημερΙδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως 
νόμος του Κράτους.

Εν Ύδρα τη 6 Αυγούστου 1929.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός 
Δ. ΔΙγκας

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.
Εν Αθήναις τη 9 Αυγούστου 1929.

Ο Υπουργός της Δικαιοσύνης 
Δ. ΔΙγκας

Νόμος 4489 / 14 Μαρτίου 1930.
Περί κυρώσεως του από 12/15 Ιουνίου 1926 Νομοθετικού 

Διατάγματος 'περί ερμηνείας του νόμου 2387 ‘περί 
προστασίας της πνευματικής'.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπόψει το άρθρον 75 του Συντάγματος, 
εκδίδομεν τον επόμενον Νόμον, ψηφισθέντα υπό της 
Βουλής και της Γερουσίας.

Αρθρον μόνον.
Κυρούται το από 12)15 Ιουνίου 1926 Ν.Δ. 'περί ερμηνείας 

του νόμου 2387 'περί προστασίας της πνευματικής 
ιδιοκτησίας, έχον ούτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, 
απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

Άρθρον μόνον.

Η έννοια των διατάξεων του νόμου 2387 της 20 Ιουλίου 
1920 'περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας' είναι 
ότι η εκ τούτου προστασία περιλαμβάνει και τα έργα τα 
δημοσιευμένα ή άλλως οπωσδήποτε παρηγμένα προ της 
ενάρξεως της ισχύος αυτού.

Η ισχύς του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος, υπο- 
βλήθησομένου εις την Βουλήν, άρχεται από της 
δημοσιεύσεώς του εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 12 Ιουνίου 1926.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

Το Υπουργικόν Συμβούλιον 
Ο Πρόεδρος 
θ. Πάγκαλος 

Τα μέλη
Λ. Ρούφος, Γ. Σπυρίδωνος, Δ. Αιγινήτης, Δ. Τανταλίδης, 

Α. Ταβουλάρης, Γ. Χαριτάκης, Ν. Μπότασης, Β. Μάλλιος.
Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και της 

Γ ερουσίας και παρΉμών σήμερον εκδοθείς, δημοσιευθήτω 
διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως 
νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 13 Μαρτίου 1930.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός 
Δ. ΔΙγκας

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.
Εν Αθήναις τη 14 Μαρτίου 1930.
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός 

Δ. ΔΙγκας

Νομοθετικό Διάταγμα υπ'αριθ. 619
Περί τροποποιήσεως του Νόμου 4301 ‘Περί τροπο- 

ποιήσεως του Νόμου 2387 'περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας'.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Έχοντες υπ όψει το άρθρον 1 του υπ'αριθ. 1 Νομοθετικού 
Διατάγματος της 30 Απριλίου)2 Μαίου 1941 Ν.Δ. 'περί των 
αρμοδιοτήτων της Κυβερνήσεως, των Υπουργών και άλλων 
διατάξεων", απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 2.

1. Τα συγγραφικά δικαιώματα, το άλλως και δικαιώματα 
εκτελέσεως μουσικής καλούμενα δια την εκτέλεσιν 
μουσικών συνθέσεων δι'ηχητικών ή ομιλουσών ταινιών εις 
αίθουσας κινηματογράφων, δεν δύνανται να είναι κατώτερα 
δια μεν τους κινηματογράφους πρώτης προβολής του ενός 
και τριάκοντα επί τοις εκατόν (1.30%) επί των ακαθάριστων 
μετά την αφαίρεσιν του φόρου Δημοσίων Θεαμάτων 
εισπράξεων τους κινηματογράφους δευτέρας προβολής και 
τους των επαρχιών, του ενός επί τοις εκατόν (1%) επί των 
ακαθαρίστων μετά την αφαίρεσιν του φόρου Δημοσίων 
θεαμάτων εισπράξεων του κινηματοθεάτρου.

Νομοθετικό Διάταγμα 2179/15 Μαρτίου 1943
Περί προσθήκης διατάξεως εις Νόμον 2387/1920 'περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Έχοντες υπόψει το άρθρον 1 του υπ'αριθ. 1 από 30 
Απριλίου ) 2 Μαίου 1941 Ν. Διατάγματος 'περί των 
αρμοδιοτήτων της Κυβερνήσεως, των Υπουργών και άλλων 
διατάξεων’, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:
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Άρθρον 1.

1 Εάν έργον τι αποθανάντος συγγραφέως ενέχει 
ιδιαιτέραν σημασίαν και σπουδαιότητα δια τα γράμματα ή 
την ιστορίαν του έθνους ή την επιστήμην και τούτο είτε 
δεν εξεδόθη είτε εκδοθέν δεν υπάρχει πλέον εν τω 
βιβλιεμπορίω, εξαντληθέντων των τεθέντων εις 
κυκλοφορίαν αντιτύπων, οι δε κληρονόμοι του συγγραφέως 
είτε εξέλιπον, είτε δεν ανευρίσκονται, είτε αρνούνται ή 
αδιαφορούσι δια την έκδοσιν ή επανέκδοσιν του έργου, 
είτε μεταβίβασαν τα δικαιώματα των εις εκδότην, όσης επί 
δεκαετίαν δεν προέβη εις έκδοσιν ή επανέκδοσιν 
(εξαντληθείσης της προηγούμενης εκδόσεως) του έργου, 
τούτο καθίσταται κτήμα εθνικόν και περιέρχεται εις την 
διάθεσιν του Υπουργείου της Εθνικής Παιδείας.

2. Η υπαγωγή αυτή γίνεται δια Διατάγματος, εκδιδομένου 
προτάσει του Υπουργού της Εθνικής Παιδείας, εάν 
παρήλθον τουλάχιστον είκοσι πέντε έτη από του θανάτου 
του συγγραφέως, μετά σύμφωνον γνώμην Επιτροπείας, 
συνιστωμένης υπό του Υπουργείου τούτου και α- 
ποτελουμένης εξ ενός αντιπροσώπου αυτού, εξ ενός 
μέλους της Ακαδημίας Αθηνών της τάξεως γραμμάτων και 
τεχνών, υποδεικνυομένου υπ αυτής, εκ του Διευθυντού της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης, εξ ενός ανηπροσώπου του Φιλολο
γικού Συλλόγου Ό Παρνασσός", οριζομένου υπό του 
Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, εκ δύο-τριών λογοτεχνών, 
συγγραφέων ή κριτικών και εξ ενός των εν Αθήναις εκδοτών 
βιβλίων, οριζόμενων υπό του Υπουργού Εθνικής Παιδείας. 
Η Επιτροπή αυτή υποχρεούται όπως τάξη ετησίαν 
προθεσμίαν εις τους δικαιούχους δια την έκδοσιν ή 
επανέκδοσιν του έργου, μετά παρέλευσιν και μόνον της 
οποίας απράκτου, δύναται να προχωρήση η εφαρμογή του 
παρόντος Νόμου.

3. Η έκδοσις του έργου, γινομένη επωφελεία του 
Δημοσίου, ενεργείται είτε απευθείας υπό του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας, είτε, καταπόφασιν του Υπουργού, υπό 
του Οργανισμού Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, είτε και υπό 
ιδιώτου αναλαμβάνοντος την δαπάνην της εκδόσεως τη 
εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας.

