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EYXAΡΙΣΤΙEΣ 

 

Θα  ήθελα  να  εκφράσω  την   ευγνωµοσύνη   µου  τους  ανθρώπους  που βοήθησαν  

µε  τον  τρόπο  τους  και    συνέβαλλαν  καθοριστικά   στην  διερεύνηση  των  πτυχών  

του  θέµατος  και    την  ολοκλήρωση  της  παρούσης  διατριβής.  

Είµαι  ιδιαίτερα  ευγνώµων  για  τις  διαφωτιστικές  απαντήσεις  και  τα  στοιχεία  που  

ευγενικά  παραχωρήθηκαν  από  την  ∆ιευθύντρια   Οργανισµού   Πνευµατικής  

Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι),  κυρία  Σταµατούδη  Ειρήνη  και  τον  γενικό  ∆ιευθυντή   της    

Εταιρίας    Προστασίας    Οπτικοακουστικών   Έργων  (Ε.Π.Ο.Ε)  κύριο  Μίχο  Γεώργιο.   

Ευχαριστώ  ιδιαίτερα  τον  κύριο  Ζαφειρόπουλο  Κωνσταντίνο,  ∆ιευθυντή  του  

Μεταπτυχιακού  προγράµµατος ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

του  Πανεπιστηµίου  Μακεδονία,  για  την  συµβολή του στη  ανάλυση και στατιστική  

επεξεργασία  µέρους   των  δεδοµένων   που  προέκυψαν  από  την  έρευνα. 

Επίσης  τον  επιβλέποντα   καθηγητή  κύριο  Νίκα  Χρήστο,  ο  οποίος  σε  όλη  τη  

διάρκεια  της  έρευνας, της  επεξεργασίας  των  στοιχείων  και  της  συγγραφής   της  

παρούσης   διατριβής,   υποστήριζε  µε τεχνικές  συµβουλές   και  συστάσεις   την  

εξέλιξη   και  ολοκλήρωση  της.   

Το  µεγαλύτερο  όµως  ευχαριστώ  το  οφείλω  στη  µητέρα  µου  Μαρία,   που  µε  την 

τεράστια αγάπη  και την υποµονή   της  όλο  αυτό  το  διάστηµα  της  προσπάθειας  µου,  

µου  έδινε  θάρρος  για  να  συνεχίζω  και  να  φτάσω  ως  το  τέλος. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

Η  ανάπτυξη  του  ∆ιαδικτύου  τις  τελευταίες  δεκαετίες  και  η  νέα  εποχή που  

δηµιούργησε  µε  τον  τεράστιο  όγκο  πληροφοριών  που    διακινούνται  µέσω  αυτού,  

δηµιούργησε   παράλληλα  και  πλήθος  προβληµάτων  µε  αρνητικό  αντίκτυπο  στην  

οικονοµία. Ο παγκόσµιος  ιστός  δίνει  τη  δυνατότητα   διακίνησης  πέραν  των  

ειδήσεων,  των  πληροφοριών,  των  εικόνων  τη δυνατότητα  εύκολης  και  γρήγορης  

διακίνησης  πνευµατικών  έργων  όπως  βιβλία,  προγράµµατα  Η/Υ,  εικαστικά,  

µουσικά,  οπτικοακουστικά έργα  κ.α,  που  συµβάλουν  στην  κοινωνική  και   την   

οικονοµική  ανάπτυξη  µιας  χώρας   και  ασφαλώς  στην   προαγωγή  του  πολιτισµού  

της.   Η δυνατότητα  ψηφιοποίησης  των  έργων,  η   ευκολία  δηµιουργίας  πλήθους  

αψεγάδιαστων  ψηφιακών  αντιγράφων  και  η  συµπίεση   αυτών,  σε  συνδυασµό  µε  

την  ταχύτητα  µαζικής  διανοµής  τους    µεταξύ  εκατοµµυρίων  ανώνυµων  χρηστών  

στο  διαδίκτυο  σε παγκόσµιο  επίπεδο,  δηµιούργησε   µία  νέα   πρακτική  που  

επιτρέπει  παράνοµες  συµπεριφορές  και  πρακτικές  όπως,   την  κλοπή  της  

πνευµατικής  ιδιοκτησίας  µέσω  των ηλεκτρονικών  µέσων  ή  όπως  συνήθως   

αναφέρεται ως   «διαδικτυακή  πειρατεία».  Το  φαινόµενο    της  διαδικτυακής  

πειρατείας  καλούνται  να  αντιµετωπίζουν  όλες  ανεξαιρέτως  οι  χώρες  του  πλανήτη  

καθώς  η  Ελλάδα,  η  οποία  κατέχει  µεγάλα  ποσοστά   καταπάτησης ή  κλοπής 

όπως συνήθως  λέγεται  πνευµατικών  δικαιωµάτων.  Η  ιστορική  αναδροµή,  η  

παρουσίαση των  εννοιών  και  της  νοµοθεσίας  σε  παγκόσµιο  και  κοινοτικό  επίπεδο  

σε συνδυασµό  µε  την  παρουσίαση  των  προσπαθειών  αντιµετώπισης  του  

φαινοµένου  σε χώρες  της  Ε.Ε   και  την  ανάλυση  παγκόσµιων  δεικτών  αναδεικνύει  

τις  διαστάσεις  του  προβλήµατος  και  αναζητεί  τρόπους  εξάλειψης  του φαινοµένου.    

Σε    εµπειρικό  επίπεδο συνεντεύξεις  ατόµων που  διοικούν  οργανισµούς που 

βρίσκονται  στην  «αιχµή  του  δόρατος» για  την  προστασία  των  πνευµατικών  

δικαιωµάτων στο διαδίκτυο,  δίνουν   απαντήσεις   για  την  σηµερινή  κατάσταση  στη  

Ελλάδα.   Μετά  την  αξιολόγηση   των  συγκεντρωθέντων  στοιχείων  και  των  

στοιχείων που  προέκυψαν  από  την  έρευνα,  διατυπώνονται   συµπεράσµατα  και  

προτάσεις   τόσο  σε  κοινωνικό    όσο  και    οικονοµικό  επίπεδο. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το    διαδίκτυο  είναι   ένα   παγκόσµιο σύστηµα  διασυνδεδεµένων  υπολογιστών  και  

δικτύων  που   εξυπηρετεί 3,2 δις χρήστες παγκοσµίως οι οποίοι  έχουν την  

δυνατότητα  πρόσβασης  σε  µια πληθώρα πληροφοριών,  συγκεντρωµένων σε ένα 

"ψηφιακό χώρο"   και ταυτόχρονα   την  ελευθερία της  προσωπικής  επιλογής  των 

πηγών πληροφόρησης.  Αποτελεί ένα  µοναδικό  εργαλείο αµφίδροµης και ενεργητικής 

χρήσης και επικοινωνίας, υπερτερώντας  από κάθε άλλο συµβατικό µέσο  

επικοινωνίας.  

Μέσω του διαδικτύου διακινούνται όλα τα είδη των πληροφοριών υπό την µορφή  

δεδοµένων, µεταξύ των οποίων  κείµενα,  εικόνες,  ήχοι και βίντεο  τα οποία  

αποτελούν  έργα  πνευµατικής  ιδιοκτησίας. Η πνευµατική ιδιοκτησία  και η βιοµηχανική 

ιδιοκτησία που περιλαµβάνει τα σήµατα, τις  πατέντες  και τις εφευρέσεις, συνθέτουν 

τον ευρύτερο όρο της «∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας»  όπως έχει καθιερωθεί από  εθνικούς  

και διεθνείς νόµους  και συµβάσεις,  οι  οποίοι αναγνωρίζουν   ως  δικαίωµα 

διανοητικής περιουσίας, το προϊόν των πνευµατικών προσπαθειών ενός ατόµου και  το  

πως  αυτό  αντιµετωπίζεται  ως  άυλο  περιουσιακό στοιχείο. 

Το  πνευµατικό  δικαίωµα  υφίσταται σε  έργα λογοτεχνίας και τέχνης, όπως βιβλία, 

θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, αρχιτεκτονική, κινηµατογραφικά  έργα,  

στις ηχογραφήσεις,  τις εκτελέσεις και παραστάσεις έργων, τα  ραδιοφωνικά και 

τηλεοπτικά προγράµµατα και άλλες δηµιουργίες όπως  λογισµικό  ή βάσεις 

δεδοµένων (databases).   

Η  ραγδαία πρόοδος και  η  παγκόσµια διάδοση  της  ψηφιακής  τεχνολογίας, η  

ευκολία  ανταλλαγής  αρχείων   και  αντιγράφων,  η  δυνατότητα   κάθε  προϊόντος   να  

ψηφιοποιείται  και  να  µοιράζεται  από  και  προς  τα δισεκατοµµύρια  χρήστες σε  

πλανητικό  επίπεδο µε  µεγάλη  ταχύτητα,  σε  συνδυασµό  µε την  ανωνυµία  των  

χρηστών, δηµιούργησε τις συνθήκες ανάπτυξης µιας νέας παραβατικής συµπεριφοράς,   

την  κλοπή  της  πνευµατικής  ιδιοκτησίας  µέσω  ηλεκτρονικών  µέσων, ή διαδικτυακή  

πειρατεία. 

Στην   Ελλάδα καταγράφονται  εκατοµµύρια  επισκέψεις  σε  ιστοσελίδες που δίνουν 

πρόσβαση σε περιεχόµενο έργων πνευµατικής ιδιοκτησίας  χωρίς την άδεια  των 

δηµιουργών, δηλαδή παράνοµα.  Λόγω της ευκολίας στην πρόσβαση και της 

ανωνυµίας που προσφέρει το διαδίκτυο, η τάση αυτή γιγαντώνεται και  όλο  και 

περισσότεροι  χρήστες εθίζονται στην «δωρεάν απόκτηση»  πολιτιστικών  προϊόντων  
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και  αγαθών  αδιαφορώντας  για  τους  δηµιουργούς  και  τα  δικαιώµατα  επί  των  

έργων  τους.  Το  φαινόµενο αυτό έχει  λάβει  τεράστιες  διαστάσεις  µε  αντίστοιχες 

επιπτώσεις  στον  κοινωνικό   και  οικονοµικό   τοµέα.  

Το  ερευνητικό  αντικείµενο  της  παρούσης  διπλωµατικής  εργασίας  είναι  η  

διερεύνηση  και  οι  συνέπειες  του  φαινοµένου  της   διαδικτυακής  πειρατείας  που  

πλήττει  οικονοµικά  τους  δικαιούχους  και  το  κοινωνικό  σύνολο.   

Στα  κεφάλαια  ένα  και  δύο  γίνεται  αναφορά  στην  µελέτη  της  βιβλιογραφίας  µε 

ανάλυση  των  εννοιών  του  θέµατος  και   τη  καταγραφή   του  ισχύοντος  

νοµοθετικού  πλαισίου  σε  διεθνές,  κοινοτικό   και  σε  εθνικό  επίπεδο,  καθώς και µία  

ιστορική  αναδροµή στη  εξέλιξη  των  πνευµατικών  δικαιωµάτων.  

Σε  ξεχωριστό  κεφάλαιο  ερευνήθηκαν  οι  προσπάθειες  που  καταβάλουν  κράτη-µέλη  

της  Ε.Ε  αναφορικά µε την έννοµη  προστασία  των  δηµιουργών  και  των  έργων  

τους,  την  λήψη  προληπτικών  µέτρων, νοµοθεσιών  και  πρακτικών που   

δηµιουργούν  συνθήκες   προστασίας  των   πνευµατικών  δικαιωµάτων.   

Στο   κεφάλαιο  τέσσερα   αναλύονται και  παρουσιάζονται   τα  αποτελέσµατα   

έρευνας  του  Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου  για  την  παραβίαση  της  διανοητικής  και  

πνευµατικής  ιδιοκτησίας  που  δηµοσιεύτηκαν   τον  Απρίλιο  του  2016.  Η  έρευνα  

διερευνά  τους  λόγους  που  στρέφουν  τους  νέους,  που  αποτελούν   το  µεγαλύτερο  

µέρος  των  χρηστών  του  διαδικτύου, σε  καταπάτηση  των πνευµατικών  

δικαιωµάτων  και  δίνει  βαρύτητα    στην  αναζήτηση  κινήτρων  για αλλαγή  της  

συµπεριφοράς  τους.      

Στα  κεφάλαια   πέντε και  έξι  γίνεται  παρουσίαση  των αποτελεσµάτων τριών   

παγκόσµιων  δεικτών  και  συγκεκριµένα: α) του  ∆είκτη  για τα  ∆ιεθνή  ∆ικαιώµατα  

Ιδιοκτησίας  για το  έτος  2016,  β) του  ∆ιεθνή  ∆είκτη  Αντίληψης  ∆ιαφθοράς  για  το  

έτος 2015  και γ) του  ∆είκτη  Ποιότητας  Ευρωπαϊκής  Κυβέρνησης  για  το  έτος  2015,  

ενώ  επιχειρείται  η συσχέτιση  των  ευρηµάτων  και  εξαγωγή  συµπερασµάτων για  

όλα  τα  κράτη-µέλη  της  Ε.Ε.   

 

Τέλος στο  κεφάλαιο  επτά  γίνεται  αναφορά  στην  ελληνική  πραγµατικότητα όπως  

αποτυπώνεται  µέσα  από   το  έργο  που  επιτελούν, ο  Οργανισµός  Πνευµατικής  

Ιδιοκτησίας  (Ο.Π.Ι) ως  αρµόδιος κρατικός φορέας  και  η  Εταιρία  Προστασίας  

Οπτικοακουστικών  Έργων (Ε.Π.Ο.Ε) ως αναγνωρισµένος Οργανισµός Συλλογικής 

Προστασίας µε σηµαντικές επιτυχίες στην δίωξη της διαδικτυακής πειρατείας.  

Επιπρόσθετα  γίνεται  σχολιασµός  των  στατιστικών στοιχείων και  των  διαγραµµάτων  



[8] 

 

που   παραχωρήθηκαν  για  την  µελέτη  του  φαινοµένου  στη  χώρα  µας, που παρά 

το σηµαντικό έργο των παραπάνω οργανισµών, έχει   λάβει ανεξέλεγκτες  διαστάσεις. 

Στα  συµπεράσµατα   επιδιώκεται  η  καταγραφή  του  µεγέθους  του  φαινοµένου  και  

καταγράφονται  προτάσεις  που  θα  βοηθήσουν  στον  περιορισµό  του,   όπως η  

ενηµέρωση  και  η ευαισθητοποίηση  των χρηστών του διαδικτύου,  που  µπορεί  να   

επιφέρει  την  αλλαγή  στη  νοοτροπία  τους και  την ενίσχυση του σεβασµού της 

ιδιοκτησίας  στο ψηφιακό περιβάλλον. 