4. Η ως άνω Επιτροπεία, αν υπάρχωσι κληρονόμοι ή 
εκδότης, εις ον ούτοι μετεβίβασαν τα δικαιώματα των, 
δύναται να ορίση το καταβλητέον αυτοίς λόγω α- 
ποζημιώσεως ποσόν, είτε εφ άπαξ, είτε κατά ποσοστόν επί 
του τμήματος των πωληθησομένων ανητύπων του έργου. 
Η γνώμη αυτή της Επιτροπείας υπόκειται εις την έγκρισην 
του Υπουργού της Εθνικής Παιδείας, δυναμένου να αυξήση 
ή μειώση το ορισθέν ποσόν της αποζημιώσεως ή να ορίσει 
αλλοίον τρόπον καταβολής αυτού ή και να απορρίψη όλως 
την πρότασιν.

5. Εάν την έκδοσιν αναλάβη εκδότης, δεν υπάρχει δε εν 
τη αγορά ο απαιτούμενος δια την εκτύπωσιν χάρτης, 
επιτρέπεται εις τον Οργανισμόν Εκδόσεων Σχολικών 
Βιβλίων, όπως διαθέση δια τον ανωτέρω σκοπόν την 
απαιτούμενην ποσότητα τυπογραφικού χάρτου επί τη 
καταβολή του ανπτίμου αυτού.

Αρθρον 2.

1. Δια Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού 
της Εθνικής Παιδείας δύναται να καθορισθή πάσα λεπτο
μέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος.

2. Η ισχύς του παρόντος Ν. Διατάγματος άρχεται από 
της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνή-

σεως.

Εν Αθήναις τη 23 Νοεμβρίου 1942.
Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Πρόεδρος 
Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τα μέλη
Ν. ΜΑΡΚΟΥ, Σ. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ, Γ. ΜΠΑΚΟΣ, Λ. 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς 
Εν Αθήναις τη 4 Μαρτίου 1943.

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
Μ. ΜΑΡΚΟΥ

Νόμος 763/13 Οκτωβρίου 1943
Περί τροποποιήσεως του Νόμου 23Β7/1920 ’Περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ".

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Έχοντες υπ'όψει το από 7 Απριλίου 1943 Διάγγελμα του 
Προέδρου της Κυβερνήσεως προς τον Ελληνικόν Λαόν, 
αποφασίσαμε ν και διατάσσομεν:

Αρθρον 1.

Εν τέλει του άρθρου 14 του νόμου 2387)1920 "περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας " προστίθεται εδάφιον έχων ούτω:

Ές τας αυτός διατάξεις υπάγονται και αι κινηματογραφι
κοί ταινίας βωβαί, ηχητικοί και ομιλούσαι, οι δε δημιουργοί 
των καθέκαστα καλλιτεχνικών στοιχείων, λογοτεχνικών, 
μουσικών και των φωτογραφικών εικόνων εξ ών συνα
παρτίζονται αύται, ήτοι οι συγγραφείς, μουσικού συνθέται, 
σκηνοθέται και ηθοποιοί απολαύουσι των αυτών δικαιω
μάτων με τους εν άρθρω 1 του νόμου τούτου αναφερομέ- 
νους δημιουργούς.

Αρθρον 2.

Καταργείται η τελευταία περίοδος της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1 του υπ αριθ. 2179)1943 Νομοθετικού Διατάγματος 
"περί προσθήκης εις τον νόμον 2387)1920 "περί πνευμαπ- 
κής ιδιοκτησίας κλπ.)

Αρθρον 3.

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της 
δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 7 Οκτωβρίου 1943.
Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΡΑΛΛΗΣ

Το μέλη
Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, Α. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ, Ν. ΛΟΥΒΑΡΙΣ, Ε. 

ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΣ, Α. ΓΕΡΟΝΤΑΣ, Β. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.
Εν Αθήναις τη 7 Οκτωβρίου 1943.
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός 

Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ



Νόμος υπαριθ 1136
Περί τροποποιήσεως διατόξεως του υπαριθ. 619/41 

Νομοθετικού Διατάγματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Έχοντες υπ'όψει το από 7 Απριλίου 1943 Διάγγελμα του 
Προέδρου της Κυβερνήσεως προς τον Ελληνικόν Λαόν, 
απεφασίσαμεν και διατάασομεν:

Άρθρον 1.

Εν τέλει του άρθρου 1 του υπαριθ. 619)1941 Νομοθ. 
Δ/τος 'περί τροποποιήσεως του Νόμου 4301 ‘περί τροπο
ποιήσεως του Νόμου 23Θ7 ‘περί πνευματικής ιδιοκτησίας' 
προστίθεται η κάτωθι παράγραφος:

Η αρμόδια υπηρεσία του φόρου Δημοσίων θεαμάτων η 
εκδούσα τας αδείας τελέσεως θεάματος προκειμένου να 
χορηγήση την άδειαν δια την εκτέλεσιν μουσικών 
συνθέσεων εις τα εν τω άρθρω 2 παραγρ. 1 του Νόμου 
4301 αναφερόμενα κέντρα υποχρεούται να ζητήση παρό 
των εκτελεστών των μουσικών συνθέσεων ή των 
επιχειρηματιών ή των Διευθυντών Θεάτρου των c 
παιτούμενων παραυτής άδειαν την προσαγωγήν της 
εγγράφου αδείας των συγγραφέων συνθετών και εκδοτών 
μουσικής ή των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

Αρθρον 2.

Η παραγρ. 1 του άρθρου 2 του αυτού ως άνω Νομ. Δ)τος 
619/1941 αντικαθίσταται ως εξής:

'Τα συγγραφικά δικαιώματα τά άλλως και δικαιώματα 
εκτελέσεως μουσικής καλούμενα, δια την εκτέλεσιν 
μουσικών συνθέσεων διηχητικών ή ομιλουσών ταινιών εις 
αιθούσας Κινηματογράφων, δεν δύνανται να είναι κατώτερα, 
δια μεν τους Κινηματογράφους πρώτης προβολής του 0,98 
% επί των ακαθάριστων μετά την αφαίρεσιν του φόρου 
Δημοσίων Θεαμάτων εισπράξεων δια δε τους 
Κινηματογράφους δευτέρας προβολής και τους των Ε
παρχιών του 0,71 % επί των ακαθάριστων μετά την 
αφαίρεσιν του φόρου Δημοσίου θεαμάτων εισπράξεων του 
Κινηματοθεάτρου'.

Αρθρον 3

1. Επιτρέπεται, όπως δια Διατάγματος του Υπουργού των 
Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας κωδικοποιηθώσι πάσαι 
εν ισχύι διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας ας ενιαίον 
κείμενον.

2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως 
του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 10 Ιανουάριου 1944 
Το Υπουργικόν Συμβούλιον 

Ο Πρόεδρος
I. Δ. ΡΑΛΛΗΣ

Τα Μέλη
Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, Α. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ, Ν. ΛΟΥΒΑΡΙΣ, Ε. 

ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΣ, Β. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ, Ν. ΚΑΛΥΒΑΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.
Εν Αθήναις τη 22 Ιανουάριου 1944.
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός 

Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ

της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Θρησκευμάτων 
και Εθνικής Παιδείας και του Πανεπιστημίου Αθηνών' 
επεκτείνεται και δια τους υπαλλήλους του Οργανισμού 
εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων.