Η  έρευνα  πραγµατοποιήθηκε  στη  υπάρχουσα  σχετική   βιβλιογραφία, σε  

δηµοσιεύµατα   άρθρων  και    εφηµερίδων  στο διαδίκτυο,  στην  επίσηµη  ιστοσελίδα  

της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, σε  ιστοσελίδες  δικηγορικών  γραφείων ευρωπαϊκών 

χωρών που  εξειδικεύονται  στην  κλοπή  πνευµατικών  δικαιωµάτων,  παγκόσµιων  

οργανισµών σχετικές  µε  την  πνευµατική  ιδιοκτησία,  στη νοµική  τράπεζα 

πληροφοριών   και  σε  συνεντεύξεις  ατόµων  που  βρίσκονται  στην  πρώτη  γραµµή  

ενάντια   στη  κλοπή  πνευµατικής  ιδιοκτησίας,  προσφέροντας  τα  µέγιστα  για  το  

κοινωνικό  σύνολο  και  την  οικονοµία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ 

       

 ΒΑΣΙΚΕΣ    ΕΝΝΟΙΕΣ    ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 

1      ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ  Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ  -  ΟΡΙΣΜΟΣ   -   ΕΙ∆Η     

 

1.1   ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

∆ιανοητική ιδιοκτησία  ονοµάζουµε τα δικαιώµατα των δηµιουργών που προκύπτουν 

από τη δηµιουργία ενός προϊόντος του νου, το οποίο  αντιµετωπίζεται ως άυλο 

περιουσιακό στοιχείο. («∆ιανοητική  Ιδιοκτησία», 2015). 1   Οι  εθνικοί  και  διεθνείς  

νόµοι  και  συµβάσεις  αναγνωρίζουν  ως  δικαίωµα  διανοητικής  περιουσίας  το   

προϊόν των  πνευµατικών   προσπαθειών  του  ατόµου.  Η ∆ιανοητική Ιδιοκτησία 

µπορεί να διαχωριστεί σε δύο κυρίως κατηγορίες τη Βιοµηχανική Ιδιοκτησία και τα 

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα.  (Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας και Ανάπτυξης, «∆ιανοητική 

Ιδιοκτησία»,  2006). 2   

O Έλληνας νοµοθέτης   διευκρίνισε   µε  το άρθρο 8 παρ. 18 του Ν.2557/1997 ότι  ο 

διεθνής όρος "propriete intellectuelle"/"intellectual property" θα αποδίδεται στην 

ελληνική γλώσσα µε τον όρο "διανοητική ιδιοκτησία  και  θα  περιλαµβάνει  την  

πνευµατική  ιδιοκτησία,  τα  συγγενικά  δικαιώµατα  και  την  βιοµηχανική  ιδιοκτησία.  

«Η  διάταξη αυτή   έχει   ιδιαίτερη  σηµασία  γιατί  θέτει τέλος  στη  σύγχυση  που  

πολλές  φορές  δηµιουργείται  στην απόδοση  των  όρων. Η  ∆ιανοητική  Ιδιοκτησία  

καλύπτει  στη  πραγµατικότητα  όλες  τις  κατηγορίες των  άυλων  αγαθών  ενώ  η  

Πνευµατική  Ιδιοκτησία  µόνο  τα  δικαιώµατα  του  δηµιουργού  πάνω  στο  έργο  του» 

                                                           
1  ∆ιανοητική  Ιδιοκτησία, 2015 , [οn  line Available]   
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CF%84
%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE
%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1,  (cited  18-3-2016) 

 
2  Kέντρο  Μεταφοράς Τεχνολογίας  και  Ανάπτυξης, 2006,  ∆ιανοητική  Ιδιοκτησία, [οn  line 
Available]  http://www.liaison.uoc.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=89&lang=el, 
(cited  18-3-2016) 

2016)2016)http://www.liaison.uoc.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=89&lang=el, 
(cited  18-3-2016) 
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(Καλλινίκου, 2008  σελ.19).   Για  τις  ανάγκες  της  παρούσης  εργασίας  όπου  

αναφέρεται  ο  όρος  ∆ιανοητική  Ιδιοκτησία  θα  νοείται  Πνευµατική  Ιδιοκτησία  και  οι  

δύο  οροί  θα  χρησιµοποιούνται  ως  ταυτόσηµοι.  

 

1.2    ΕΙΔΗ  ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

Η διανοητική ιδιοκτησία περιλαµβάνει : 

1.   την πνευµατική ιδιοκτησία ("propriete litteraire et artistique"/"droit d' 

auteur"/"copyright") και τα συγγενικά δικαιώµατα.  Αφορά κυρίως  πρωτότυπα  έργα 

λογοτεχνίας και τέχνης, όπως βιβλία, θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, 

αρχιτεκτονική,  λογισµικό,  οπτικοακουστικά έργα    καθώς και  τα  συγγενικά τους  

δικαιώµατα, όπως  τις ηχογραφήσεις, τις εκτελέσεις και παραστάσεις  έργων,  τα 

ραδιοφωνικά  και  τηλεοπτικά  προγράµµατα.   

 

2. την βιοµηχανική ιδιοκτησία ("propriete industrielle"/"industrial property"), η 

οποία περιλαµβάνει τα διπλώµατα  ευρεσιτεχνίας  (εφευρέσεις),  τα σήµατα, τα 

βιοµηχανικά σχέδια και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ονοµασίες προελεύσεως, τις 

µικρές εφευρέσεις (λόγω  της  χρησιµότητας τους)  και  τα δικαιώµατα επί φυτικών 

ποικιλιών. Αρµόδιος διεθνής οργανισµός για  τα  παραπάνω  είναι ο  Παγκόσµιος 

Οργανισµός ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organization).  Στην  

Ελλάδα αρµόδιος Φορέας για την προστασία της  Πνευµατικής Ιδιοκτησίας  είναι  ο  

Οργανισµός  Πνευµατικής  Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι)  ενώ  για την προστασία της 

∆ιανοητικής Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ο Οργανισµός Βιοµηχανικής 

Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), ο οποίος έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα για την προστασία 

των εφευρέσεων και βιοµηχανικών σχεδίων   καθώς  επίσης  για  θέµατα  τεχνολογικής  

πληροφόρησης  και  βιοµηχανικής  ιδιοκτησίας. («Ταυτότητα  Οργανισµού  

Βιοµηχανικής   Ιδιοκτησίας», 2004) 3  

 

1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΣ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Το  έργο  κάθε  δηµιουργού  ως  άυλο αγαθό  αποτελεί το αντικείµενο  της  πνευµατικής  

ιδιοκτησίας  ανεξάρτητα από  την  αισθητική  ή  καλλιτεχνική  του  αξία  και  ανεξάρτητα  

                                                           
3  Οργανισµός  Βιοµηχανικής  Ιδιοκτησίας,  2004, Ταυτότητα ΟΒΙ, [οn  line Available],   
http://www.obi.gr/obi/?tabid=57,  (cited  19-3-2016) 
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από  τον  προορισµό  του,  τον  παράνοµο  ή  ανήθικο  χαρακτήρα  του.  Είναι  το  

προνόµιο  της  δηµιουργίας. Είναι  οι  νέες  µορφές, οι νέες  ιδέες  του  δηµιουργού  

που  εκφράζονται  µε  λόγια, κείµενα, χρώµατα, µουσική, ήχους, σχήµατα κ.λ.π. τα  

οποία  αντλούνται  από  την  προσωπικότητα του  και  µπορούν  να  καταλήξουν σε 

πνευµατικό  δηµιούργηµα  που  έχει  µορφή  προσιτή  στην  ακοή  και  στην  όραση.  

Κύριο  «στοιχείο    της  έννοιας  του  έργου είναι  η  πρωτοτυπία  γιατί  χωρίς  

πρωτοτυπία  δεν  υπάρχει  δηµιουργία».4    

Κάθε  πρωτότυπο  δηµιούργηµα  λόγου, τέχνης, επιστήµης  κ.λ.π.  αποτελεί  το  

αντικείµενο  της  πνευµατικής  ιδιοκτησίας.   Τέτοια  είναι  οι µουσικές συνθέσεις, µε 

κείµενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα, µε µουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες,  οι παντοµίµες, 

τα οπτικοακουστικά έργα. Είναι επίσης, τα έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία 

περιλαµβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, τα χαρακτικά έργα και 

οι λιθογραφίες, τα αρχιτεκτονικά έργα.  Οι φωτογραφίες, τα έργα των εφαρµοσµένων 

τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη 

γεωγραφία, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική. Επίσης είναι οι µεταφράσεις, οι 

διασκευές, οι προσαρµογές  ή άλλες µετατροπές έργων ή εκφράσεων της λαϊκής 

παράδοσης και οι συλλογές έργων ή συλλογές εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης ή 

απλών γεγονότων και στοιχείων, όπως οι εγκυκλοπαίδειες και οι ανθολογίες, εφόσον η 

επιλογή ή η διευθέτηση του περιεχοµένου  τους  είναι  πρωτότυπη. 

Οι βάσεις δεδοµένων  βρίσκονται  και  αυτές  κάτω  από  την προστασία  του  δικαίου 

της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Κριτήριο για την προστασία τους όπως  και  στις  

ανθολογίες  είναι η πρωτοτυπία ως προς την επιλογή ή τη διευθέτηση του 

περιεχοµένου τους  χωρίς  όµως  η προστασία αυτή να εκτείνεται στο περιεχόµενο των 

βάσεων δεδοµένων και βέβαια  δεν θίγει κανένα από τα δικαιώµατα που υφίστανται το 

περιεχόµενο αυτό. Επίσης  τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το 

προπαρασκευαστικό υλικό του σχεδιασµού τους  είναι  αντικείµενο   της  πνευµατικής 

ιδιοκτησίας. Ο Ν.2121/1993 σε εφαρµογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας αριθµό 91/250 

περιλαµβάνει ρητά τα προγράµµατα Η/Υ µεταξύ των προστατευόµενων έργων. (ΕΕΕΚ 

Αριθ. L 122/42-17.5.1991)5. 

 

Εν  κατακλείδι,  ως  πνευµατική ιδιοκτησία  νοείται  το  σύνολο  των  νοµικών  

κανόνων  που  απονέµουν  στον κάθε  δηµιουργό,  τα  δικαιώµατα  του  έργου 

                                                           

  4  Η απαίτηση  στη  νοµοθεσία  εµφανίζεται  στον  νόµο των  ΗΠΑ «original works of authorship» 
αρθ.102,  στο  νόµο  του  Ηνωµένου  Βασιλείου ΗΠΑ «original  literary,  dramatic, musical or 
artistic  works» αρθ.1.1  και  τον  ισπανικό  νόµο  «todas las creacions originals  literarias o 
cientificas»αρθ.10§1. ( από Κουµάντος, 2000,σελ.105). 
5  Mε  την  Οδηγία  91/250/ΕΟΚ του  Συµβουλίου της 14ης Μαΐου 1991 τα προγράµµατα  των Η/Υ    
θεωρούνται λογοτεχνικά  έργα  και  προστατεύονται  νοµικά.   ( ΕΕΕΚ Αριθ. L 122/42-17.5.1991).   
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του. Είναι  «το  σύστηµα  που    αποβλέπει   στη  προστασία του  δηµιουργού  και 

επιβράβευση  του  πνευµατικού  µόχθου,  αλλά  ταυτόχρονα  αποτελεί  και  κίνητρο  για  

την  πολιτιστική    ανάπτυξη  µιας  χώρας». (Καλλινίκου, 2008, σελ.1).   

Προκύπτει   λοιπόν  για  όλα  τα  δηµιουργήµατα  των  δηµιουργών,  µία  σαφή  

διάκριση  µεταξύ  του  άυλου  αγαθού  και  του  υλικού  φορέα πάνω  στον  οποίο  είναι  

ενσωµατωµένα.  Για  παράδειγµα  το  cd (Compact Disc – Οπτικός ψηφιακός δίσκος)  

ή το  βιβλίο  πάνω  στο  οποίο  έχουν  εγγραφεί  στίχοι, µουσική, κείµενο  κ.λ.π,  (ως  

υλικός  φορέας),  δεν  αποτελεί αντικείµενο  της  πνευµατικής  ιδιοκτησίας  και  

ασφαλώς είναι  έξω   από  το  πλαίσιο  προστασίας  της.6 (Φράγκου, 2001, σελ.5)  «Οι  

έννοµες σχέσεις που  αφορούν  το  υλικό  αντικείµενο  διέπονται  κυρίως  από  τις  

διατάξεις  του  αστικού δικαίου,  ενώ  οι  έννοµες  σχέσεις  που  αναφέρονται  στο  έργο  

ρυθµίζονται από  το  δίκαιο  της  πνευµατικής  ιδιοκτησίας». (Καλλινίκου,  σελ.19) 

 

1.4   ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

Ο   έλληνας  νοµοθέτης   προέβλεψε  ρητά  στο νόµο  περί  προστασίας πνευµατικών  

δικαιωµάτων (άρθρο  2 παράγραφος 1,2,3)  ποια  είναι  τα  δηµιουργήµατα  που  

αποτελούν  το  αντικείµενο προστασίας  του, ενώ  µε  τη  παράγραφο  5 του  ιδίου 

άρθρου  επίσης  προέβλεψε   ρητά  ότι:  τα  επίσηµα  κείµενα  κυρίως  νοµοθετικά,  

διοικητικά  και  δικαστικά  µε τα οποία  εκφράζεται  η  πολιτειακή  αρµοδιότητα  

καθώς  επίσης  κείµενα  που  εκφράζουν  την  λαϊκή  παράδοση,  τις  ειδήσεις  

και  άλλα απλά  κείµενα  δεν  θα  προστατεύεται  από  το  δίκαιο  της   

πνευµατικής  Ιδιοκτησίας. 

 

1.5   ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΣ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. 

 

Υποκείµενο  της  πνευµατικής  ιδιοκτησίας  είναι ο δηµιουργός δηλαδή το φυσικό  

πρόσωπο που  αποκτά  δικαιώµατα  µέσω  της  δηµιουργίας  του (πρωτογενής  κτήση) 

και  οποιοδήποτε  πρόσωπο  το  οποίο  αποκτά  τα  δικαιώµατα  εκµετάλλευσης  του  

έργου,   µέσω  συµβάσεων  µε  τον  δηµιουργό (δευτερογενής  κτήση).  Ο  αρχικός  

δικαιούχος  είναι  πάντα  το  φυσικό  πρόσωπο  ενώ  ένα   νοµικό  πρόσωπο  µπορεί  

να  γίνει  υποκείµενο  του  δικαιώµατος µόνο µε  παράγωγο  τρόπο  αφού το  ίδιο   δεν  

µπορεί  να  δηµιουργήσει. Βέβαια  υπάρχουν  περιπτώσεις  δικαστικών  αποφάσεων  

                                                           
6
 Φράγκου, Α. 2001. Συνοπτικός οδηγός, Πνευματική Ιδιοκτησία και  Συγγενικά  Δικαιώματα στην  Ελλάδα.  

Θεσσαλονίκη, 2001,    (επιμέλεια  Φράγκου, Πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI) 
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που  έχουν  δεχθεί ότι δηµιουργοί  µπορεί  να  είναι  και  τα  αλλοδαπά  νοµικά  

πρόσωπα.  (ο.π. σελ.  109) 

 

1.6  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

Σύµφωνα  µε  το  εθνικό  δίκαιο  και  συγκεκριµένα  στο άρθρο 1 του  Ν. 2121/93    

αναφέρονται  ρητά,   δύο  επιµέρους  δικαιώµατα  της  εκµετάλλευσης  του  έργου: 

α) το  περιουσιακό  δικαίωµα, που  αφορά  το  δικαίωµα  εκµετάλλευσης  µε  το  

οποίο  δίνεται  η δυνατότητα στο δηµιουργό να εκµεταλλευτεί το δηµιούργηµα  του  και 

να επωφεληθεί οικονοµικά από αυτό.  Είναι  αντικείµενο  εκµετάλλευσης,  έχει  

οικονοµική  αξία  και  ως  τέτοιο  µπορεί ακόµα να  µεταβιβαστεί  ή  να  περιοριστεί. Το  

δικαίωµα  αυτό  είναι  η εξουσία  που  παρέχεται  από  την  έννοµη  τάξη  και  «οι  όροι 

εξουσία και δικαίωµα θα πρέπει  να  θεωρούνται  ταυτόσηµοι και  χρησιµοποιούνται  

χωρίς  καµία  διαφοροποίηση ή  διάκριση  µεταξύ  τους». (ο.π, σελ.142).    