Εν Αθήναις τη 10 Ιανουαρίου 1944.
Το Υπουργικόν Συμβούλιον 

Ο Πρόεδρος 
Ι.Δ.ΡΑΛΛΗΣ

Τα Μέλη
Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, Α. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ, Ν. ΛΟΥΒΑΡΙΣ, Ε. ' 

ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΣ, Β. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ, Ν. ΚΑΛΥΒΑΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς 
Εν Αθήναις τη 22 Ιανουαρίου 1944.
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός 

Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ

Νόμος 56/23 Νοεμβρίου/Δεκεμβρίου 1944 (Α30)
Περί ερμηνείας της διατόξεως του άρθρου 6 του ν. 

2387/1920
Περί της πνευματικής ιδιοκτησίας'.

Αρθρον μόνον.

1. Εν τέλει του άρθρ. 6 του ν. 2387 του έτους 1920 
'περί πνευματικής ιδιοκτησίας' προστίθεται νέα περίοδος, 
έχουσα ούτως: Ώς μετάφρασις νοείται και η εκ της 
καθαρευούσης Ελληνικής απόδοσις ή και διασκευή θεατρι
κού έργου εις την δημοτικήν, υπό τον όρον της αναγραφής 
του ονόματος του συγγραφέως και του μεταφρασθέντος 
έργου του, επιτρεπομένης της δημοσίας παραστάσεως 
αυτού ή της εκδόσεώς του, των κληρονόμων αυτού 
αποξενουμένων μετά την πάροδον του χρόνου τούτου 
παντός δικαιώματός των'.- 2. Η ισχύς του παρόντος 
άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Νόμος 3188/21 Απριλίου 1955
Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του Ν. 

2312/1953

Αρθρον 12.

Παραχώρησις δικαιωμάτων επί πνευματικών έργων 
(συγγραφικών, μουσικών κλπ.) προς το Εθνικόν Ίδρυμα 
Ραδιοφωνίας παρέχει εις τούτο το αποκλειστικόν δικαίωμα 
της μεταδόσεως του έργου άπαξ εξ ενός των πομπών του 
Ραδιοσταθμού Αθηνών και άπαξ εξ ενός εκάστου των 
πομπών του Ραδιοφωνικού δικτύου Του Ιδρύματος.

Εις περίπτωσιν καθ ήν θέλει λάβει χώραν επανάληψις 
της μεταδόσεως πέραν των ως άνω ορίων, τότε δια την 
πρώτην επανάληψιν αναγνωρίζεται δικαίωμα προσαυξήσεως 
επί των καταβληθέντων δικαιωμάτων κατά 30%, δια την 
δευτέραν επανάληψιν 20% και δια την τρίτην 10%.

Πέραν τούτου το πνευματικό έργον αποτελεί αποκλειστι
κήν ιδιοκτησίαν του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας.

Νομοθετικό Διάταγμα 4264/12 Νοεμβρίου 1962
Περί της συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί 

προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

457)1943 'περί παροχής αμοιβής εις "τους υπαλλήλους
Έχοντες υπ όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του
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Συντάγματος και την από 3 Οκτωβρίου 1962 σύμφωνον 
γνώμην της κατά την παράγραφο 2 του αυτού άρθρου 35 
Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάαει του Ημετέρου 
Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Αρθρον 1

Έλληνες υπήκοοι δύνανται να επικαλεσθώσι την υπέρ 
αυτών εφαρμογήν των διατάξεων της Διεθνούς Συμβάαεως 
δια την προστασίαν της πνευματικής ιδιοκτησίας, της 
υπογραφείσης εν Βρυξέλλαις την 26 Ιουνίου 1948 και 
κυρωθείσης υπό της Ελλάδος δια του Ν.Δ, 3565 της 6 
Οκτωβρίου 1956 εις πάσαν περίπτωσιν, καθ ήν αι διατάξεις 
αύται είναι ευνοικώτερα; των διατάξεων του Ελληνικού 
Δικαίου, των προστατευουσών την πνευματικήν ιδιοκτησίαν.

Αρθρον 2.

Εν τέλει του άρθρου 1 του Ν. 988/1943 προστίθενται αι 
κάτωθι παράγραφοι:

‘4. Τα ως άνω δικαιώματα δι εκάστην παράστασιν είναι 
αμέσως απαιτητά παρά του δικαιούχου θεατρικού 
συγγραφέως ή του εκπροσωπούντος αυτόν νομίμως 
Συνδέσμου, Εταιρείας ή Σωματείου. Η καταβολή αποδει- 
κνύεται μόνον εγγράφως.

5. Ο δικαιούχος του συγγραφικού δικαιώματος ή η 
εκπροσωπούσα αυτόν νομίμως Εταιρεία, Σύνδεσμος ή 
Σωματείον δικαιούνται, εάν δεν καταβληθούν τα συγγραφικά 
δικαιώματα εντός δύο ημερών το βραδύτερον από της 
παραστάσεως ν αξιώσουν παρά της αρμοδίας, κατά την 
επομένην παράγραφον του παρόντος άρθρου, αρχής, την 
απαγόρευσιν των παραστάσεων του έργου και αν έτι έχη 
δοθή η κατά νόμον άδεια δημοσίας παραστάσεως.

6. Η απαγόρευσις διατάσσεται υπό του Εισαγγελέως 
Πρωτοδικών του τόπου της παραστάσεως, υπό του 
Ειρηνοδίκου δε της περιφέρειας επί πόλεων και κωμών 
εκτός της έδρας του Πρωτοδικείου.

7. Αι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος 
άρθρου έχουν εφαρμογήν και επί των έργων μουσι
κοσυνθετών, ως και μεταφραστών και διασκευαστών ξένων 
θεατρικών έργων, επιφυλασσομένων και των τυχόν υφιστα
μένων δικαιωμάτων των δημιουργών των πρωτοτύπων 
έργων.

8. Αι διατάξεις των προηγουμένων παρ. 4 και επόμ. του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ωσαύτως και επί δι
καιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας κινηματογραφικών 
έργων'.

'Αρθρον 3.

Το αρθρον 12 του Ν. 3188/1955 'περί συμπληρώσεως 
και τροποποιήσεως του Ν. 2312/1953' αντικαθίσταται ως 
έξης:

"Αρθρον 12.
1. Γιαραχώρησις δικαιωμάτων επί πνευματικών έργων 

(συγγραφικών μουσικών ή άλλων) προς το Εθνικόν Ίδρυμα 
Ραδιοφωνίας συνεπάγεται δι' αυτό δυνατότητα μεταδόσεως 
του έργου άπαξ μεν εξ ενός πομπού ραδιοφωνίας Αθηνών, 
ασχέτως συνδέσεως ή μη αυτού μετά τινός ή μεθ' όλων 
των εν τη χώρα πομπών, άπαξ δε εξ ενός εκάστου των 
αλλαχού της Επικράτειας εγκατεστημένων πομπών αυτού.