Οι εξουσίες που  απορρέουν  από  το  περιουσιακό  δικαίωµα  αναφέρονται  ενδεικτικά 

από  το   άρθρο  3  του Ν.2121/93, το  οποίο  τροποποιήθηκε  σε πολλά  σηµεία  από  

το  άρθρο  81 του Ν.3057/2002  και παράλληλα  εναρµονίστηκε  µε  την  Κοινοτική  

Οδηγία  2001/29.7   

Περιουσιακό  δικαίωµα  µπορεί  να  είναι: 

• το δικαίωµα της εγγραφής του έργου, το δικαίωµα δηλαδή για την πρώτη 

ενσωµάτωσή του πάνω σε υλικό φορέα, έτσι  ώστε  να  µπορεί   να  γίνει  στο  

µέλλον η  αναπαραγωγή του 

• την αναπαραγωγή του έργου, σε   περισσότερα αντίτυπα  

• τη µετάφρασή του 

• τη διασκευή, την προσαρµογή ή οποιαδήποτε  άλλη µετατροπή του 

• την εξουσία διανοµής του πρωτότυπου έργου 

• την εισαγωγή αντιτύπων του, που παρήχθησαν στο εξωτερικό 

• την εκµίσθωση και το δηµόσιο δανεισµό του 

• τη δηµόσια εκτέλεσή του, που το κάνει προσιτό σε κύκλο ευρύτερο από το στενό 

οικογενειακό και  κοινωνικό  περιβάλλον  της οικογένειάς του 

                                                           
7 Με  την  Οδηγία  2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και του  Συµβουλίου  της  22ας  
Μαΐου  2001, αναγνωρίζονται  τα «ψηφιακά  δικαιώµατα»  και  εναρµονίζονται πτυχές  των 
δικαιωµάτων  του  δηµιουργού  και  των  συγγενικών  δικαιωµάτων  στην  κοινωνία  της  
πληροφορίας. (ΕΕΕΚ Αριθ. L 167/10/22.6.2001)  
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• τη ραδιοτηλεοπτική µετάδοσή του 

• την παρουσίαση του στο κοινό  ενσυρµάτως,  ασυρµάτως. 

         Έτσι  λοιπόν  αν  κάποιος πραγµατοποιεί κάτι από τα προαναφερθέντα χωρίς την 

άδεια του δηµιουργού, προσβάλλει το περιουσιακό του δικαίωµα άσχετα  αν 

αποσκοπεί σε οικονοµική ωφέλεια ή όχι.(Geiger, 2007,σελ. 486 ).8    
 

β)  «το  ηθικό   δικαίωµα  «έχει  προσωπικό  χαρακτήρα και  αποσκοπεί  στην 

προστασία  του  προσωπικού  δεσµού  του  δηµιουργού  µε  το  έργο  του». 

(Καλλινίκου, 2001, σελ.49).   Έχει  χαρακτήρα   αµεταβίβαστο  καθ΄ όλη  τη  διάρκεια  

της  ζωής  του δηµιουργού  και  περιέχεται  στους  κληρονόµους  του  δηµιουργού  

µετά  το  θάνατο  του,   οι  οποίοι οφείλουν  να  το  ασκούν  σύµφωνα  µε  τη  θέληση  

του,  εφόσον  έχει  ρητά  εκφραστεί, σύµφωνα  µε  το άρθρο  12  Ν.2121/93 .     

«Ο  αποκλειστικός χαρακτήρας του δικαιώµατος  σηµαίνει  ότι  ο  δηµιουργός  και  

µόνο,  όσο ζει, νοµιµοποιείται να αποφασίζει  για  την  εκµετάλλευση  του  έργου του».  

(Γαρουφαλιά, 2009, 3).   Ο  απεριόριστος χαρακτήρας  του  δικαιώµατος  σηµαίνει   ότι  

κάθε  εξουσία  που  απορρέει  από  αυτό το  δικαίωµα,  µπορεί  να  διευρυνθεί  το  

περιεχόµενο της, είτε  αναφέρεται  στο  νόµο  είτε  όχι, αφού  εξάλλου η  απαρίθµηση  

που  γίνεται  από  τον  νόµο  είναι  ενδεικτική. 

Οι εξουσίες, που αναφέρονται ενδεικτικά στο  νόµο (άρθρο 4 του  Ν.2121/93) είναι  :   

• ηθική εξουσία δηµοσίευσης, την εξουσία να αποφασίζει ο  δηµιουργός  πώς, πότε,  

και  αν,  το έργο θα γίνει προσιτό στο κοινό,  

• την εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας πάνω στο έργο και ειδικότερα την εξουσία 

να µνηµονεύεται το όνοµά του στα αντίτυπα του έργου του και σε κάθε δηµόσια 

χρήση του 

• το δικαίωµά του να κρατάει την ανωνυµία του ή να χρησιµοποιεί ψευδώνυµο. 

• η απαγόρευση για  την κάθε παραµόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίηση του 

έργου.  

• η εξουσία προσπέλασης, δηλαδή η εξουσία να έχει ο δηµιουργός πρόσβαση στο 

έργο του, ακόµη και αν το περιουσιακό δικαίωµα ή η κυριότητα στον υλικό φορέα 

του έργου ανήκει σε άλλον. 

                                                           

8
 Geiger C., 2007, European Intellectual Property Review, 29/2007, 12 p. 486, [on  line available], 

http://www.opi.gr/index.php/2013-10-03-12-23-43/2013-10-04-06-34-37 (cited 15-3-2016) 
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• η ηθική εξουσία υπαναχώρησης, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο δηµιουργό να 

υπαναχωρήσει από συµβάσεις µεταβίβασης ή εκµετάλλευσης έργων λόγου ή 

επιστήµης, εφόσον είναι αναγκαίο για τον  δηµιουργό,  µε  τη  ρήτρα  αποζηµίωσης  

στον αντισυµβαλλόµενο σε  περίπτωση  θετικής του ζηµίας. 

 

Η ιδιαιτερότητα του ηθικού δικαιώµατος δεν έγκειται µόνον στο γεγονός ότι είναι 

ανεξάρτητο δικαίωµα από το περιουσιακό αλλά και στο ότι δεν µεταβιβάζεται.  Ο  

δηµιουργός  δηλαδή  αποτελεί  όχι  µόνο  τον  αρχικό  αλλά  και  τον  µοναδικό  

δικαιούχο  του  ηθικού  δικαιώµατος  καθ όλη  τη  διάρκεια    της  ζωής  του. 

 

Τα  δύο  προαναφερόµενα  δικαιώµατα  είναι  στενά συνδεδεµένα  και  πολλές  φορές  

αλληλένδετα  µεταξύ  τους.  Το  ηθικό  δικαίωµα  του  δηµιουργού  συνήθως  

εξυπηρετεί  τα  οικονοµικά  συµφέροντα  του  και  αντίστροφα  το  περιουσιακό  

δικαίωµα   ικανοποιεί  το  ηθικό  του  δικαίωµα.  Έτσι  λοιπόν  η  παρουσίαση  ενός  π.χ 

οπτικοακουστικού έργου  κάνει  γνωστό  τον  δηµιουργό   και  τις  ιδέες  του  (ηθικό  

δικαίωµα)  και  παράλληλα ικανοποιεί  και  το  περιουσιακό  του  δικαίωµα,  µε  τις  

απολαβές  που  του  προσφέρει  και  του  επιτρέπει να επιβιώνει  και  να  συνεχίσει  να  

δηµιουργεί.  

 

1.7    ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

Τα δύο  δικαιώµατα  παρά το  ότι  εµφανίζουν  ορισµένα  κοινά  εννοιολογικά  

γνωρίσµατα,  έχουν  δηλαδή  απεριόριστο,  απόλυτο  και  αποκλειστικό  χαρακτήρα,  

παράλληλα  είναι  ανεξάρτητα µεταξύ  τους  αφού    το  καθένα  από  αυτά  µπορεί  να  

έχει  διαφορετικό  φορέα.  Το   περιουσιακό  δικαίωµα  δύναται  να  µεταβιβάζεται  µε  

πράξη εν  ζωή ή  αιτία  θανάτου  ενώ  το   ηθικό  δικαίωµα  είναι  αµεταβίβαστο  και  

µόνο  µετά  θάνατο  του  δηµιουργού  περιέχεται  στους  κληρονόµους  οι  οποίοι  

οφείλουν  να  το  ασκούν  σύµφωνα  µε  τη  θέληση  του δηµιουργού,  εφόσον  αυτή  

έχει  ρητά  εκφραστεί. 9      

Τα  δύο  δικαιώµατα  της  πνευµατικής  ιδιοκτησίας  έχουν  συγκεκριµένη  διάρκεια  

ζωής   ενώ  µε  τη  λήξη  της  διάρκειας αυτής,  µόνο  το  Κράτος  µπορεί  να  παρέµβει  

για  να  ασκήσει  ορισµένες  από  τις  εξουσίες  του  ηθικού δικαιώµατος. 

                                                           
9   Άρθρο   12 Ν.2121/93          
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 Η  νοµοθεσία   προβλέπει  για  την  πνευµατική  ιδιοκτησία   διάρκεια  για  όσο  διαρκεί  

η  ζωή  του  δηµιουργού  συν  επιπλέον  εβδοµήντα  έτη  µετά  το  θάνατο  του,  που  

υπολογίζεται  από  την  1η  Ιανουαρίου  του  έτους    που  έπεται  τον  θάνατο  του   

 

δηµιουργού.  Πέραν  των  εβδοµήντα  ετών  το  Υπουργείο  Πολιτισµού   µπορεί  να 

ασκεί  εξουσίες   αναγνώρισης  της  πατρότητας  και  εξουσίες  προστασίας  της  

ακεραιότητας  του  έργου  του  δηµιουργού  που  απορρέουν από  το  ηθικό  

δικαίωµα.10 

 

1.8       ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  -    ΕΙ∆Η  -  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

1.8.α    Γενικά 

 

Η  τεχνική και  τεχνολογική εξέλιξη  δηµιούργησε  την  ανάγκη  προστασίας  και  άλλων 

προσώπων  εκτός  των  δηµιουργών.  Τα  δικαιώµατα  αυτών  των  προσώπων  

ονοµάζονται  «συγγενικά  δικαιώµατα»  και  προστατεύονται    τόσο  σε  διεθνές    όσο  

και  σε  εθνικό επίπεδο.  

Παλαιότερα  οι  ερµηνευτές ή εκτελεστές – καλλιτέχνες  θεατρικών  ή  µουσικών  έργων  

ή  άλλων  πνευµατικών  έργων  δεν  έβλεπαν  τη  ερµηνεία  τους  να  γίνεται  

αντικείµενο  εκµετάλλευσης,  αφού  δεν  υπήρχε  η  δυνατότητα  εγγραφής  σε  υλικό  

φορέα.   Με  την  τεχνική  και  τεχνολογική   πρόοδο, η  δυνατότητα  εγγραφής  και  η  

ευκολία  πολλαπλασιασµού  των  αντιτύπων  των  έργων  αρχικά  σε  δίσκους  

γραµµόφωνου,  σε  µαγνητοταινίες   και  αργότερα  σε κασέτες  ή βιντεοκασέτες  καθώς  

και η  µετάδοση τους  από  το  ραδιόφωνο  και  από  την  τηλεόραση,  οι  άπειρες  

επαναλήψεις  σε  ραδιοτηλεοπτικές  µεταδόσεις,  η  µετάδοση µέσω  δορυφόρων,  οι  

παρουσιάσεις  σε  δηµόσιο  χώρο,  ο  δανεισµός  κ.λ.π  έγινε  αντικείµενο  αθέµιτης  

εκµετάλλευσης  από  τρίτους.  Στις  µέρες  µας  η τεχνολογική   πρόοδος  και  η  όλο  

και  µεγαλύτερη  εξάπλωση  της ψηφιακής  τεχνολογίας, µε  την  εµφάνιση  νέων 

µέσων  µετάδοσης  καθώς  και δηµιουργία  νέων  προϊόντων  µέσω  διαδικτύου,  

δηµιούργησε  νέους  κινδύνους  για  τους  δηµιουργούς  και  τα  συγγενικά  δικαιώµατα.  

(Καλλινίκου,  2000,  σελ.189-190) 

                                                           
10    Άρθρο  29 Ν.2121/93, όπως  αντικαταστάθηκε  µε  το  άρθρο  8§5 Ν.2557/1997 
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1.8.β     Είδη   Συγγενικών  δικαιωµάτων   

 

Τα φυσικά  και  νοµικά  πρόσωπα  που µε  τη εξέλιξη  της  τεχνικής προόδου     

προσφέρουν  στην  δηµόσια  εκτέλεση,  τη  διάδοση    την  αναπαραγωγή  των  

πνευµατικών  έργων των  δηµιουργών  χαρακτηρίζονται  από  το  νόµο  ως  δικαιούχοι  

συγγενικών  δικαιωµάτων.   Τρείς είναι  οι  κατηγορίες των  δικαιούχων  που  

αναγνωρίζει  το διεθνές  δίκαιο  και  είναι  οι  εξής: 

 

Α)      οι  ερµηνευτές - εκτελεστές  καλλιτέχνες, οι  παραγωγοί  φωνογραφηµάτων  και  

οι   ραδιοτηλεοπτικοί  οργανισµοί. 11  Σε  αυτή  την  πρώτη  κατηγορία  ανήκουν  οι  

ηθοποιοί,  οι  µουσικοί,  οι  τραγουδιστές,  οι  χορευτές  και  γενικότερα  οι  άνθρωποι  

που  ερµηνεύουν  οι  εκτελούν  µε  οποιονδήποτε  τρόπο  έργα  του  πνεύµατος.     

 

Β)     κάθε  φυσικό,  ή  νοµικό  πρόσωπο  που  µε  «πρωτοβουλία  και  ευθύνη  του  

πραγµατοποιείται  η  πρώτη εγγραφή  σειράς  ήχων  µόνο». 12   Αργότερα  στην  

δεύτερη  αυτή   κατηγορία  προστέθηκαν   οι  παραγωγοί οπτικοακουστικών  έργων,  

µε   την  διατύπωση     «το φυσικό  ή νοµικό  πρόσωπο  το  οποίο  µε πρωτοβουλία  του  

και  ευθύνη  του οποίου πραγµατοποιείται   πρώτη  εγγραφή  σειράς   εικόνων µε  ή  

χωρίς  ήχο». 13 .   

 

Γ)  Τέλος  στην  τρίτη  κατηγορία  συγγενικών δικαιωµάτων,  καθιερώνεται  «το  

δικαίωµα  των  ραδιοτηλεοπτικών  οργανισµών  να  επιτρέπουν ή  να  απαγορεύουν  

την αναµετάδοση  των  εκποµπών  τους  µε  οποιοδήποτε  τρόπο,  όπως  

ηλεκτροµαγνητικά  κύµατα,  δορυφόροι, καλώδια»14.    

Στο  ελληνικό  δίκαιο  µε  το  Ν.  2121/193 αναγνωρίζονται  επιπλέον  συγγενικά  

δικαιώµατα  στους παραγωγούς  οπτικοακουστικών  µέσων   ενώ  θεσπίστηκε    για  

                                                           
11

 Σε  διεθνές  επίπεδο  η  αναγνώριση  των  συγγενικών  δικαιωµάτων  έγινε  από  την ∆ιεθνή  
Σύµβαση  της  Ρώµης,  το  1961,  ενώ   από  την  Ελλάδα  κυρώθηκαν  µε  το  Ν. 2054/1992, 
(ΦΕΚ Α΄ 104/30.6.1992). 
 
12

  Άρθρο  47 παρ. 3  του  Ν. 2121/1993,  αναριθμήθηκε   με το  άρθρο  81 παρ.4 του       Ν.3057/2002. 

 
13  Σχετικά πρακτικά Ολοµέλειας Βουλής, 27-1-1993, σ. 3405, 3407, 3408, (από  Καλλινίκου, 2000 σελ 205). 
14

  Άρθρο  48 παρ.1α του Ν. 2121/1993,  όπως  τροποποιήθηκε με το  άρθρο  81 παρ.5  του Ν.3057/2002. 



[18] 

 

πρώτη  φορά  ένα  περιορισµένο  συγγενικό  δικαίωµα,  αυτό  υπέρ  των  εκδοτών.  Με  

το  δικαίωµα  αυτό  τους  δίνεται  η  δυνατότητα  να  επιτρέπουν  ή  να  απαγορεύουν  

την  αναπαραγωγή  της  στοιχειοθεσίας  και  της  σελιδοποίησης  των  έργων  που  

έχουν  εκδώσει.   Η  προαναφερόµενη  ρύθµιση  θεωρείται  πρωτοπόρος  αφού  

ανάλογη  διάταξη  δεν  προβλέπεται  σε  ούτε  στη  ∆ιεθνή  Σύµβαση  της  Ρώµης  ούτε  

σε  αλλοδαπή  νοµοθεσία.  Στο  σηµείο  αυτό  αξίζει  να  σηµειωθεί  ότι  στα  πλαίσια  

των εργασιών  του  Παγκοσµίου  Οργανισµού  ∆ιανοητικής  Ιδιοκτησίας  έγιναν  

κάποιες  προσπάθειες  για  την  αναγνώριση  του  συγγενικού  δικαιώµατος  υπέρ  των  

εκδοτών, οι οποίες  όµως  δεν  κατέληξαν  σε  θετικό  αποτέλεσµα.  (Καλλινίκου, 2008, 

σελ. 310)  

Τέλος  από  τον  ισχύοντα  νόµο  αναγνωρίζονται  ως  συγγενικά  δικαιώµατα  τα  

δικαιώµατα  κάθε  προσώπου  που  δηµοσιεύει  ή  παρουσιάζει  για  πρώτη  φορά  στο  

κοινό,  έργο µετά  τη  λήξη  της  διάρκειας  της  προστασίας  του  δικαιώµατος  

πνευµατικής  ιδιοκτησίας  και  που  ήταν  πριν «αδηµοσίευτο»  ενώσω  ο  δηµιουργός  

ήταν εν ζωή  και για τα  επόµενα  70  χρόνια µετά  το  θάνατο  του. (Καλλινίκου, 2008, 

σελ.310). 15  

 

1.8.γ    Προστασία  συγγενικών  δικαιωµάτων 

 

Με  την Οδηγία  93/98 εναρµονίστηκε  η  διάρκεια  προστασίας της  Πνευµατικής  

Ιδιοκτησίας και των συγγενικών  δικαιωµάτων  ενώ  µεταγενέστερα  πραγµατοποιήθηκε  

η  κωδικοποίηση   της  µε την  Οδηγία  2006/116.  Μετά  την  εναρµόνιση της  

Ελληνικής  νοµοθεσίας  το  άρθρο  52   του  Ν. 2121/199316  καθιερώνει  50  έτη   

διάρκεια  προστασίας  για  τα  συγγενικά  δικαιώµατα.    Ρητά  ο  νόµος  αναφέρει  για  

κάθε  κατηγορία  συγγενικών  δικαιωµάτων πότε  ακριβώς  αρχίζει  η  περίοδος  

προστασίας  των  πενήντα  ετών.  

Συγκεκριµένα για τους   ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες η προστασία  ορίζεται  σε 

πενήντα (50) έτη µετά την ηµεροµηνία της ερµηνείας ή εκτέλεσης, που  όµως  δεν 

µπορεί να είναι µικρότερη από τη διάρκεια της ζωής του ερµηνευτή ή εκτελεστή 

καλλιτέχνη. Για τους παραγωγούς φωνογραφηµάτων (παραγωγούς υλικών φορέων 

ήχου) ορίζεται  σε πενήντα (50) έτη που  λήγουν  µετά την πραγµατοποίηση της υλικής 

                                                           
15 Λαµβάνεται  η  έννοια  του  όρου  «αδηµοσίευτο  έργο» και   σηµαίνει  ότι  το  έργο  δεν  έχει  
παρουσιαστεί  στο  κοινό  µε  οποιονδήποτε  τρόπο  και  φυσικά να  είναι  «νόµιµο»  δηλαδή   δεν  
αντίκειται  σε  διατάξεις  νόµου π.χ. περί  κλοπής. 
16  Άρθρο 52 του  Ν. 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε µε τα  άρθρα  81 παρ.7 & 10  του Ν 
3057/2002.  
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ενσωµάτωσης,  ενώ για  τους  παραγωγούς οπτικοακουστικών έργων (παραγωγών 

υλικών φορέων εικόνας ή ήχου και εικόνας) ορίζεται σε πενήντα (50) έτη µετά την υλική 

ενσωµάτωση.  Η διάρκεια των δικαιωµάτων των ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών 

ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια µετά την πρώτη µετάδοση µιας εκποµπής, είτε αυτή 

µεταδίδεται ενσυρµάτως ή ασυρµάτως, συµπεριλαµβανοµένης της καλωδιακής ή 

δορυφορικής µετάδοσης ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου µετάδοσης.   Τέλος  η διάρκεια 

του δικαιώµατος των εκδοτών ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια µετά την τελευταία 

έκδοση του έργου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ  -  ΙΣΧΥΟΝ  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

2.1          ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ    

 

2.1.1       Γενικά 

 

Από  την  ιστορική  έρευνα  συνάγεται ότι  ούτε  στην  αρχαιότητα  ούτε  αργότερα  στο  

µεσαίωνα υπήρχαν  νοµοθετικές  διατάξεις που  να ρυθµίζουν την  πνευµατική  

ιδιοκτησία  αφού  για  αυτά  δεν  µπορούσε  να  υπάρξει  ευρεία   εκµετάλλευση. Η  

διάδοση  των  έργων   µπορεί  να  επιτευχθεί αλλά  και  προϋποθέτει  την  εξέλιξη  και  

την  πρόοδο  της  τεχνικής.  «Όσο ο πολλαπλασιασµός  του  έργου  µπορούσε  να  

γίνει  µόνο  µε  την  αντιγραφή  του  από  κάποιο  γραµµατισµένο  δούλο  στη  Ρώµη  ή 

από  κάποιο  καλόγερο  στο  Μεσαίωνα,  ούτε  ο  συγγραφέας  είχε  περιθώρια  

κέρδους  από  την πώληση  του  αντιγράφου  αλλά  ούτε  και  για  τους  τρίτους  

αποτελούσε  πειρασµό  η  αντιγραφή  ή  διάθεση  ξένων  έργων» (Κουµάντος, 2000, 

σελ.10).  Η  τυπογραφία  αργότερα,   η  εφεύρεση του  γραµµοφώνου  και  του  

µαγνητοφώνου  έδωσαν  δυνατότητες  οικονοµικής  αξιοποίησης  του  έργου  µε  τον  

πολλαπλασιασµό  του  σε  αντίτυπα.   

 Υπάρχουν ενδείξεις ότι το  πρώτο  νοµοθετικό  κείµενο  που  αφορά  την  πνευµατική  

ιδιοκτησία  εµφανίζεται  τον 11ο  αιώνα  µ.Χ,  στην Κίνα  ενώ  είναι  αποδεκτό  ότι  η  

εµφάνιση  της  πνευµατικής ιδιοκτησίας τοποθετείται ιστορικά  την  εποχή  που  ο  

Γουτεµβέργιος  ανακάλυψε  την  τυπογραφία.   Πρόδροµος  της  προστασίας  της  

πνευµατικής  ιδιοκτησίας θεωρείται  ότι υπήρξαν  τα  προνόµια που  δόθηκαν στους 

τυπογράφους  και  εκδότες και  µετέπειτα  στους  δηµιουργούς.  Ιστορικά  το  πρώτο 

καταγεγραµµένο είναι  αυτό  που  εξασφάλιζε  την µονοπωλιακή χρήση  της  

τυπογραφίας  για  περιορισµένο  διάστηµα  πέντε  ετών  στον Jean de  Spire  το  1469  

στη  Βενετία. Παρόµοια προνόµια δόθηκαν το 1490 στην  Γερµανία  και  το  1507  στη  

Γαλλία. «Στην  πραγµατικότητα αποτελούσαν έναν µηχανισµό προστασίας  

επαγγελµατικών  συµφερόντων των εκδοτών  και  µέσο  λογοκρισίας,  ενώ η  

παραχώρηση  τους  άρχισε  αργότερα να εξαρτάται από  τη  συναίνεση  του  

δηµιουργού  και  έτσι  έγινε  το  πρώτο  άµεσο  βήµα  αναγνώρισης  της  προστασίας  µε  

βασικό  δικαιούχο  το  δηµιουργό». (Καλλινίκου, 2008, σελ.3-4) 
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Επόµενο  βήµα  ήταν  η  αναγνώριση  και  η  προστασία  της  πνευµατικής  ιδιοκτησίας  

µε  γενικούς  και απρόσωπους  κανόνες  στην  Αγγλία.  Το  Αγγλικό Copyright Act  του 

1709   αναγνωρίζει  το  αποκλειστικό δικαίωµα  στους  συγγραφείς  να  τυπώνουν  τα  

έργα  τους  για  ορισµένα  χρόνια  ενώ   Γαλλική  Επανάσταση  διακήρυξε  ως  ιερό 

νόµιµο  και  αναφαίρετο  δικαίωµα  της  φιλολογικής  και  καλλιτεχνικής  ιδιοκτησίας. Το  

1791 θεσπίστηκε  ο  νόµος  (Le Chapelier), για  το  αποκλειστικό  δικαίωµα  των  

θεατρικών  συγγραφέων σχετικά  µε τη  δηµόσια  παράσταση  των  έργων τους  και  το  

1793  θεσπίστηκε  ο  νόµος (Lakanal)  για  το  αποκλειστικό  δικαίωµα  της  

αναπαραγωγής. (Καλλινίκου, 2000, σελ.1-6  &  Κουµάντος  2000, σελ.4-15) 

  

Τον 19ο  αιώνα ενισχύθηκε η  νοµοθεσία  της  πνευµατικής  ιδιοκτησίας παράλληλα  µε  

την  εξέλιξη  της  τεχνολογίας  και  τίθενται τα  θεµέλια  για  τη  διεθνή  προστασία  του  

δηµιουργού.  Στην  ενίσχυση  της  νοµοθεσίας  συµβάλλει η  «πειρατική»  

αναπαραγωγή  των  έργων, θύµατα  της  οποίας  αρχικά  ήταν η Γαλλία  και  η  Αγγλία, 

µε  αποτέλεσµα  να  αρχίσει  η  υπογραφή  διµερών  συµβάσεων    για  την  προστασία  

των  έργων,  βάση  της  αρχής  της  αµοιβαιότητας. «Έτσι τέθηκαν  τα  θεµέλια  για  την  

διεθνή  προστασία  του  δηµιουργού.  ∆εν  υπάρχει  αµφιβολία   ότι  η  πνευµατική  

ιδιοκτησία  προχώρησε  παράλληλα  µε  την  εξέλιξη  της  τεχνολογίας. ∆εν  ήταν  όµως  

µόνο  η  τεχνολογία  που  συνέτεινε στη  διαµόρφωση  του  δικαίου  αυτού.   Ήταν ο  

συνδυασµός  του  πολιτιστικού  και  φιλοσοφικού  ρεύµατος  που  επικράτησε  όταν  η  

προστασία  του  ατόµου,  της  ελευθερίας  και  την  νοµικής  ισότητας  έγινε  συνείδηση  

των λαών». (Καλλινίκου,  2008,  σελ.5) 

Mε  την  συνδροµή των µεγάλων  διανοούµενων  όπως  o  Victor Hugo, o  Alexandre  

Dumas,  o  Honore de  Balzac,  τέθηκαν  τα  θεµέλια  για  τη  καθιέρωση  της  διεθνής  

προστασίας  των  πνευµατικών  δικαιωµάτων,  ιδρύθηκε  η  ∆ιεθνής  Φιλολογική  και 

Καλλιτεχνική  Ένωση,  οι  προσπάθειες της  οποίας  το 1886 οδήγησαν  στην  ψήφιση  

και υπογραφή  της  ∆ιεθνούς  Σύµβασης  Βέρνης.  

 

Από τις  αρχές  του  20ου αιώνα  η  προστασία  της  πνευµατικής ιδιοκτησίας 

επεκτείνεται  στα  αναπτυγµένα  κράτη,  οι  νοµοθετικές  της  ρίζες  είναι  σταθερές    

και  στερεώνεται ακόµη  περισσότερο  µε την  υπογραφή διεθνών  συµβάσεων, 

προκειµένου να  καλυφτούν  φαινόµενα  που  γεννούνται  από  τις νέες  εφευρέσεις  ή  

τεχνικές  ανακαλύψεις. (Κουµάντος, 2000, σελ.16).  Καλλιτέχνες,  µουσικοί, ηθοποιοί  

κ.λ.π. έβλεπαν  την  δουλειά  τους  να  γίνεται  αντικείµενο  επαναλήψεων  µε  κάθε  

τρόπο  τεχνολογίας  χωρίς να  εισπράττουν  αµοιβή  ενώ  παράλληλα  εξέλειπε  και  ο  

λόγος  της  ζωντανής  τους  παρουσίας,  ως αποτέλεσµα  της  συνεχούς  εξέλιξης  της  
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τεχνολογίας.  Οι  προσπάθειες  τους  άρχισαν  να  καρποφορούν  µετά  από  πολλά  

χρόνια,  όταν  άρχισαν  να  υπογράφονται  πολυµερείς  συµβάσεις που  αφορούσαν  

την  Πνευµατική  Ιδιοκτησία  και  τα  συγγενικά  δικαιώµατα. (Καλλινίκου, 2000, σελ.5 ) 

 

2.2      Νοµοθετικό  πλαίσιο   

 

2.2.1   Στην  Ελλάδα 

 

Στην  Ελλάδα  το  1834 αρχίζει  να  ισχύει  ο  Ποινικός  Νόµος  ο  οποίος  περιείχε  

ορισµένες  διατάξεις  περί  πνευµατικής  ιδιοκτησίας.  Τα  άρθρα 432,  433, 371  

θεωρούνται  ως  η  πρώτη   νοµοθετική  ρύθµιση  και  εφαρµόζονται  έως  το  1909.  Το   

άρθρο  432 τιµωρούσε  την  µετατύπωση  χωρίς  την  συναίνεση  του  δηµιουργού,  το  

άρθρο  433  πρόβλεπε  την  επέκταση  της  προστασίας  στους  αλλοδαπούς  

δικαιούχους  µε  τον  όρο  της  αµοιβαιότητας  και  τέλος  το  άρθρο 371  αναφέρονταν  

στο  αδίκηµα  της  κλοπής  και  υπήρχε  σε  αυτό  ρητή  επιταγή  να µην  εξαιρούνται  

τα  έργα  του  «ανθρωπίνου  νοός».  Η  προστασία  που  έδιναν  τα προαναφερόµενα  

άρθρα  «ήταν  απόλυτα  ανεπαρκείς  όχι  µόνο  για  τις  σηµερινές  αντιλήψεις  αλλά  

ακόµα  και  σε  σύγκριση  µ΄ όσα  ίσχυσαν  σε  άλλες  χώρες  εκείνη  την  εποχή». 

(Κουµάντος, 2000,  σελ.17) 

Στην  συνέχεια  οδηγούµαστε  στην ψήφιση του  Ν. ΓΥΠΓ΄/1909  για  τα  θεατρικά  έργα  

και  του  Ν.2387/1920 που  αποτέλεσε  την βάση  για  την πνευµατική  ιδιοκτησία  µέχρι  

τη  στιγµή που  ψηφίστηκε  και  άρχισε  να  ισχύει ο  ισχύων  νόµος 2121/1993.  Στο  

ενδιάµεσο  διάστηµα  από  το  1920   έως  το  1993  έγιναν  αρκετές  προσπάθειες   

που  όµως ήταν  αποσπασµατικές  και  δεν  µπορούσαν  να  λύσουν  τα  προβλήµατα 

που  έφερε  η  εξέλιξη  της  τεχνολογίας  όπως  η  κασετοπειρατεία,  η  βιντεοπειρατεία, 

η  φωτοτυπική  αναπαραγωγή, η  εκµίσθωση βιντεοκασετών  και  συµπαγών  δίσκων, 

η δορυφορική και  καλωδιακή  τηλεόραση η ανάπτυξη  ηλεκτρονικών  υπολογιστών, η  

ψηφιακή  αναπαραγωγή  και  η  ηλεκτρονική  διάδοση. (Κουµάντος, 2000, σελ.20-25 & 

Καλλινίκου, 2008, σελ.5-6) 
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2.2.2  Σε  διεθνές  επίπεδο 

 

Σε  διεθνές  επίπεδο  η  προστασία  της  πνευµατικής  ιδιοκτησίας  επιτυγχάνεται  µε   

πολυµερείς  συµβάσεις  και  είναι: 

α)   Η  Παγκόσµια  Σύµβαση  περί  Πνευµατικής  Ιδιοκτησίας που  υπογράφηκε  το 

1952 στην  Γενεύη  µε πρωτοβουλία  της  UNESCO.  Στόχος  της  ήταν  η  προστασία  

της  πνευµατικής  ιδιοκτησίας  των  φιλολογικών  και  επιστηµονικών  έργων, και  ο  

σεβασµός  των  ανθρωπίνων  δικαιωµάτων  έτσι  ώστε  να ευνοηθεί  η  ανάπτυξη  των  

γραµµάτων,  των τεχνών  και  των  επιστηµών. 