2. Επί επαναλήψεως της μεταδόσεως πέραν των δια της 
παρ. 1 τασσομένων ορίων, τα καταβλητέα δικαιώματα υπό 
του Ε.Ι.Ρ. ορίζονται, δια μεν την πρώτην επανάληφιν εις 
10% των αρχικώς καταβληθέντων, δια πάσαν δε επομένην 
εις 5%, διατηρουμένων άθικτων κατά τα λοιπά και έναντι 
παντός τρίτου των διακιωμάτων πνευματικής' ιδιοκτησίας

του δημιουργού του πνευματικού έργου'.

Εν Αθήναις τη 12 Νοεμβρίου 1962 
ΠΑΥΛΟΣ 

Β.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ, Ε. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ, Κ. ΠΑΠΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Γ. ΡΑΛΛΗΣ, ΓΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, ΣΠ. ΘΕΟ- 
ΤΟΚΗΣ,Σ. ΓΚΙΚΑΣ, Δ. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΒΟΥΡΔΟΥ- 
ΜΠΑΣ, Α. ΣΤΡΑΤΟΣ, Δ. ΜΑΚΡΗΣ, I. ΜΠΟΥΤΟΣ. Δ. 
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ, Π. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, I. ΨΑΡΡΕΑΣ, ΑΧ. 
ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.
Εν Αθήναις τη 12 Νοεμβρίου 1962 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Νόμος 1064/22 Ιουλίου 1980
Περί κυρώσεως της από 31 Μαρτίου 1980 Πράξεως 

Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
'περί τηρητέας διαδικασίας δια την παραγωγήν και πώλησιν 
υπό τρίτων πόσης φύσεως εκμαγείων, αντιγράφων, απο- 
μιμημάτων κ.λπ. παντός έργου αποτελούντος περιουσίαν 
των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του κράτους' και 
άλλων τινών διατάξεων.

Αρθρον τέταρτον.

Μέτρα προστασίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας.
1. Εις τους οπωσδήποτε παράγοντας, εισάγοντας ή 

εξάγοντας υλικούς φορείς ήχου ή εικόνος ή ήχου και 
εκόνος επιβάλλεται η υποχρέωσις όπως, προ μεν της 
ενάρξεως της παραγωγικής εισαγωγικής ή εξαγωγικης 
διαδικασίας, λαμβάνουν την έγγραφον προς τούτο άδειαν 
του κατά την παράγραφον 2 του παρόντος ειδικού νομικού 
προσώπου, μετά δε το πέρας της διαδικασίας τούτης, και 
προ πάσης καθ οιονδήποτε τρόπον διαθέσεως των εκ των 
άνω υλικών φορέων, εγγεγραμμένων τοιούτων, τόσον ούτο. 
όσο και πάντες οι εις το κοινόν παντοιοτρόπως διαθέτοντες 
τους ειρημένους φορείς, επικολλούν επί της συσκευασίος 
ή του σώματος ενός εκάστου τεμαχίου των ειδών αυτών 
ειδικόν επίσημα ή ταινίαν ελέγχους ή έτερον θεωρημένον 
παραστατικόν, δι' ού πιστοποιείται το σύννομον των εν 
λόγω φορέων ήχου ή εικόνος ή ήχου και εικόνος.

2. Η κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου άδειο 
παρέχεται υπό ειδικού, ιδιωτικού μεν δικαίου, πλην μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρος, νομικού προσώπου, τα της 
μορφής, συνθέσεως και λειτουργίας του οποίου 
ρυθμισθήσονται δια προεδρικού διατάγματος εκδοθησομέ- 
νου εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος 
νόμου συγκροτουμένου δε το μεν, εκ των δια προεδρικού 
διατάγματος αναγνωριζομένων οικείων προσωπικών μη 
κερδοσκοπικών διαχειριστικών οργανισμών, των κατά το 
δίκαιον της πνευματικής ιδιοκτησίας δικαιούχων, το δε εκ 
των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων των εκπροσω
πούνται ν τους παραγωγούς, εισαγωγείς, εξαγωγείς ή 
πωλητάς των εγγεγραμμένων φορέων ήχου ή εικόνος, ή I 
ήχου και εικόνος, περί ών η παρ. 1 του παρόντος. Η 
προδιαληφθείσα άδεια δύναται να παρέχεται ιδία μέσω

* τυποποιημένων συμβάσεων, ών το πρότυπον καταρτίζεται 
κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ του ανωτέρω ειδικού
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νομικού προσώπου και των αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων των παραγωγών, εισαγωγέων ή εξαγωγέων 
των προαναφερθέντων μη εγγεγραμμένων υλικών φορέων 
ήχου ή εικόνος ή ήχου και εικόνος. Τυχόν διαφωνίαι μεταξύ 
του παρέχοντος και των λαμβανόντων την ειρημένην άδειαν 
περί την χορήγηση ή μη τούτης ως περί τους όρους 
παροχής της, επιλύονται παρ ειδικού διαιτητικού οργύνου, 
τα της συγκροτήοεως, αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του 
οποίου ορισθήσονται, δια προεδρικού διατάγματος 
εκδοθησομένου εντός τριών μηνών από της δημοσιεύσεως 
του παρόντος νόμου.

Τα έξοδα παραγωγής, διαθέσεως και επικολλήσεως του 
ειδικού επιθήματος, ταινίας ελέγχου ή ετέρου παραστατικού 
βαρύνουν τους εκ του μέτρου τούτου ωφελουμένους 
ενδιαφερομένους τους συμμετέχοντας εις την σύνθεσιν του 
ως άνω ειδικού νομικού προσώπου, όπερ και επιμελείται 
των της διαθέσεως και επικολλήσεως αυτών, κατά τα υπό 
αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, 
δημοσιευόμενης διά της ΕφημερΙδος της Κυβερνήσεως, 
ειδικώτερον οριζόμενα.

3. Δια της αυτής αποφάσεως ορίζεται η μορφή, το είδος 
και το περιεχόμενον του ειδικού επιθήματος, της ταινίας 
ελέγχου ή του ετερου παραστατικού, ο τρόπος και αι λοιποί 
προϋποθέσεις διαθέσεως, θεωρήσεως και επικολλήσεως 
τούτων δια τα ανωτέρω παραγόμενα, εισαγόμενα ή εξα
γόμενα είδη, πάσα ετέρα αναγκαία δια την εφαρμογήν των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου λεπτομέρεια, ως και ο 
χρόνος ενάρξεως της ισχύος της αποφάσεως ταύτης.

4. Επί παραβάσεως των διατάξεων περί μη εγγεγραμμέ
νων υλικών φορέων ήχου ή εικόνος ή ήχου και εικόνος 
επιβάλλεται ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους και 
χρηματική τοιαύτη τριακοσίων χιλιάδων (300.000) μέχρι 
οκτακόσιων χιλιάδων (800.000) δραχμών, επί δε παρα
βάσεως των διατάξεων περί εγγεγραμμένων τοιούτων επί 
μεν παραγωγών, εισαγωγέων ή εξαγωγέων αι αυταί ποιναί 
ηυξημέναι εις το διπλάσιον, επί δε διαθετδντων εις το 
κοινόν, αι αυταί ποιναί μειωμένοι εις το ήμισυ

5. Η κατ εξακολούθησιν ή τη χρησιμοποιήσει ετέρων 
προσώπων επιχείρησις των εν τη προηγούμενη παραγράφω 
παραβάσεων συνιστά επιβαρυνπκήν αιτίαν, συνεπαγομένην 
τη μη εξαγοράσιμον της επιβαλλόμενης ποινής, προκειμέ- 
νου δε περί επιχειρηματιών και την αφαίρεσιν ή άρνησιν 
χορηγήσεως ή ανανεώσεως των τυχόν προς άσκησιν της 
δραστηριότητός των απαιτουμένων αδειών. Εν περιπτώσει 
υποτροπής, τα εν τη προηγούμενη παραγράφω κατώτατα 
άρια ποινών διπλασιάζονται.