α)  Η ∆ιεθνής  Σύµβαση  της  Ρώµης που  υπογράφηκε  το  1961.  Θεωρείται  το  

βασικότερο  κείµενο  για  την  προστασία  των  συγγενικών δικαιωµάτων γιατί  

προστατεύει  τους ερµηνευτές ή  εκτελεστές  καλλιτέχνες, τους παραγωγούς  

φωνογραφηµάτων  και  τους  ραδιοτηλεοπτικούς  οργανισµούς. 

β)  Η  ∆ιεθνής  Σύµβαση  της  Βέρνης-Παρισιού που  υπογράφηκε το  1971, σε  µια 

πρωτοβουλία που  προήλθε  από  την  ∆ιεθνή  Φιλολογική  και  Καλλιτεχνική  Ένωση. 

Προστατεύει  τα  δικαιώµατα  των  λογοτεχνών και των  καλλιτεχνών. 

γ)   Η ∆ιεθνή  Σύµβαση  της  Γενεύης  η  οποία  υπογράφηκε  το 1971  προστατεύει 

τους παραγωγούς  φωνογραφηµάτων από  αναπαραγωγές  των  έργων τους. 

δ)   Τη  Συµφωνία  TRIPS  που  αφορά  τα  ∆ικαιώµατα  ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας στον  

τοµέα  του Εµπορίου,  υπογράφηκε  στο  Μαρακές το  1994 και περιλαµβάνεται  στην  

Τελική  Πράξη  του  Γύρου  της  Ουρουγουάης.  ∆εσµεύει  τα    περισσότερα  κράτη  

από  την  1η   Ιανουαρίου  1996.   

ε)  Οι  Συνθήκες  WIPO  οι  οποίες  έγιναν  στο  πλαίσιο  του  Παγκόσµιου  Οργανισµού  

∆ιανοητικής  Ιδιοκτησίας (WIPO)  το  1996  και   είναι  περισσότερο  γνωστές  ως  

Συνθήκες ΙNTERNER.  Η  πρώτη  Συνθήκη WIPO (WIPO COPYRIGHT TREATY) 

αφορά  την  πνευµατική  ιδιοκτησία  και  η  δεύτερη Συνθήκη WIPO (WIPO 

PERFORMANCES AND RHONOGRAMS TREATY) αφορά  τις  ερµηνείες-εκτελέσεις  

και  τα  φωνογραφήµατα.  Αποτελούν  τις συµφωνίες  που  «δίνουν  λύσεις  σε  

ορισµένα  προβλήµατα  που  δηµιουργεί  η  εξέλιξη  στη  ψηφιακή  τεχνολογία   και    

διαµορφώνουν  το  διεθνές  θεσµικό  πλαίσιο  για  την προστασία  των  έργων  και  των  

καλλιτεχνικών  εισφορών  στην  κοινωνία  των  πληροφοριών».  (Kαλλινίκου, 2008, 

σελ.401-441).  
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2.2.3 Οι  Οδηγίες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης    

 

Το  κοινοτικό  κεκτηµένο  αποτελείται  από  σειρά  Οδηγιών  που  αποβλέπουν  στην  

προστασία  των  πνευµατικών  δικαιωµάτων.  Κατά χρονική σειρά, οι Οδηγίες αυτές και 

τα περιεχόµενά τους συνιστούν: 

1.   Η Οδηγία 91/250/ΕΟΚ της 14ης Μαΐου 1991, για τη νοµική προστασία των 

προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Σύµφωνα µε αυτή την  Οδηγία  τα 

προγράµµατα  των  Η/Υ και  το  προπαρασκευαστικό  υλικό  του  σχεδιασµού  τους 

προστατεύονται  ως  λογοτεχνικά  έργα  µε  τις  διατάξεις  της  πνευµατικής  ιδιοκτησίας 

εφόσον  είναι αποτέλεσµα πνευµατικής δηµιουργίας.   (Official Journal E.EL 122 , 

17/05/1991 P. 0042 – 0046, Finnish special edition: Chapter 17 Volume 1 P. 0111, 

1991).17 

 

 

2.  Η Οδηγία 92/100/ΕΟΚ της 19ης Νοεµβρίου 1992, σχετικά µε το δικαίωµα 

εκµίσθωσης, το δικαίωµα δανεισµού και ορισµένα δικαιώµατα συγγενικά προς την 

πνευµατική ιδιοκτησία στον τοµέα των προϊόντων της διανοίας. Η Οδηγία θεσπίζει  το  

αποκλειστικό  δικαίωµα  εκµίσθωσης και  δανεισµού  για  όλα  τα  έργα και  εναρµονίζει  

σε  οµοιόµορφή  βάση  τα  συγγενικά  δικαιώµατα. (Επίσηµη Εφηµερίδα  E.E αριθ. L 

346 της 27/11/1992 σ. 0061 – 0066, 1992)18    

    

Η Οδηγία αυτή κωδικοποιήθηκε µε την Οδηγία 2006/115/ΕΚ της 12ης ∆εκεµβρίου 

2006 σχετικά µε τα ίδια ως άνω δικαιώµατα. 

 

3.     Η Οδηγία 93/83/ΕΟΚ της 27ης Σεπτεµβρίου 1993, περί συντονισµού ορισµένων 

κανόνων όσον αφορά το δικαίωµα του δηµιουργού και τα συγγενικά δικαιώµατα που 

εφαρµόζονται στις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις και την καλωδιακή 

αναµετάδοση.   Η  Οδηγία στοχεύει  στη  δηµιουργία  ενιαίου νοµοθετικού  πλαισίου   

της  πνευµατικής  ιδιοκτησίας  και  των  συγγενικών  δικαιωµάτων  σχετικά  µε  την  

ανάπτυξη  των  δραστηριοτήτων ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης µέσω  δορυφόρου και  

                                                           
17

 Official Journal E.E  L 122 , 17/05/1991 P. 0042 – 0046, (14-5-1991), Council Directive 91/250/EEC of 14 
May 1991 on the legal protection of computer programs, [online Available],   http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0250:EN:HTML,   (cited  2-6-2016) 
 
18  Επίσηµη Εφηµερίδα E.E αριθ. L 346, (19-11-1992), Οδηγία 92/100/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης 
Νοεµβρίου 1992 σχετικά µε το δικαίωµα εκµίσθωσης, το δικαίωµα δανεισµού και ορισµένα δικαιώµατα 
συγγενικά προς την πνευµατική ιδιοκτησία στον τοµέα των προϊόντων της διανοίας  
[online  Available], 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0100&from=EL, (cited  2-6-2016) 
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καλωδιακής  αναµετάδοσης. (Επίσηµη  Εφηµερίδα  E.E  αριθ. L 248 της  06/10/1993  

σ. 0015 – 0021,  1993)19.      

 

4.   Η Οδηγία 93/98/ΕΟΚ της 29ης Οκτωβρίου 1993, περί εναρµονίσεως της διάρκειας 

προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και ορισµένων συγγενών 

δικαιωµάτων. Με  την  Οδηγία  αυτή  πραγµατοποιείται  πλήρης  εναρµόνιση  της  

διάρκειας  της  προστασίας  όλων  των  έργων.  Η  διάρκεια  ορίζεται  στα  70  έτη  µετά  

ο  θάνατο  του  δηµιουργού ενώ  η  διάρκεια  για  τα  συγγενικά  δικαιώµατα  ορίζεται  

στα  50   έτη. (Επίσηµη Εφηµερίδα  Ε.Ε αριθ. L 290 της 24/11/1993 σ. 0009 – 0013, 

1993).20   

Και αυτή η Οδηγία κωδικοποιήθηκε µε την Οδηγία 2006/116/ΕΚ της 12ης 

∆εκεµβρίου  2006 για λόγους σαφήνειας και ορθολογισµού. 

 

5.    Η Οδηγία 96/9/ΕΟΚ της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά µε  τη νοµική προστασία των 

βάσεων δεδοµένων. Είναι οδηγία  εξαιρετικής  σηµασίας για  την   κοινωνία  των  

πληροφοριών  αφού  ή  πλειονότητα  των νέων  προϊόντων  και  υπηρεσιών  

παρέχονται  µέσω  βάσεων  δεδοµένων, οι οποίες βάσεις δεδοµένων  προστατεύονται  

ανεξάρτητα από την προστασία µε την πνευµατική ιδιοκτησία. (Επίσηµη  Εφηµερίδα  

E.E. αριθ. L 077 της 27/03/1996 σ. 0020 – 0028,  1996).21  Η καινοτοµία της Οδηγίας  

έγκειται στο  γεγονός  ότι  προβλέπεται η «θέσπιση  ενός  νέου sui generis οικονοµικού 

δικαιώµατος  που  προστατεύει  τη  σηµαντική  επένδυση  του  κατασκευαστή  µιας  

βάσης  δεδοµένων». (Καλλινίκου, 2001 σελ.22)  

                                                           
19

 Επίσηµη Εφηµερίδα   E.E  αριθ. L 248 (6-10-1993),  Οδηγία 93/83/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης 

Σεπτεµβρίου 1993 περί συντονισµού ορισµένων κανόνων όσον αφορά το δικαίωµα του δηµιουργού και τα 

συγγενικά δικαιώµατα που εφαρµόζονται στις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις και την καλωδιακή 

αναµετάδοση ,  [online  Available], 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0083&from=EL, (cited  3-6-2016) 

 
20

 Επίσηµη Εφηµερίδα  E.E αριθ. L 290 της 24/11/1993  (29-10-1993), Οδηγία 93/98/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 για την εναρµόνιση της διάρκειας προστασίας του δικαιώµατος 

πνευµατικής ιδιοκτησίας και ορισµένων συγγενών  δικαιωµάτων,  

[online Available], 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0098&from=EL,  (cited  4-6-2016) 

 
21

 Επίσηµη  Εφηµερίδα  E.E.  αριθ. L 077, (27/03/1996), Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά µε τη νοµική προστασία των 

βάσεων δεδοµένων   [online Available],  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996L0009&from=EL,  (cited  8-6-2016) 
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6.    Η Οδηγία 2001/29/ΕΚ για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του 

δηµιουργού και των συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.    

«Η Οδηγία 2001/29/ΕΚ  δίνει  τη  δυνατότητα  µεταφοράς  των διεθνών  υποχρεώσεων  

που  πηγάζουν  από  τις  συνθήκες  WIPO  σε  κοινοτικό  επίπεδο  µε  βάση  το  

κοινοτικό  κεκτηµένο  και  τις  ανάγκες  της  εσωτερικής  αγοράς». (Καλλινίκου, 2001 

σελ.23).  Έχει  ως  σκοπό  την  εναρµόνιση  των  νοµοθεσιών  των  κρατών  µελών  και  

την  εξασφάλιση  υψηλού  επιπέδου  προστασίας  της  διανοητικής  ιδιοκτησίας  έτσι  

ώστε  να  δηµιουργηθεί  ασφάλεια  δικαίου  και να  ενθαρρυνθούν  οι  επενδύσεις  και  

η  ανταγωνιστικότητα  της  ευρωπαϊκής  πολιτιστικής  βιοµηχανίας. Το  παραγόµενο  

αποτέλεσµα θα  είναι  να  υπάρξει όφελος  για  τους  δηµιουργούς,  τους  ερµηνευτές  ή  

εκτελεστές  καλλιτέχνες,  τους  παραγωγούς  φωνογραφηµάτων  του  παραγωγούς 

οπτικοακουστικών  έργων,  του  πολιτισµού  γενικότερα.  (Επίσηµη  Εφηµερίδα  E.E  

αριθ. L 167 της  22/06/2001 σ. 0010 – 0019, 2001).22 

Η εθνική νοµοθεσία εναρµονίσθηκε µε την Οδηγία αυτή το 2002, µάλιστα η Ελλάδα 

ήταν το πρώτο κράτος µέλος που ολοκλήρωσε την διαδικασία εναρµόνισης εντός της 

προβλεπόµενης προθεσµίας και αυτό αποτέλεσε έναν βασικό λόγο για την απονοµή 

στη χώρα µας του βραβείου “Cyber Champion” (2002) στο πλαίσιο των προσπαθειών 

και της θετικής δυναµικής της τότε Ελληνικής ∆ιοίκησης για την προστασία της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας. (Γραµµατικάκη, Α & Συνοδινού,Τ,  2012 σ.619-636).23   

 

7.    Η Οδηγία 2001/84/ΕΚ για  το  δικαίωµα παρακολούθησης. 

Προβλέπει το  δικαίωµα  του  δηµιουργού  ενός πρωτότυπου έργου και επιτρέπει  την  

είσπραξη  ποσοστού  επί  του  τιµήµατος για  κάθε  µεταπώληση  του.  Αφορά  

                                                           
22

  Επίσηµη Εφηµερίδα E.E  αριθ. L 167,  (22/06/2001), Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του 

δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας  

[online Available], http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:EL:HTML, 

(cited  8-6-2016) 

  

23
 Γραµµατικάκη, Α & Συνοδινού,Τ, 2012, Intellectual Property and  Private International Law, 

PORTLAND OREGON, T.J Intelnational Ltd,  [e-book version].  [οn  line Available],    

https://books.google.gr/books?id=3izcBAAAQBAJ&pg=PA620&lpg=PA620&dq=cyber+champion+

2002&source=bl&ots=2Ewm4JbTzo&redir_esc=y#v=onepage&q=cyber%20champion%202002&f

=false, ISBNq978-1-84946-2321-0,   (cited  22-5-2016) 
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εικαστικά έργα  όπως  πίνακες  ζωγραφικής, χαρακτικά  έργα, σχέδια, γλυπτά κ.λ.π. 

(Επίσηµη Εφηµερίδα   E.E  αριθ. L 272 της 13/10/2001 σ. 0032 – 0036). 24  

 

8.    Η Οδηγία 2004/48/ΕΚ περί της επιβολής των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Με  την  Οδηγία αυτή εναρµονίστηκαν  τα  µέτρα  και  οι  διαδικασίες που  αφορούν στο  

σεβασµό των  δικαιωµάτων  της  διανοητικής  ιδιοκτησίας.  (Επίσηµη Εφηµερίδα  E.E 

αριθ.   L 157  (30ής Απριλίου 2004 ). 25   

Με  τον Ν. 3524/2007 εναρµονίστηκε  η εθνική νοµοθεσία µε τις δύο τελευταίες 

αυτές Οδηγίες.  (Ε.τ.Κ.,τ.Α΄15/2007) 

 

 

       9.  Η Οδηγία 2011/77/ΕΕ για τροποποίηση της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ «για τη διάρκεια 

προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και ορισµένων συγγενικών 

δικαιωµάτων», στην οποία εναρµονίστηκε η εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 4212/2013. 

(Επίσηµη Εφηµερίδα  E.E αριθ.   L 265,  (11-10-2011).26  

Η Οδηγία  ενσωµατώθηκε  στο  Ελληνικό  δίκαιο.27 

 

                                                           
24

  Επίσηµη Εφηµερίδα E.E αριθ. L 272  (13/10/2001), Οδηγία 2001/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Σεπτεµβρίου 2001, σχετικά µε το δικαίωµα 

παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού ενός πρωτότυπου έργου τέχνης  

[online Available],  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0084:EL:HTML, 

(cited  19-6-2016)   

 
25

 Επίσηµη Εφηµερίδα  E.E αριθ.   L 157  (30-4-2004), διορθωτικό σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας, [online Available],  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=EL,  

(cited 19-6-2016) 

 
26   (Επίσηµη Εφηµερίδα  E.E αριθ.  L 265 (11-10-2011 ), Οδηγία 2011/77/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 για τροποποίηση της οδηγίας 

2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και ορισµένων συγγενικών 

δικαιωµάτων,  [online  Available], 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:265:0001:0005:EL:PDF, 

(cited  19-6-2016) 
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 N.4212/2013, «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του   
Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση 
του ν. 2121/1993,  «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα»,  Ε.τ.Κ. 
τ.΄Α, 257, 2013 
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10.   Η Οδηγία 2012/28/ΕΕ «σχετικά µε ορισµένες επιτρεπόµενες χρήσεις ορφανών 

έργων», στην οποία εναρµονίστηκε η εθνική νοµοθεσία µε τον ίδιο ως άνω 

Ν.4212/2013. (Επίσηµη Εφηµερίδα  E.E αριθ.   L 299,  (27-10-2012). 28
  

 

 

11.  Τέλος,  η  προ  πρόσφατη  Οδηγία 2014/26/ΕΕ  του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου 

και του Συµβούλιου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 αφορά τη συλλογική διαχείριση 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων καθώς και τη 

χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων στην 

εσωτερική αγορά. (Επίσηµη Εφηµερίδα  E.E αριθ.   L 84/7,  26-2-2014).29  

  

 Για  την  µεταφορά  της προαναφερόµενης  Οδηγίας  στο  εθνικό  δίκαιο,  το 

Υπουργείο  Πολιτισµού  και  Αθλητισµού συνέταξε  προσχέδιο  νόµου  και  στη  

συνέχεια  το  έθεσε  σε  δηµόσια  διαβούλευση  από στις  23  ∆εκεµβρίου  2015 έως  

22 Ιανουαρίου  2016,  προκειµένου  µετά  την  ολοκλήρωση  της  διαβούλευσης,  να  

προχωρήσει  στη  διαδικασία   ψήφισης  του  από  το   Ελληνικό  Κοινοβούλιο (Χίος, 

2016). 30      Έως  την  ηµεροµηνία  της  κατάθεσης  της  παρούσας  εργασίας  το   

σχετικό  νοµοσχέδιο  δεν  έχει  πάει   στο  Ελληνικό  Κοινοβούλιο  προς  ψήφιση  

παρότι  η  καταληκτική  ηµεροµηνία  συµµόρφωσης  των  κρατών µελών  της  Ε.Ε  που  

έθεσε  η  Commission  ήταν  η  10η  Απριλίου  2016.  

           Το  σχετικό  άρθρο  της   43 της   Οδηγίας  2014/26/ΕΕ  προβλέπει: 31  

                                                           
28    Επίσηµη Εφηµερίδα  E.E αριθ.   L 299,  (27-10-2012),  Οδηγία 2012/28/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά µε ορισµένες επιτρεπόµενες 

χρήσεις ορφανών έργων,  [online  Available],  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:ELPDF,(cited28-6-2016) 

 
29

 (Επίσηµη Εφηµερίδα  E.E αριθ.   L 84/7,  (26-2-2014 ), Οδηγία  2014/26/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ για τη συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 

και συγγενικών δικαιωµάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών  αδειών  για  επιγραµµικές   χρήσεις 

µουσικών έργων στην εσωτερική αγορά, [online  Available],   

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0026&from=EL,(cited 23-6-2016) 

 
30 Παρουσίαση  του  χρονικού  του  υπό  κατάθεση   νοµοσχεδίου,  µε τη  µορφή  infographic.    

         31                       Άρθρο 43 της   Οδηγίας  2014/26/ΕΕ.     Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

1.   Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το 
αργότερο µέχρι τις 10 Απριλίου 2016.  Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή 
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2.2.4 Ελληνική  Νοµοθεσία 

 

       Κύρια  πηγή  δικαίου  στη  χώρα  µας  αποτελεί  ο  Ν. 2121/199332  o  οποίος  ισχύει  

από τις 4-3-1993,   ηµεροµηνία  δηµοσίευσης  του  στη  Εφηµερίδα  της  Κυβερνήσεως 

έως  και  σήµερα.   

Ο  Ν.2121/1993  είναι  εµπνεόµενος  από  τον  Παγκόσµιο  Οργανισµό  ∆ιανοητικής  

Ιδιοκτησίας και  αναθεωρεί την  προηγούµενη  νοµοθεσία του 1920. Έως σήµερα  

τροποποιήθηκε  και  συµπληρώθηκε  µε  σειρά  νοµοθετηµάτων  προκειµένου  να  

ενσωµατωθούν  στην  Ελληνική  νοµοθεσία  οι  Οδηγίες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  

αλλά  και  αντιµετωπιστούν   προβλήµατα  που  προέκυψαν  κατά την  εφαρµογή  του.  

Με  τον  ισχύοντα  νόµο  4212/2013 (ΦΕΚ Α΄ 257/3-12-12013) ενσωµατώθηκαν  στην  

Ελληνική  νοµοθεσία  η  Οδηγία 2011/77/ΕΕ   του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και  του  

Συµβουλίου  της  27ης  Σεπτεµβρίου  2011  καθώς  και  η  Οδηγία  2012/28/ΕΕ του  

Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και  του  Συµβουλίου  της  25ης   Οκτωβρίου  2012. 

Ο  Ν. 2121/1993  συνέβαλε ώστε  να  θεσπιστεί  ένα  πλαίσιο  προστασίας  των  

δηµιουργών και  των  δικαιούχων  συγγενικών  δικαιωµάτων  και  να  καθιερωθούν  

µορφές  προστασίας, όπως  το  δικαίωµα  δανεισµού  και  εκµίσθωσης,  η  ενίσχυση  

του  δικαιώµατος  αναπαραγωγής,  η  διάρκεια  προστασίας  για  70  έτη  µετά  το  

θάνατο  του  δηµιουργού,  αστικές  κυρώσεις  που  αφορούν  την  αποκατάσταση  

ζηµίας  και   αυστηρές  ποινικές  κυρώσεις  που  αποσκοπούν  στην  αποτροπή  της  

προσβολής  του  δικαιώµατος.  Επιπλέον  αναγνωρίζει  και  θέτει  κάτω  από  την  

οµπρέλα  της  προστασίας της  πνευµατικής  ιδιοκτησίας,  τα  προγράµµατα  

ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  τις  βάσεις  δεδοµένων οι  οποίες  αποτελούν  

πνευµατικά  δηµιουργήµατα. (Καλλινίκου, 2008,  σελ.13-16). 

                                                                                                                                                                              
το κείµενο των εν λόγω δια τάξεων. Τα µέτρα αυτά, όταν θεσπίζονται από τα 
κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια 
αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι µέθοδοι για την αναφορά αυτή 
καθορίζονται από τα κράτη µέλη.  

2.   Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών µέτρων 
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την 
παρούσα οδηγία. 

 

         32  Ν.2121/1993, «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα» 
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Η πνευµατική  ιδιοκτησία  και  τα  συγγενικά  δικαιώµατα  προστατεύονται  µε τα 

προληπτικά  µέτρα  που  αναφέρονται  στα  άρθρα  59-63  του  εν  λόγω νόµου,  ενώ η  

έννοµη  προστασία  και  οι   κυρώσεις  που καθιερώνονται  αναφέρονται  στα  άρθρα  

63Α-66Β.    

Επίσης  σηµαντικό  στοιχείο  του  νόµου 2121/1993 (άρθρο  54) είναι  η δυνατότητα  

ανάθεσης,  που  δίνεται από  τον  εν  λόγω  νόµο, σε  οργανισµούς  συλλογικής  

διαχείρισης  (ΟΣ∆)  και  οργανισµούς  συλλογικής   προστασίας (ΟΣΠ),  της συλλογικής  

διαχείρισης  και  προστασίας  των  δικαιωµάτων  όλων  των κατηγοριών  των   

δηµιουργών ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών 

φωνογραφηµάτων, των οπτικοακουστικών έργων, των  εκδοτών και  των 

ραδιοτηλεοπτικών  οργανισµών. Οι  οργανισµοί  αυτοί  µπορούν  λειτουργούν  µε  

οποιαδήποτε εταιρική  µορφή  ή  ως  αστικοί  συνεταιρισµοί,  κατόπιν  χορήγησης   

έγκρισης  λειτουργίας  από  το  Υπουργείου  Πολιτισµού,  το  οποίο  έχει  και τον  

έλεγχο  της  ορθής  λειτουργίας  τους  και  της  τήρησης των  διατάξεων  του  ιδίου  

νόµου.   

Παρακάτω  αναφέρονται:33 

Α)   οι  ΟΣ∆ που εκπροσωπούν τους πνευµατικούς δηµιουργούς 

• Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. - Συνθέτες / Στιχουργοί 
• ΑΘΗΝΑ - Σκηνοθέτες / Σεναριογράφοι 
• ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Συνθέτες / Στιχουργοί 
• ΘΕΣΠΙΣ - Θεατρικοί Συγγραφείς / Μεταφραστές Θεατρικών έργων 
• ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ – ∆ιευθ.Φωτογραφίας/ Σκηνογράφοι/ Ενδυµατολόγοι / Ηχολήπτες  
• Ο.Σ.∆.Ε.Ε.Τ.Ε. - ∆ηµιουργοί εικαστικών έργων 
• Ο.Σ.∆.Ε.Λ. - Συγγραφείς / Εκδότες 
• ΦΟΙΒΟΣ - Φωτογράφοι 

Β)    οι  ΟΣ∆ που εκπροσωπούν τους δικαιούχους συγγενικών δικαιωµάτων 

• ΑΠΟΛΛΩΝ - Μουσικοί 
• ∆ΙΑΣ - Παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων 
• ∆ΙΟΝΥΣΟΣ - Ηθοποιοί 
• ΕΡΑΤΩ - Τραγουδιστές / Ερµηνευτές 
• ΕΡΜΕΙΑΣ - Παραγωγοί κινηµατογραφικών έργων 
• GRAMMO - Παραγωγοί Φωνογραφηµάτων 
• ΗΡΙ∆ΑΝΟΣ - Παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων 
• PROMEDIA - Παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων 

                                                           
33

 Γενικές  πληροφορίες  για   την  Π.Ι, Οργανισμός  Πνευματικής  Ιδιοκτησίας, [οn line Avoilable], 

http://www.opi.gr/index.php/genikes-plirofories-pi/synithi-erotimata,  (cited  15-3-2016) 
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• ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης & 
Προστασίας   Συγγενικών ∆ικαιωµάτων 

• GEA - Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης & Είσπραξης Συγγενικού 
∆ικαιώµατος Ήχου 

Γ)        οι  Οργανισµοί Συλλογικής Προστασίας 

• ΕΠΟΕ - Εταιρεία  Προστασίας  Οπτικοακουστικών  Έργων 
• Ο.Π.∆.∆.Ε. - Οργανισµός Προστασίας των ∆ικαιωµάτων των ∆ιαφηµιστικών 

Εταιρειών. 

Τέλος  µε  το  άρθρο  69  του  Ν.2121/1993, ο  έλληνας  νοµοθέτης  έδωσε  την  

δυνατότητα  να  ιδρυθεί και  λειτουργήσει  κάτω  από  την  εποπτεία  του Υπουργείου  

Πολιτισµού  ο  Οργανισµός  Πνευµατικής  Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) ως  νοµικό  πρόσωπο  

ιδιωτικού  δικαίου. «……Αποτελεί κοινωφελές νοµικό  πρόσωπο…… Λειτουργεί  χάριν  

του  δηµοσίου  συµφέροντος  κατά  του  κανόνες  της  ιδιωτικής  οικονοµίας  και  

διέπεται  από  το  ιδιωτικό  δίκαιο».34    Σκοπός  του (Ο.Π.Ι.)   είναι η  προστασία  των  

πνευµατικών  δηµιουργών  και   των  δικαιούχων  πνευµατικών  δικαιωµάτων,  η  

εποπτεία  των  συλλογικών  οργανισµών  διαχείρισης  (αναφέρονται  παραπάνω  ανά  

κατηγορία), η  ορθή  εφαρµογή  του  Ν.2121/1993  και  των  συναφών  διεθνών  

συµβάσεων.  Επίσης,  σκοπός  του είναι η  εκπροσώπηση  της  χώρας  µας   σε  

όργανα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  σε  διεθνείς  οργανισµούς  καθώς  και η  

διοργάνωση  κάθε είδους  σεµιναρίου  µε  σκοπό  την  επιµόρφωση  και  ενηµέρωση  

των δηµιουργών  και   των  δικαιούχων  συγγενικών  δικαιωµάτων, καθώς  και  οµάδων  

επαγγελµατιών,  σπουδαστών κ.α. σε  θέµατα πνευµατικής  ιδιοκτησίας.  ∆ιοικείται  

από  πενταµελές ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  που  ορίζεται µε  απόφαση του Υπουργείου  

Πολιτισµού  και  επιχορηγείται  από τις  εισφορές  των  οργανισµών  συλλογικής  

διαχείρισης  και  προστασίας,  (1% επί  των  ακαθαρίστων  εσόδων  τους),  από 

πιστώσεις  του  Υπουργείου Πολιτισµού,  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, δωρεές  και  

κληροδοτήµατα.    

Αναφορά  στον  Οργανισµό  Πνευµατικής  Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.)  και  τις  προσπάθειες  

που  καταβάλει  για  την  προστασία  των  δηµιουργών  και  δηµιουργηµάτων  τους  

των  δικαιούχων  συγγενικών  δικαιωµάτων  καθώς  και  την  αντιµετώπιση  της  

διαδικτυακής  πειρατείας,  γίνεται  στο  κεφάλαιο  επτά  της  παρούσας  εργασίας. 

  

 

                                                           
34  Βλ. Άρθρο  69  παράγραφος  4  του  Ν. 2121/1993. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

Η  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΤΗΣ   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

3.1        ΙΤΑΛΙΑ 

 

3.1.1  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ  ΤΩΝ  ΙΤΑΛΙΚΩΝ  ΑΡΧΩΝ  ΓΙΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΩΝ                

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

Tο   έτος 2010  ανατέθηκε στην Ιταλική Αρχή Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιών (Autorità per 

le garanzie nelle comunicazioni), την  επονοµαζόµενη (AGCOM),  η αρµοδιότητα 

σύνταξης των ρυθµιστικών κανόνων που θα διέπουν την προστασία της πνευµατικής 

ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο.  

Στις 17 ∆εκεµβρίου 2010 η Ιταλική Αρχή Επικοινωνιών  “AGCOM” παρουσίασε  κείµενο  

µε  τις  θέσεις της για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Σύµφωνα  µε  το  

κείµενο   υπάρχει  η  ανάγκη προώθησης  έργων οποιασδήποτε  µορφής  µε νόµιµο  

ψηφιακού  περιεχόµενο,  και  η  ταυτόχρονη  ανάγκη ενηµέρωσης των χρηστών 

σχετικά µε την παραβατικότητα στο διαδίκτυο.  Επίσης στο ίδιο   κείµενο  αναφέρεται    

η  διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται  από  τους δικαιούχους  πνευµατικής 

ιδιοκτησίας όταν  θα  γίνεται  αναφορά της προσβολής των δικαιωµάτων τους καθώς  

και ο  τρόπος  αποµάκρυνσης του παράνοµου περιεχοµένου.  Στο  τέλος  του  κειµένου  

αναφέρονται  τα µέτρα που προτίθεται να λάβει  η Αρχή για την προστασία της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας.35    

Τον  Ιούλιο  του  2013  εισάγεται  στην  Ιταλική  νοµοθεσία  σχέδιο  νόµου  για  την  

προσβολή  των  πνευµατικών  δικαιωµάτων. Το  σχέδιο  νόµου  είναι συνέχεια  

προηγούµενων σχεδίων νόµου από την AGDOM, η  οποία   προσπαθεί  να βρει τη 

χρυσή τοµή µεταξύ αντικρουόµενων  απόψεων,  δηλαδή µεταξύ  των  υπέρµαχων  του  

σχεδίου για  την  προστασία  των  πνευµατικών  δικαιωµάτων   και  αυτών  που  

υπερασπίζονται  στην ελευθερία στο  διαδίκτυο, το  εύκολο  µοίρασµα  µεταξύ  τους  

και  την  ελευθερία  στην  ψηφιακή  κατανάλωση. 