6. Εν περιπτώσει τελέσεως των αδικημάτων της 
προηγούμενης παραγράφου, παρά προσώπων παντοιοτρά- 
πως συνδεομένων είτε προς την άσκησιν της 
δραστηριότητός επιχειρήσεώς τινός ιδιωτικής ή δημοσίας, 
είτε προς την λειτουργίαν υπηρεσίας τινός, εις τας αυτός 
με τους αυτουργούς ποινάς υπόκεινται ττλην των νομίμων 
εκπροσώπων των και οι υπό πάσαν ονομασίαν ή τίτλον 
διευθύνοντες τας επιχειρήσεις ή υπηρεσίας ταύτας, αίτινες 
θεωρούνται ωσαύτως ασπκώς υπεύθυνοι ομού μετά των 
παραβατών.

7. Τα αδικήματα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου 
διώκονται αυτεπαγγέλτως, ως παθών δε θεωρείται τόσον 
το κατά την παράγραφον 2 του παρόντος ειδικόν νομικόν 
πράοωπον, όσον και εις έκαστος των εκπροσωπουμένων 
παρά των μετεχόντων εις την σύνθεσιν του εν λόγω 
προσώπου φορέων.

8. Υλικοί Φορείς ήχου ή εικόνος ή ήχου και εικόνος 
κυκλοφορούντες συμφώνως προς τας μέχρι τούδε 
ισχύουσας διατάξεις δέον όπως εντός έτους από της 
ισχύος του παρόντος νόμου προσκομισθούν εις το κατά

την παράγραφον 2 του παρόντος ειδικόν νομικόν πρόσω- 
πον, προκειμένου να εφαρμοσθούν και επ' αυτών τα υπό 
του παρόντος άρθρου, προβλεπόμενα ποσά

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών 
σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη ^5 Ιουλίου 1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.
Εν Αθήναις τη 18 Ιουλίου 1980

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Νόμος 1075/25 Σεπτεμβρίου 1980
Περί μονιμοποιήσεως μουσικών των Κρατικών Ορχηστρών 

Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθορισμού των συγγραφικών 
δικαιωμάτων των ελλήνων θεατρικών συγγραφέων, 
μεταφοράς των επί της κινηματογραφίας εν γένει 
αρμοδιοτήτων εις το Υπουργείον Πολιτισμού και Επιστημών, 
προστασίας των καλλιτεχνών-ερμηνευτών και συστάσεως 
θέσεων εις τα κρατικά θέατρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Συγγραφικά δικαιώματα

Άρθρον 5.

1. Τα συγγραφικά δικαιώματα των ελλήνων θεατρικών 
συγγραφέων δια τα κρατικά θέατρα καθορίζονται εις 22% 
επί των ακαθαρίστων εισπράξεων μετά την αφαίρεσιν του 
φόρου δημοσίων θεαμάτων.

Το εκ του ποσοστού τούτου εξαγόμενον ποσόν δεν 
δύναται να είναι μικρότερον του ποσού, το οποίον λαμβά
νουν οι σκηνοθετούντες το έργον. Μη υπαρχούσης αμοιβής 
σκηνοθέτου, το ελάχιστον όριον καθορίζεται υπό του 
αρμοδίου Διοικητικού Συμβουλίου, μετά έγγραφον πρότασιν 
της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων.

2. Η χρονική διάρκεια της αποκλειστικής αναβιβάσεως 
των έργων των ελλήνων θεατρικών συγγραφέων από τα 
κρατικά θέατρα καθορίζεται δια συμφωνίας, καταργουμένων 
των υπό του άρθρου 130 παρ. 4 του Κ.Δ. της 4.12.1943 
'περί εγκρίσεως του Οργανισμού του Ε.θ.' προβλεπομένων 
ανωτάτου και κατωτάτου ορίων.

3. Εις την περίπτωσιν μη αναβιβάσεως, τελικώς του έργου 
εντός της συμφωνηθείσης προθεσμίας, καταβάλλεται ας 
τον συγγραφέα αποζημίωσις ίση προς το τρίτον της 
ελάχιστης αμοιβής, όπως καθορίζεται ας την παράγραφον 
1, την οποίαν θα ελάμβανε εάν ανεβιβάζετο το έργον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Περί της προστασίας των καλλιτεχνών-ερμηνευτών.

Αρθρον 10

Διά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου ως καλλιτέχνα; 
ερμηνευτώ νοούνται οι μουσικοί, ηθοποιοί, τραγουδιστοί, 
χορωδοί, χορευτά! και λοιπά πρόσωπα, άτινα ερμηνεύουν 
έργα του πνεύματος καθ'οιοδνήποτε τρόπον, ωσαύτως δε 
οι καλλιτέχναι θεάματος (βαριετέ) ή ιπποδρόμου (τσίρκου)
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Αρθρον 11

Oi καλλιτέχναι ερμηνευταί έχουν το δικαίωμα να επιτρέ
πουν ή απαγορεύουν την επί υλικού φορέως ήχου ή εικόνος 
ή ήχου και εικόνος εγγραφήν καθοιονδήποτε τρόπον 
χρήσ.ν της ερμηνείας των, περιλαμβανομένης και της 
σναπραγωγης ή θέσεως εις κυκλοφορίαν ταύτης. Πόσα 
εγγραφή, η οποία δεν έχει εκ των προτέρων επιτροπή 
εγγράφως, απαγορεύεται.

Αρθρον 12

1. Κατεξαίρεσιν από του εν άρθρω 11 κανόνος, ειδικώς 
επί πόσης ραδιοτηλεοπτικής μεταδόσεως υπό της Ελληνι
κής Ραδιοφωνίας-Τηλεοράσεως Α.Ε ή της Υπηρεσίας 
Ενημερώσεως Ενόπλων Δυνάμεων της ερμηνείας των, 
εφ όσον αύτη έχει νομίμως εγγραφή επί υλικού φορέως 
ήχου ή εικόνος ή ήχου και εικόνος, όσης έχει νομίμως 
κυκλοφορήσει, ως και επί πόσης δημοσίας εκτελέσεως της 
εγγεγραμμένης ή της ραδιοτηλεοπτικώς ή άλλως πως 
μεταδι; σμένης ή μεταδοθείσης ερμηνείας των, οι καλ- 
λιτέχναι ερμηνευταί δικαιούνται παρό των ποιουμένων τας 
χρήσεις ταύτας προσώπων μόνον δικαίας αμοιβής, η οποία 
συνίσταται εις ποσοστιαίαν συμμετοχήν εις τα α- 
ποτέλεσματα της εκμεταλλεύοεως της ερμηνείας των και 
καθορίζονται επί τη βάσει και των εκ των εν λόγω χρήσεων 
επιπτώσεων επί της απασχολήσεως των καλλιτεχνών 
ερμηνευτών.

2. Εκ των διάφορων χρήσεων της ερμηνείας, ειδικώς επί 
α) μεταγενεστερας αναπαραγωγής ή θέσεως εις 
κυκλοφορίαν της εγγεγραμμένης ή της ραδιοτηλεοπτικώς 
ή άλλως πως μεταδιδομένης ή μεταδοθείσης ερμηνείας β) 
μεταδόσεως εις το κοινόν της εγγεγραμμένης τοιαύτης, γ) 
ραδιοτηλεοπτικής ή εις το κοινόν αναμεταδόσεως της 
ραδιοτηλεοπτικώς ή άλλως πως μεταδιδομένης ή 
μεταδοθείσης ερμηνείας και δ) των εν τη προηγουμένη 
παραγράφω περιπτώεσων, τα δικαιώματα των καλλιτεχνών 
ερμηνευτώ» ασκούνται μόνον υπό των διά Προεδρικού 
Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτόσει των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Πολιτισμού και Επιστημών 
είτε συνιστωμένων είτε αναγνωριζομένων οικειών προσω
πικών μη κερδοσκοπικών διαχειριστικών οργανισμών των 
καλλιτεχνών ερμηνευτών. Δί ομοίου διατάγματος ορίζονται 
η διαδικασία και τα κριτήρια συστάσεως η αναγνωρίσεως,, 
μεταξύ των οποίων και το της αντιπροσωπευτικότητος των 
εν λόγω οργανισμών, οίτινες μετέχουν του ειδικού νομικού 
προσώπου του προβλεπομένου υπό του άρθρου τετάρτου 
παρ. 2 του Ν. 1064/1980 'περί κυρώσεως της από 31 
Μαρτίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του 
Προέδρου της Δημοκρατίας "περί τηρητέας διαδικασίας διά 
την παραγωγήν και πώλησιν υπό τρίτων πόσης φύσεως 
εκμαγείων, αντιγράφων, απομιμημάτων κ.λπ, παντός έργου 
αποτελούντος περιουσίαν των μουσείων και αρχαιολογικών 
χώρων του Κράτους και άλλων τινών διατάξεων". Η υπό 
των διαχειριστικών οργανισμών άσκησις των ως άνω 
δικαιωμάτων αφορά μόνον εις τας χρήσεις της ερμηνείας, 
αίτινες είναι μεταγενέστεροι της υπό των καλλιτεχνών- 
ερμηνευτών υποδείξεως του.οργανισμού της εκλογής των, 
ήτις υπόδειξις επί ερμηνείας παρά συνόλου ενεργείται υπό 
των εν τω επιμένω άρθρω οριζομένών διά την άσκησιν των 
δικαιωμάτων προσώπων.

Αρθρον 13

Επί ερμηνείας διά ζώσπς παοά συνόλου, τα εν άρθρω .11

και 12 παρ. 1 δικαιώματα των καλλιτεχνών ερμηνευτών 
ασκούνται υπό των αιρετών αντιπροσώπων αυτού ή ελλείωει 
τούτων υπό του επικεφαλής του συνόλου.

Αρθρον 14

Η διά του παρόντος νόμου παρεχομένη προστασία διαρκε! 
επί πεντηκονταετίαν από του τέλους του έτους, είτε καθ 6 
η εγγραφή του πρώτον ετέθη εις την διάθεσιν του κοινού 
εν επαρκεί αριθμώ αντιτύπων, είτε καθό εγένετο η 
εγγραφή, εφόσον κατά την πεντηκονταετίαν τούτην δεν 
έλαβε χώραν τοιαύτη διάθεσις Μετά θάνατον των 
ερμηνευτών η προδιαληφθείοα προστασία παρέχεται εις 
τους δικαιοδόχους αυτών.

Αρθρον 15

Οι διά τους πνευματικούς δημιουργούς, κατά την άσκησιν 
των δικαιωμάτων των, προβλεπομένοι νόμιμοι περιορισμοί 
και τα τυχόν ανπσταθμιστικά τούτων δικαιώματα ισχύουν 
αναλόγως και επί των διά του παρόντος νόμου αναγνωριζό
μενων εις τους καλλιτέχνες ερμηνευτές δικαιωμάτων.

Αρθρον 16

1. Τα εν άρθρω 11 και 12 παρ. 1 δικαιώματα των 
καλλιτεχνών ερμηνευτών, μη δυνάμενα να μεταβιβάζωντα., 
ειμή εις πνα των εν άρθρω 12 διαχειριστικών οργανισμών 
και δίωρισμένον χρόνον, ως και διά δωρεάς εν ζωή η αίτιο 
θανάτου εις τον σύζυγον ή πνα των καλουμένων εις την 
εξ αδιαθέτου κληρονομικήν διαδοχήν, ή κατά κληρονομικήν 
διαδοχήν εις τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους των καλ- 
λιεχνών ερμηνευτών, δύνανται να αποτελούν αντικείμενον 
αδειών χρήσεως. Η ισχύς των εν λόγω αδειών περιορίζεται 
εις τα δικαιώματα των οποίων γίνεται επώνυμος μνεία, και 
τας χρήσεις, αι οποίαι κατά τρόπον εξειδικευμένον 
περιγράφονται εις την σύμβασιν περί χορηγήσεως των 
αδειών αυτών, ήπς δέον επί ποινή απαραίτητος να είναι 
έγγραφος.

.....................  να υπαχθούν εις εκείνο εις τα οποίο
υπάγονται οι υπάλληλοι του Ν.Π.Δ.Δ. εις ό η μετάταξις.

6. Αι ως άνω θέσεις δύναται να καταλαμβάνωνται και διά 
προαγωγής υπηρετούντων υπαλλήλων εις έν έκαστον των 
εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ., κατά τα ειδικώτερον οριζόμενα υπό 
εκδοθησομένου προτάει των Υπουργών Προεδρίας 
Κυβερνήσεως και Πολιπσμού και Επιστημών Προεδρικού 
Διατάγματος.

7. ΔΤαποφάσεως του Υπουργού Πολιπσμού και Ε
πιστημών, εκδιδομένης μετά γνώμην του οικείου Υπηρεσια
κού Συμβουλίου, καθορίζεται εκάστοτε ο τρόπος 
πληρώσεως των ως άνω θέσεων διά διορισμού, μετατάξεως 
ή προαγωγής.

Αρθρον 24

1. Παρεκάστω των εν άρθρω 23 Ν.Π.Δ.Δ. συνιστάται ανά 
μία θέσις καλλιτεχνικού διευθυντού, επί αποδοχής ανα- 
πληρωτού γενικού διευθυντού, επί τριετεί θητεία, δυναμένη 
να ανανεούται.

2. Ως καλλιτεχνικοί διευθυνταί, διορίζονται δίαποφάσεως 
του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, πρόσωπα 
διακριθέντα εις τα Γ ράμματα ή τας καλλάς τέχνας και 
εγνωσμένου κύρους.

3. Διά τας εν παρ. 1 θέοει εφαρμόζονται αι διατάξεις 
.του άρθρου 20 παρ. 8 του Υπαλληλικού Κώδικος και του 
"άρθρου 4 του Ν. 261/1976.