Με  το  σχέδιο  νόµου  εισάγεται η διαδικασία  notice and take down  σύµφωνα  µε  την  

οποία προβλέπεται  ότι σε  περίπτωση  προσβολής  δικαιώµατος,  θα πρέπει να 

                                                           
35  International  Law  Office,( 10-3-2011),  [online Available] 

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Media-Marketing-Sports-Entertainment/Italy/Portolano-

Colella-Cavallo-Studio-Legale/AGCOM-fight-piracy-with-greater-availability-of,  (cited  16-6-2016) 
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υπάρξει  αίτηµα από τον δικαιούχο του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, προς τον 

διαχειριστή της ιστοσελίδας να αποµακρύνει από αυτήν το επίµαχο περιεχόµενο. 

Σύµφωνα  µε  το  σχέδιο νόµου, ο χρήστης  που  θα λαµβάνει  ειδοποίηση  από τον 

πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ότι έχει «ανεβάσει»  στο διαδίκτυο έργα, για τα οποία 

κάποιος άλλος ισχυρίζεται ότι έχει δικαιώµατα πνευµατικής δηµιουργίας, οφείλει να τα 

αποµακρύνει από αυτό, ώσπου να διαλευκανθεί, ποιός είναι ο πραγµατικός δικαιούχος.  

Το εύρος εφαρµογής της διαδικασίας περιορίζεται στις προσβολές δικαιωµάτων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας που έχουν εµπορικό σκοπό και η διαδικασία δεν εφαρµόζεται 

σε ιδιωτικά downloads.  (Saverio Ligi, 2013).36 

 

3.1.2     ΕΦΑΡΜΟΓΗ   ΝΕΟΥ   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ   -   Ο   ΡΟΛΟΣ  ΤΗΣ   ΙΤΑΛΙΚΗΣ 

ΑΡΧΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Από  τις  31-3-2014  τέθηκε  σε  ισχύ  ο  νέος  νόµος  για  την  προστασία  της  

πνευµατικής ιδιοκτησίας από προσβολές στο διαδίκτυο. Με  τον  νέο  νόµο  

καθιερώνεται  η  διαδικασία (notice and take down procedure), όπως  περιγράφεται  

παραπάνω η οποία  όµως έχει  εφαρµογή  µόνο  σε: 

α)      όσους τηλεφορτώνουν  το υλικό επί του οποίου δεν είναι δικαιούχοι, 

β)  στους  διαχειριστές  των επίµαχων ιστοχώρων  ή στους παρόχους  υπηρεσιών 

διαδικτύου.   

Ο  νέος  κανονισµός   δεν  εφαρµόζεται στους τελικούς χρήστες ή σε περιπτώσεις 

προσβολών που πραγµατοποιούνται µέσω συστηµάτων ανταλλαγής  αρχείων  peer-to-

peer. 

Σηµαντικό σηµείο  του  νόµου  είναι  η  εξουσιοδότηση   της  Εθνικής Αρχής  να  µπορεί 

σε  περίπτωση  που  ιστοχώρος φιλοξενείται σε διακοµιστή (server) που βρίσκεται στη 

Ιταλία,  να απαιτήσει από τον πάροχο που φιλοξενεί τον επίµαχο ιστοχώρο να 

αποµακρύνει το παράνοµο υλικό ή ακόµα  και  να µπλοκάρει την πρόσβαση στο 

ιστοχώρο, όταν διαπράττεται παραβίαση του νόµου περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Σε  

διαφορετική  περίπτωση εάν ο ιστοχώρος φιλοξενείται από εξυπηρετητή εκτός του 

                                                           
36 Saverio Ligi, F. (2013), Italian Communications Authority Opens Public Consultation on a New 

Regulation for Online Copyright Protection, 14-8-2013. [online Available]  

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ea4914e6-4790-4b0b-a683-

ec896095e7e8&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-

+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+

Newsfeed+2013-08-21&utm_term. (cited  18-6-2016) 
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εδάφους της Ιταλίας, η Αρχή µπορεί να διατάξει τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, 

να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτόν.  

Τέλος  δίνεται  η  δυνατότητα  στη  Ιταλική Αρχή Επικοινωνιών  “AGCOM”, αν  δεν  

υπάρξει   συµµόρφωσης των παρόχων, η Αρχή να µπορεί να τους επιβάλει διοικητικά 

πρόστιµα από 10.000 έως 258.000 ευρώ.  (Bais, 2014).37  

 

 
3.1.3    ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

1) Στις 11 Φεβρουαρίου 2010 το ∆ικαστήριο της Ρώµης επικύρωσε  προηγούµενη   

προσωρινή διαταγή την οποία είχε εκδώσει στις 15 ∆εκεµβρίου 2009 και µε την οποία 

είχε αναγνωρίσει ευθύνη φορέων παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών για προσβολή 

δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας µέσω των υπηρεσιών τους.  

          ∆ικαστήριο ανέφερε  ότι το ζήτηµα της ευθύνης των παρόχων  κρίνεται ανά περίπτωση  

και  οι  πάροχοι  έχουν  ευθύνη  όταν : 

α)  οι παράνοµες δραστηριότητες συνεχίζονται παρά τις επαναλαµβανόµενες 

προειδοποιήσεις     και 

β)     όταν  µπορεί να αποδειχθεί ότι ο πάροχος µπορούσε να παρακολουθεί τις 

ενέργειες των χρηστών του και να αποµακρύνει το επίµαχο περιεχόµενο.      

         Στο δικαστήριο της Ρώµης κατέθεσε ιταλικός ραδιοτηλεοπτικός σταθµός αίτηση  

ασφαλιστικών  µέτρων  κατά ειδησεογραφικού ιστοτόπου, ο οποίος παρείχε 

συνδέσµους (links) σε υπηρεσίες ροής δεδοµένων (streaming services).   Με  τον  

τρόπο  αυτό  οι  χρήστες  παρακολουθούσαν  τους  ποδοσφαιρικούς  αγώνες  µέσω  

διαδικτύου, που µεταδίδονταν από τον σταθµό.  Το  δικαστήριο  έκρινε ότι ο  ιστότοπος 

προσέβαλε τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας του σταθµού, αφού ο σταθµός ήταν 

αυτός που είχε τα δικαιώµατα µετάδοσης των ποδοσφαιρικών αυτών αγώνων.  

(Ο.Π.Ι.,Γενικές πληροφορίες , Προσβολή, 2013).38 

                                                           
37

  Bais, F. 10-1-2014, Italian Communications Authority issues online copyright enforcement 

Regulation . [online available],  

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2a78a317-0a25-4c59-aed9-

d0e82ce8d550&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-

+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Dail

y+Newsfeed+2014-01-16&utm_term=]. (cited  18-6-2016) 

 
38 Ο.Π.,Ι  Γενικές πληροφορίες, Προσβολή στο  διαδίκτυο, 2013, [online available], 
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2)  Delta TV  Programs εναντίον  YouTube.   Το ∆ικαστήριο του Τορίνο απέρριψε 

αίτηση για έκδοση προσωρινής διαταγής που κατατέθηκε από εταιρεία διανοµής και 

εµπορικής εκµετάλλευσης τηλεοπτικών εκποµπών (Delta TV Programs s.r.l.) κατά του 

YouTube µε την οποία ζητούσε από το τελευταίο να αποσύρει επεισόδια εκποµπών 

που είχαν διαρρεύσει στο διαδίκτυο µέσω του Google. Το Youtube ανταπάντησε ότι 

δεν έχει υποχρέωση να κάνει έλεγχο του υλικού που ανεβαίνει από τους χρήστες στο 

ιστότοπο του και ότι αφαίρεσε το παράνοµο περιεχόµενο όταν έλαβε λίστα µε τις 

διευθύνσεις που το περιείχαν. Στην συγκεκριµένη περίπτωση η εταιρεία Delta TV 

Programs ενηµέρωσε µεν το Youtube για την παράνοµη προβολή των εκποµπών που 

εκµεταλλεύεται αλλά δεν του υπέδειξε συγκεκριµένες διευθύνσεις παρά µόνο τους 

τίτλους των εκποµπών µε αποτέλεσµα το Youtube να µην µπορεί να προβεί σε άρση 

της προσβολής.  

Το σκεπτικό του ∆ικαστηρίου που απέρριψε την αίτηση ήταν ότι, το Youtube δεν είναι 

υπεύθυνο για υλικό που ανεβαίνει από τους χρήστες παρά µόνο αν γνωρίζει ότι αυτό 

το υλικό είναι παράνοµο σύµφωνα και µε την Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο 

2000/31/ΕΚ. Το ∆ικαστήριο στην παρούσα περίπτωση θεώρησε ότι ο ιστότοπος 

Youtube θεωρείται «παθητική υπηρεσία φιλοξενίας» (passive hosting service) και όχι 

«ενεργή» (active hosting service). Αν υπήρχε οικονοµική εκµετάλλευση του έργου και 

πορισµός εισοδήµατος µέσω των διαφηµίσεων τότε θα θεωρούνταν «ενεργή υπηρεσία 

φιλοξενίας»  και η απόφαση θα ήταν αντίθετη. Η απόφαση του ∆ικαστηρίου δεν µπορεί 

να διατάξει το Youtube να αποτρέπει την προσβολή για το µέλλον γιατί κάτι θα ερχόταν 

σε αντίθεση µε την αρχή σύµφωνα µε την οποία, οι ISP’s δεν µπορούν να προβούν σε 

προληπτικό έλεγχο του περιεχοµένου που φιλοξενούν. ( Martini,  2014).39 

           

3)    Η  Τρίτη  περίπτωση  αφορά  την  διαµάχη  των  Ιταλικών  αρχών  µε  τον  

παγκόσµιο   κολοσσό  Yahoo  τον  Ιανουάριο  του  2015.  Στην  περίπτωση  αυτή το 

εφετείο του Μιλάνου ανέτρεψε την από 9 Σεπτεµβρίου 2011 απόφαση του πρωτόδικου 

                                                                                                                                                                              

http://www.opi.gr/index.php/genikes-plirofories-pi/prosvoli-sto-diadiktyo#italy. (cited 29-7-2016) 
 
39 Martini,  M, (10-6-2014). The Court of Turin on the liability of Internet Service Providers . 

 [online available],  

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ec9e1298-7367-4f0a-a263-     
0cbaff076e29&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-
+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Dail
y+Newsfeed+2014-06-11&utm_term=. (cited 21-6-2016) 
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δικαστηρίου του Μιλάνου στην υπόθεση “Reti Televisive Italiane S.p.A. (RTI) v. Yahoo! 

Italia S.r.l. (Yahoo!) et al.”. Στην πρωτόδικη απόφαση κρίθηκε ότι η Yahoo ήταν 

υπεύθυνη για προσβολή πνευµατικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, αφού δεν παρείχε 

απλά φιλοξενία δεδοµένων αλλά προέβαινε σε «ενεργή φιλοξενία». Σύµφωνα όµως µε 

το Εφετείο, στην Οδηγία της  Ε.Ε  για το ηλεκτρονικό εµπόριο δεν υφίσταται διάκριση 

µεταξύ ενεργούς και παθητικής φιλοξενίας. Συνεπώς, δεν υπάρχει περιθώριο 

εισαγωγής  της  έννοιας «ενεργής φιλοξενίας»  και  κατ΄επέκταση  η  έννοια  αυτής  δεν  

µπορεί  να  επιτείνει  την  ευθύνη των παρόχων.    

          Αναφορικά µε την υποχρέωση του παρόχου να αποσύρει το παράνοµο περιεχόµενο 

µετά τη λήψη της ενηµέρωσης από τους δικαιούχους το Εφετείο έκρινε ότι δεν είχαν 

προσδιοριστεί επαρκώς τα έργα που είχαν δηµοσιευτεί παράνοµα ώστε να µπορεί να 

ανταποκριθεί σε αυτήν την υποχρέωση ο πάροχος. Πράγµατι, όπως έχει κριθεί και από 

το ∆ικαστήριο  της Ε.Ε (∆ΕΕ), στις αποφάσεις επί των υποθέσεων Cases C-70/10 και 

C-360/10, το Εφετείο τόνισε ότι απαγορεύεται να επιβάλλονται γενικές και εκ των 

υστέρων υποχρεώσεις επιτήρησης προς τους παρόχους φιλοξενίας βάσει της Οδηγίας 

για το ηλεκτρονικό εµπόριο.  (Saverio Ligi, 2013).40 

           

          4)      Ένα  χρόνο  αργότερα  από  τη  εφαρµογή  του  νέου  κανονισµού  στην  Ιταλία,  

η  ανεξάρτητη  Αρχή AGCOM  δέχθηκε  αιτήσεις  από  την  ένωση FPM (The 

Federation against the Piracy in Music) για  παραβάσεις πνευµατικής  ιδιοκτησίας που  

αφορούσαν  τις εκπροσωπούµενες  εταιρίες  Warner,  Universal και Sony.  

         Η AGCOM επισκέφθηκε τις ιστοσελίδες mp3cool.eu και www.myfreemp3x.com. και 

διαπίστωσε την προσβολή δικαιωµάτων επί πολλών µουσικών έργων. Λόγου  του  

µεγάλου  αριθµού  των   προσβολών ενεργοποιήθηκαν  οι  διαδικασίες κατεπείγοντος  

και  ειδοποιήθηκαν οι πάροχοι µέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Αρχής. Η ίδια 

ανακοίνωση εστάλη και στους ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων. Επειδή κατά  τις  επόµενες  

ηµέρες  κανείς από τους αποδέκτες της ειδοποίησης δεν υπέβαλε έγγραφα στην Αρχή, 

η AGCOM διέταξε το µπλοκάρισµα  της παροχής της  πρόσβασης από όλους τους 

παρόχους που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Ιταλίας.   Σύµφωνα  µε  την  

Ιταλική  νοµοθεσία  οι  πάροχοι  από  την  πλευρά  τους  θα  πρέπει εντός 2 ηµερών 

                                                           
40 Saverio Ligi F. (19-2-2015). Italy – Milan Court of Appeal overturns court of first instance decision 

in Yahoo! V. RTI.  

[online available], http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ef1a4066-dc53-4584-8ac0-

8af8eea33084&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-

+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+

Newsfeed+2015-02-20&utm_term=. (cited 21-6-2016) 
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από τη δηµοσίευση της διαταγής να επαναδροµολογίσουν  τους επισκέπτες των 

επίµαχων ιστοσελίδων σε ενηµερωτική ιστοσελίδα.  Στην  περίπτωση  που  οι  πάροχοι  

δεν ενεργοποιηθούν  µετά τη λήψη της ενηµέρωσης   τότε   εκ του  νόµου  θεωρούνται   

συνεργοί  στη  προσβολή  των  πνευµατικών  δικαιωµάτων.   Valenti,  (2015).41 

 

3.2        ΓΑΛΛΙΑ 

 

3.2.1    ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ   ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ   ΤΗΣ    ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ  ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ         

&  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ  ΑΡΧΕΙΩΝ   ΜΕ   ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

Η  Γαλλία  είναι  ίσως  η  χώρα  η  οποία  έδειξε  τη  µεγαλύτερη  ευαισθησία  για  την  

προστασία  των  δηµιουργών  και  των  δικαιωµάτων  τους  εντός  της  Ευρωπαϊκής  

Ένωσης.  

Το  µεγάλο  βήµα  για  την  προστασία  της  προσβολής  των  πνευµατικών  

δικαιωµάτων  στο  διαδίκτυο   ξεκινά  τον  Νοέµβριο  του  2007   όταν   παρουσιάστηκε  

στο Συµβούλιο Υπουργών  της  Γαλλίας, ένα σχέδιο νόµου  µε  τον  τίτλο «∆ηµιουργία 

και διαδίκτυο» (Creation et Internet).  Σκοπός   του  σχεδίου ήταν  να   δηµιουργηθούν  

προϋποθέσεις  για  την αντιµετώπιση στις κλοπής των µουσικών, κινηµατογραφικών 

και εν γένει οπτικοακουστικών έργων στο διαδίκτυο.  