4. Η εκλογή των καλλιτεχνικών διευθυντών διά μεν το
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Εθνικόν θέατροv, την Εθνικήν Λυρικήν Σκηνήν και τό 
Κρατικόν Θέατρον Βορείου Ελλάδος, γίνεται κατά την 
διαδικασίαν εκλογής γενικού διευθυντού του άρθρου 4 του 
Ν.Δ. 48/1974 "περί διαλύσεως του Ο.Κ.Θ.Ε. και α- 
νασυστάσεως των συγχωνευθέντων εις αυτόν Ν.Π.Δ.Δ" διά 
δε το 'Αρμα θέσπιδος" κατά την διαδικασίαν εκλογής 
γενικού διευθυντού του άρθρου 7 του Ν. 418/1976 ‘περί 
συ στάσεως Ν.ΠΔ.Δ υπό την επωνυμίαν ‘Αρμα θέσπιδος" 
και οργανσιμού αυτού".

5. Το σύνολον των πάσης φύσε ως προσθέτων αμοιβών 
διά καλλιτεχνικήν εργασίαν των καλλιτεχνικών διευθυντών 
δεν δύναται να υπερβαίνη τον βασικόν μισθόν των, 
προσηυξημένον με τα πάσης (ρύσεως επιδόματα του βαθμού 
των.

Άρθρον 25

Διά Προεδρικού Διατάγματος, εφάπαξ εκδιδομένου, 
προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και 
Πολιτισμού και Επιστημών, καθορισθήσονται αι 
αρμοδιότητες των γενικών διευθυντών και καλλιτεχνικών 
διευθυντών των ως άνω Ν.Π.Δ.Δ.

Αρθρον 26

Αι διατάξεις του Ν.Δ. 48/1974 και του Ν. 418/1976, αι 
προβλέπουσαι τας θέσεις των γενικών διευθυντών των ως 
άνω Ν.Π.Δ.Δ. καταργούνται από της δημοσιεύσεως του 
παρόντος.

Αρθρον 22

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της 
δημοσιεύσεώς του διά της ΕφημερΙδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρΉμών 
σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της ΕφημερΙδος της 
Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 23 Σεπτεμβρίου 1980 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΤΑΜΑΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.
Εν Αθήναις τη 23 Σεπτεμβρίου 1980 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΤΑΜΑΤΗΣ

Νόμος 1348/14 Απριλίου 1983
Διάλυση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Αρμα Θέσπιδος" 

και άλλες διατάξεις.

Αρθρο 19

1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1064/1980 αντικαθίσταται 
ως εξής:

1. Εις μεν τους οπωσδήποτε παράγοντας, εισάγοντας 
ή εξάγοντας μη εγγεγραμμένους υλικούς φορείς ήχου ή

εικόνος ή ήχου και εικόνος επιβάλλεται η υποχρέωσις όπως 
πρό πάσης ενάρξως της παραγωγικής, εισαγωγικής ή 
εξαγωγικής διαδικασίας λαμβάνουν την έγγραφον προς 
τούτο άδειαν του κατά την παράγραφον 2 του παρόντος 
ειδικού νομικού προσώπου. Εις δε τους οπωσδήποτε 
παράγοντας, εισάγοντας, εξάγοντας, κατέχοντας επί 
σκοπώ περαιτέρτω αμέσου ή εμμέσου διοχετεύσεως εις την 
αγοράν ή παντοιοτρόπως εις το κοινόν διαθέτοντας 
εγγεγραμμένους υλικούς φορείς ήχου ή εικόνος ή ήχου και 
εικόνος επιβάλλεται η υποχρέωση, όπως, κατά περίπτωση: 
α) οι παράγοντες και κατέχοντας τοιούτους φορείς, άμα 
τω πέραπ της παραγωγικής διαδικασίας, ή τω οπωσδήποτε 
κτήσει αυτών, β) οι εισάγοντες, εξάγοντες ή εις το κοινόν 
διαθέτοντας, πρό του πέρατος της εισαγωγικής ή εξαγω
γικής διαδικασίας ή της καθ οιονδήποτε τρόπον διαθέσεως 
των ειρημένων φορέων, επικολλούν η οπωσδήποτε α- 
ποτυπούν επί της συσκευασίας ή του σώματος ή αμφοτέρων 
τούτων ενός εκάστου τεμαχίου των ειδών αυτών ειδικόν 
επίσημα ή ταινίαν ελέγχου ή έτερον θεωρημένον 
παραστασπκόν, διά του οποίου πιστοποιείται το σύννομον 
των εν λόγω εγγεγραμμένων φορέων ήχου ή εικόνος ή 
ήχου και εικόνος. Έτι δε περαιτέρω, τοιούτοι φορείς, οίπνες 
δεν πλητούν την ως είρηται διαπιστωτικήν και μόνον του 
συννόμου αυτών προυπόθεσιν, απαγορεύθηται όπως 
καθ'οιονδήποτε τρόπον εκτίθενται, διαφημίζονται ή άλλως 
πως αποτελούν αντικείμενον οιασδήποτε ενεργείας 
προωθήσεως της διαθέσεως αυτών".

2. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 1075/1980 αντι
καθίσταται ως εξής:

"2. Εκ των διαφόρων χρήσεων της ερμηνείας, ειδικώς επί 
α) μεταγενεστέρας αναπαραγωγής ή θέσεως εις 
κυκλοφορίαν της εγγεγραμμένης ή της ραδιοτηλεοπτικώς 
ή άλλως πως μεταδιδομένης ή μεταδοθείσης ερμηνείας, β) 
μεταδόσεως εις το κοινόν της εγγεγραμμένης τοιαύτης, γ) 
ραδιοτηλεοπτικής ή εις το κοινόν αναμεταδόσεως της 
ραδιοτηλεοπτικώς ή άλλως πως μεταδιδομένης ή 
μεταδοθείσης ερμηνείας και δ) των εν τη προηγουμένη 
παραγράφω περιπτώσεων, τα δικαιώματα των καλλιτεχνών- 
ερμηνευπκών ασκούνται μόνον υπό των οικείων προσω
πικών μη κερδοσκοπικών διαχειριστικών οργανισμών των 
καλλιτεχνών-ερμηνευτών. Οι εν λόγω διαχειριστικοί οργα
νισμοί συνιστώνται ή αναγνωρίζονται διά προεδρικού 
διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Πολιτισμού και Επιστημών 
μετ'απόφασιν των εν τω επομένω εδαφίω του παρόντος 
επιτροπών, και μετέχουν του ειδκού νομικού προσώπου του 
προβλεπομένου υπό του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 1064/1980. 
Αι επίτροποί, αι οποίαι αποφασίζουν την σύστασιν ή 
αναγνώρισιν των ρηθέντων διαχειριστικών οργανισμών, 
συνιστώνται διά προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου τη 
προτάσει των αυτών ως άνω Υπουργών και ορίζοντος την 
συγκρότησιν, τον βαθμόν και την σύνθεσιν των επιτροπών, 
τας αρμοδιότητας αυτών, εις τας οποίας περιλαμβάνεται 
και η θέσις των κανόνων λειτουργίας τούτων και της 
ενώπιον αυτών διαδικασίας, ο καθορισμός, η διαχείρισις και 
η διάθεσις των προς κάλυψιν των εξόδων της διαδικασίας 
τούτης καταβλητέων τελών, ως και τα κριτήρια συστάσεως 
ή αναγνωρίσεως των ειρημένων διαχειριστικών οργανισμών, 
μεταξύ των οποίων και το της ανππροσωπευτικότητος 
αυτών. Η υπό των διαχειριστικών οργανισμών άσκησις των 
ως άνω δικαιωμάτων αφορά μόνον εις τας χρήσεις της 
ερμηνείας, αΐτινες είναι μεταγενέστεροι της υπό των 
καλλιτεχνών-ερμηνευτών υποδείξεως του οργανισμού της 
εκλογής των, ήτις υπόδειξις επί ερμηνείας παρά συνόλου 
ενεργείται υπό των εν τω επομένω άρθρω οριζομένων διά 
την άσκησιν των δικαιωμάτων προσώπων".
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Αρθρο 20

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως το κείμενον του παρόντος και να εκτελεσθή 
ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 12 Απριλίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΗΜ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ Α.Μ. (ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 13 Απριλίου 1983 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Νόμος υπ αριθ. 1597/21 Μαιου 1986
Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, 

ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες 
διατάξεις.

Αρθρο 3

1. Ο σκηνοθέτης έχει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας 
στο κινηματογραφικό έργο. Το δικαίωμα αυτό δεν θίγει τα 
κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας δικαιώματα των 
άλλων συντελεστών του έργου πάνω στα πνευματικά τους 
δημιουργήματα.

2. Ο σκηνοθέτης ορίζει τα βασικά καλλιτεχνικά και τεχνικά 
στελέχη της παραγωγής του έργου, εκτός αν υπάρξει 
αντίθετη γραπτή συμφωνία με τον παραγωγό.

3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 
Κινηματογραφίας επιτρέπεται η αναπαραγωγή ορισμένης 
κινηματογραφικής ταινίας, όταν ο σκηνοθέτης ή οι νόμιμοι 
εκδοχείς των δικαιωμάτων του αρνούνται καταχρηστικά να 
την επιτρέψουν και εφόσον πρόκειται για έργο ιδιαίτερης 
καλλιτεχνικής αξίας και με την αναπαραγωγή της ταινίας 
επιδιώκεται αποκλειστικά η διατήρησή της στο Εθνικό 
Κινηματογραφικό Αρχείο. Η αναπαραγωγή της ταινίας δεν 
επιτρέπεται να παραβλάψει την κανονική εκμετάλλευσή της, 
ούτε να προκαλέσει αδικαιολόγητη βλάβη στα νόμιμα 
συμφέροντα των δικαιούχων του έργου.

Αρθρο 4

1. Κινηματογραφικό έργο είναι εκείνο, που αποτυπώνεται 
σε υλικό φορέα εικόνας ή εικόνας του ήχου και προορίζεται 
για κινηματογραφική ή τηλεοπτική ή οποιαδήποτε άλλη 
οπτικοακουστική μετάδοση, όποιο και αν είναι το 
περιεχόμενο και η διάρκειά του και όποιες και αν είναι οι 
μέθοδοι, τα μέσα και τα υλικά, που χρησιμοποιούνται για 
την παραγωγή, την αναπαραγωγή ή την προβολή του, είτε 
είναι ήδη γνωστά είτε θα εφευρεθούν στο μέλλον.

2. Κινηματογραφική ταινία είναι κάθε αντίτυπο ενός 
ολοκληρωμένου κινηματογραφικού έργου, που είναι όμοιο 
με το πρωτότυπο και προορίζεται για δημόσια ή ιδιωτική 
προβολή. Σε κάθε ανάτυπο διατηρούνται όλα τα δικαιώματα,

σχετικά με την οικονομική εκμετάλλευσή του.

Αρθρο 40

1. Με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι δύο ετών και χρηματική 
ποινή τουλάχιστον 100.000 δρχ. τιμωρείται όποιος, χωρίς 
τη γραπτή άδεια του δημιουργού ή του νόμιμου εκδοχέα 
των δικαιωμάτων του, προβάλλει σε δημόσια προβολή 
κινηματογραφικό έργο ενσωματωμένο σε βιντεοκασσέτα ή 
οποιοδήποτε άλλο υλικό φορέα, αν η πράξη του δεν 
τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

2. Η δίωξη της προβλεπόμενης στην προηγούμενη 
παράγραφο πράξης είναι αυτεπάγγελτη.

Αρθρο 43

Η αληθινή έννοια της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 του 
ν. 4301/1929 'περί τροποποιήσεως του νόμου 2387 ‘περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας- είναι ότι στη γενική προστασία με 
κάθε νόμιμο μέσο, που σε εκτέλεση του γενικότερου 
σκοπού τους μπορούν να μετέρχονται τα επαγγελμαπκά 
σωματεία των πνευματικών δημιουργών για την προστασία 
των πνευματικών δικαιωμάτων, περιλαμβάνονται και η 
είσπραξη, η κατανομή και γενικά η διαχείριση των δικαιω
μάτων αυτών, με καταβολή από τους δικαιούχους των 
σχετικών εξόδων, που μπορεί να υπολογίζονται σε προ- 
καθοριζόμενο ποσοστό των εισπραττόμενων δικαιωμάτων.

Αρθρο 46

Συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας δημιουργών, καλ
λιτεχνών - ερμηνευτών και παραγωγών.

1. Δημιουργοί, καλλιτέχνες - ερμηνευτές και παραγωγοί 
υλικών φορέων ήχου, εικόνας ή εικόνας και ήχου είναι 
δυνατό να συμφωνούν συμβάσεις αποκλειστικής 
συνεργασίας για ορισμένο χρόνο.

2. Οι συμβάσεις αυτές γίνονται εγγράφως και η διάρκειά 
τους δεν μπορεί να συμφωνηθεί για διάστημα μεγαλύτερο 
από τρία χρόνια. Αντίθετη συμφωνία σχετικά με τη διάρκεια 
της σύμβασης είναι άκυρη. Όροι συμβάσεων που περιλαμ
βάνουν ποσοτική ή άλλη περιγραφή καλλιτεχνικού έργου 
είναι άκυροι ως προς την παράταση της σύμβασης.

3. Ισχύουσες συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας με 
διάρκεια μεγαλύτερη από τρία χρόνια είναι ισχυρές αλλά 
λήγουν στις 31.10.1986, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριετία 
από την υπογραφή τους κατά την ημερομηνία αυτή, άλλως 
λήγουν με τη συμπλήρωση τριετίας. Εάν ο συμβατικός 
χρόνος λήγει πριν από την 31.10.1986, ισχύει ο συμβατικός 
χρόνος.

Συμβάσεις των οποίων παρήλθε ο αρχικός συμβατικός 
χρόνος, αλλά η συμβατική δέσμευση μεταξύ δημιουργού ή 
καλλιτέχνη ερμηνευτή και παραγωγού διατηρείται λόγω των 
όρων του τρίτου εδαφίου της παρ. 2, λήγουν την 31 
Οκτωβρίου 1986.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Άρθρο 1
Πνευματική ιδιοκτησία

1. Οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου,