Αφορµή   του  σχεδίου  νόµου,  ήταν  η  πρόθεση  της   Γαλλικής Κυβέρνησης  για   την  

δηµιουργία  µιας ανεξάρτητης εποπτικής αρχή,  που  θα είχε  ως  στόχο  την 

προστασία των πνευµατικών  δικαιωµάτων  από  όσους ανταλλάσουν παράνοµα 

αρχεία στο διαδίκτυο και συνεπώς παραβιάζουν το δίκαιο περί πνευµατικής 

ιδιοκτησίας.  

 Η  ανεξάρτητη  αυτή  αρχή  για  χάρη  συντοµίας  ονοµάστηκε  HADOPI  από  τα  

αρχικά   Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et le des droits sur Internet  

(Ανώτατη Αρχή για τη ∆ιάδοση των Έργων και την Προστασία των ∆ικαιωµάτων στο 

∆ιαδίκτυο), και είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή µέτρων  πρόληψης  και  επιβολής  

κυρώσεων της διαδικτυακής πειρατείας. 

                                                           

 41 Valenti, R. (2015), Media and on-line piracy: what’s new in Italy. [online available],   

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=757aa6b1-1f9b-41d2-8a4c-

5bfde68f4652&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-

+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+

Newsfeed+2015-02-27&utm_term=. (cited 2-7-2016) 
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Σύµφωνα  µε το  σχέδιο  νόµου,  θα  έµπαινε  σε  εφαρµογή  µία  διαδικασία 

ενηµέρωσης των ύποπτων για προσβολή δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας  µε  τη 

συνδροµή των παρόχων υπηρεσιών Internet.   

Η  διαδικασία  ενηµέρωσης και  προειδοποίησης  καθώς  και  οι  κυρώσεις θα  

πραγµατοποιούνταν  σε  τρία  κλιµακούµενα  στάδια  και  θα  είχε  στο  αρχικό  της  

στάδιο  διδακτικό  και  αποτρεπτικό  χαρακτήρα. 

Πρώτο Βήµα:   Αποστολή  Email  από  τον  πάροχο  υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (ISP)  στον  

χρήστη που  παραβιάζει    τη  νοµοθεσία  ζητώντας  του  να  συµµορφωθεί  µε  αυτήν  

και   ταυτόχρονα  προειδοποιώντας  τον,  για  την  επιβολή  κυρώσεων  σε    

περίπτωση  µη    συµµόρφωσης  του  στο  µέλλον. 

∆εύτερο Βήµα:    Σε  περίπτωση  που  το  e-mail  δεν έχει κανένα αποτέλεσµα  και  ο  

παραβάτης  συνεχίσει  την  παραβατική  του συµπεριφορά,  ακολουθεί  αποστολή  

συστηµένης   επιστολής  στον  παραβάτη,   η  οποία    καθορίζει   τις  συστάσεις  που  

θα  ακολουθήσουν.    

Τρίτο  βήµα:   Σε περίπτωση  που  ο  παραβάτης  συνεχίζει  τις   παράνοµες  λήψεις  

και  δεν  συµµορφώνεται,  τότε   η ανεξάρτητη αρχή θα έχει το δικαίωµα να διακόπτει  

τη σύνδεση προσωρινά  για  τρείς  µήνες  χωρίς  τη  δυνατότητα  νέας   εγγραφής  του  

σε  άλλο  ISP  ή   ακόµη   και   οριστικά.   

Το  όλο  εγχείρηµα  βασίστηκε  σε  ανάλυση  εµπειριών  οι οποίες  έδειξαν  ότι  το 90%  

των χρηστών του ∆ιαδικτύου έπαψαν  τις  παράνοµες δραστηριότητες µετά από δύο 

προειδοποιητικά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  Επιπλέον  ο  συνδυασµός  

της  απειλής  της αναστολής του λογαριασµού,   λειτουργεί     αποτρεπτικά  και 

εξασφαλίζει µεγαλύτερη  αποτελεσµατικότητα του µηχανισµού αποτροπής.  (Εφηµερίδα 

Le  Monde fr,  2010).42 

      

Το νοµοσχέδιο ψηφίσθηκε από την Γαλλική Γερουσία στις 20 Νοεµβρίου 2008, ενώ 

στις 9 Απριλίου 2009 το νοµοσχέδιο καταψηφίστηκε από το γαλλικό κοινοβούλιο.  

Η  συζήτηση  γύρω  από  το  νοµοσχέδιο  και ο  τρόπος  εφαρµογής  του  δηµιούργησε  

ποικίλες  αντιδράσεις,  από  όσους  ζητούσαν ελεύθερη πρόσβαση  στα  πολιτιστικά  

προϊόντα  και  αγαθά  κυρίως  λόγω διατάξεων οι οποίες θεωρείται ότι προσβάλλουν τα 

δικαιώµατα και  τις  ελευθερίες  των χρηστών  του  διαδικτύου.  Τον  Ιούνιο του  2009  

το δικαστήριο, που επιβλέπει τη νοµιµότητα των νοµοθετηµάτων, επικαλούµενο την 

ελευθερία στην επικοινωνία και στην έκφραση που απορρέει από τη ∆ιακήρυξη των 

                                                           
42 Le Monde, (4-10-2010). L’ Hadopi a envove ses premies  courriels d΄avertissement.  

[online available],   http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/10/04/l-hadopi-a-envoye-ses-

premiers-courriels-d-avertissement_1420203_651865.htm. (cited 2-7-2016) 
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∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου,   δεν έκανε δεκτή τη διάταξη που προβλέπει ότι θα 

διακόπτεται χωρίς δικαστική εντολή η σύνδεση στο Internet όσων κατεβάζουν 

παράνοµα µουσική και ταινίες και δεν συµµορφώνονται µετά από δύο 

προειδοποιήσεις.  Επίσης  έκρινε ότι η διακοπή της σύνδεσης στο Internet µπορεί να 

αποφασιστεί µόνο από το δικαστήριο και όχι από µια διοικητική αρχή όπως η HADOPI.   

Τελικά στις 22 Οκτωβρίου 2009 το Γαλλικό Συνταγµατικό ∆ικαστήριο επικύρωσε 

οριστικά τον αποκαλούµενο νόµο Hadopi.   Αυτό  έγινε  αφού  υιοθετηθήκαν  αλλαγές  

βάσει των υποδείξεων  που  έγιναν  σχετικά  µε  τη συνταγµατικότητα της διάταξης για  

την απόφαση της διακοπής της σύνδεσης του παραβάτη - χρήστη στο διαδίκτυο εκ 

µέρους µιας Ανεξάρτητης Αρχής.  

Βάσει του τελικού νόµου και  των  αλλαγών  που  έγιναν  σε  αυτόν,  προβλέπεται 

συγκεκριµένη ειδική κύρωση για  την   διακοπής της σύνδεσης του χρήστη στο 

διαδίκτυο.  

 Τα πρώτα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στάλθηκαν  στις  1  Οκτωβρίου  2010  

προς τους  ύποπτους χρήστες για προσβολή των δικαιωµάτων πνευµατικής 

ιδιοκτησίας  από τους φορείς παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο εκ µέρους της αρχής 

Hadopi.  Σύµφωνα  µε  τα  στοιχεία  της  αρχής  υπήρξε  συµµόρφωση  των  χρηστών 

που  έλαβαν  τις  συστάσεις  σε  ποσοστό  που  υπερβαίνει  το  95%. 

Στις 13 Μαΐου 2013 δηµοσιεύθηκε µία  έκθεση   σχετικά µε την πολιτιστική πολιτική της 

Γαλλίας, η αποκαλούµενη «Lescure report»  στην ψηφιακή εποχή και  την   ανάγκη   

τροποποιήσεων  της  υπάρχουσας  νοµοθεσίας.   

Η  έκθεση εισηγείται  την διατήρηση της αποστολής της ανεξάρτητης αρχής HADOPI 

στο πλαίσιο όµως ενός άλλου νοµικού προσώπου, του Ανώτατου Ραδιοτηλεοπτικού 

Συµβουλίου, Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Επιπλέον  η έκθεση αναγνωρίζει 

την ανάγκη για αποτελεσµατικότερη επιβολή των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 

και  υπογραµµίζει  την ανεπάρκεια των υφιστάµενων νοµοθετικών και τεχνικών 

εργαλείων προστασίας της. Η έκθεση αναγνωρίζει  τη χρησιµότητα του συστήµατος 

των τριών σταδίων που υλοποιεί η αρχή HADOPI και τάσσεται υπέρ της διατήρησης 

του συστήµατος αυτού  µε βελτιώσεις.  Τέλος  η έκθεση τάσσεται υπέρ της πιο 

συστηµατικής καταπολέµησης της πειρατείας στο διαδίκτυο και ιδίως υπέρ της 

συστηµατικότερης δίωξης κερδοσκοπικών πειρατικών επιχειρήσεων. 

∆ύο  χρόνια  αργότερα  το  Μάρτιο  του   2015   δηµοσιεύτηκε  ένα  σχέδιο  από τον  

Υπουργό Πολιτισµού και Επικοινωνίας της Γαλλίας, το οποίο περιέχει µια σειρά µέτρων 

διαφύλαξης των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας στο Κυβερνοχώρο  κυρίως  από  

ιστοσελίδες που  κάνουν  παράνοµο downloading   και  ιστοσελίδες  streaming.  Το  

σχέδιο  είναι  µέρος  µιας ευρύτερης στρατηγικής της Κυβέρνησης για την 

καταπολέµηση  και την κατάργηση της πειρατείας στο διαδίκτυο.  
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Τα µέτρα αυτά χωρίζονται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά σε µέτρα που θα  

παρθούν  για τη µείωση της χρηµατοδότησης των χώρων που παραβιάζουν τα 

δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας επί των έργων που διανέµονται στο ∆ιαδίκτυο.  

Και την  έναρξη  συζητήσεων  µε τα ενδιαφερόµενα µέρη,  προκειµένου να βρεθεί 

κοινός τρόπος αντιµετώπισης των παραβιάσεων έργων πνευµατικής ιδιοκτησίας.  

Ο δεύτερος άξονας περιλαµβάνει  τρόπους  παρακολούθησης  της  ευθύνης  των   

διαµεσολαβητών  που  εκµεταλλεύονται  ιστοσελίδες,  κυρίως  µε  τη  χρήση  κάθε της 

δικαστικής διαδικασίας  για  την  αποτελεσµατικότητα  των  κυρώσεων.  Επιπλέον ο  

δεύτερος  άξονας  αφορά τρόπους   ενίσχυσης της ήδη υπάρχουσας διαδικτυακής 

πλατφόρµας (Pharos) που χρησιµεύει ως τόπος καταγραφής και αναφοράς 

παραβιάσεων.  

Ο τρίτος άξονας περιλαµβάνει µια σειρά από µέτρα που αφορούν στην αναθεώρηση 

της  Κοινοτικής  Οδηγίας  2001/29/EC  σχετικά  µε τα  πνευµατικά  δικαιώµατα καθώς 

και   της  Κοινοτικής   Οδηγίας  2001/31/EC για το Ηλεκτρονικό Εµπόριο, στα άρθρα 12  

έως 15. (Ο.Π.Ι,  Γενικές πληροφορίες , Προσβολή, 2013).43 

 

3.2.2      ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ   ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ   ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ   ΚΑΙ   Η  

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΟΥΣ  ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΓΑΛΛΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ. 

 

1)  Στις  7 Ιουνίου  2006  τελεσιδίκισε  στη  Γαλλική  δικαιοσύνη, η  υπόθεση  

Tiscali Media /Dargaud  Lombard  Lucky  Comics.  Σύµφωνα µε  την  απόφαση  που  

εκδόθηκε  καταδικάσθηκε ο φορέας παροχής υπηρεσίας φιλοξενίας Tiscali για 

προσβολή πνευµατικών δικαιωµάτων λόγω παράνοµης αναπαραγωγής κινούµενων 

σχεδίων σε ιστοσελίδα που φιλοξενούσε.  Το  δικαστήριο  έκρινε  ότι αφού τα  στοιχεία  

του  ιδιοκτήτης  της  ιστοσελίδας  δεν  ταυτοποιούνταν  µε  τα  πραγµατικά θα  έπρεπε 

να έχουν τραβήξει την προσοχή του φορέα παροχής υπηρεσίας φιλοξενίας.  Έτσι  

λοιπόν   έστω και εξ αµελείας κρίθηκε  ως   υπεύθυνος για την προκληθείσα βλάβη στα 

δικαιώµατα της εταιρίας - δικαιούχου των περιουσιακών δικαιωµάτων πνευµατικής 

ιδιοκτησίας επί των κινούµενων σχεδίων.   (Lampe, Α (2013). 44 

 

            2)    Παρόµοιες  είναι   και  οι  περιπτώσεις  «καταφόρτωσης»  ιστοσελίδων.  Ένα  

χρόνο  αργότερα από  την  προαναφερόµενη  υπόθεση,   εκδόθηκε απόφαση του 

                                                           
43 Ο.Π.Ι,  Γενικές πληροφορίες, Προσβολή στο  διαδίκτυο, 2013. [online available],  

 http://www.opi.gr/index.php/genikes-plirofories-pi/prosvoli-sto-diadiktyo#  france. (cited 29-7-2016) 

 
44 Lampe, A. (2013). French Supreme Court rules against Tiscali in Lucky Comics hosting liability 
case, [online available],  http://www.twobirds.com/en/news/articles/2013/french-supreme-court-rules-
against-tiscali-050510. (cited 9-7-2016) 
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Εφετείου Παρισιού µε  την  οποία καταδικάστηκε  ο  κατηγορούµενος για  παράνοµη 

παρουσίαση µουσικών έργων στο κοινό µέσω της διάθεσης τους σε ιστοσελίδα, από 

όπου µπορούσε κάθε χρήστης να τα «καταφορτώσει». Με  το σκεπτικό της απόφασης 

κρίθηκε ότι η διεύθυνση IP του κατηγορουµένου δεν αποτελούσε προσωπικό δεδοµένο 

και  για την επεξεργασία του οποίου θα έπρεπε να έχει ληφθεί άδεια από την γαλλική 

αρχή προστασίας προσωπικών δεδοµένων.  (LEGALIS, 2007) 45.    Η  ίδια   άποψη,  

υιοθετήθηκε  και σε µεταγενέστερη απόφαση του γαλλικού Εφετείου που εξεδόθηκε  το  

ίδιο  έτος όταν κλήθηκε να αποφανθεί επί παρόµοιων πραγµατικών 

περιστατικών.  (LEGALIS, 2007 ).46  

 

2) Στις  24  Σεπτεµβρίου 2008  το εφετείο της Bastia (Γαλλία) έκρινε ένοχο για 

παραβίαση του νόµου προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας τον ιδιοκτήτη 

ιστοσελίδας ο οποίος έθετε υπέρ συνδέσµους προς ιστοσελίδες οι οποίες επέτρεπαν 

την παράνοµη καταφόρτωση αρχείων µε προστατευόµενο υλικό. Το Εφετείο απέρριψε 

τους ισχυρισµούς του εκκαλούντος ότι καλύπτεται από την ασυλία που παρέχει η 

οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο στους φορείς παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών 

διότι εν προκειµένω λειτούργησε ως εκδότης περιεχοµένου και όχι ως απλό φορέας 

παροχής φιλοξενίας. (Ο.Π.Ι  Γενικές πληροφορίες , Προσβολή, 2013).47 

 

4)    Το Ανώτατο Ακυρωτικό της Γαλλίας, σε µια σηµαντική απόφασή του που εκδόθηκε 

στις 12 Ιουλίου 2012, έκρινε ότι η λειτουργία του ηµι-αυτόµατου εργαλείου αναζήτησης 

Google Suggest  κατευθύνει τις  αναζητήσεις των χρηστών του διαδικτύου ως προς τις 

υπηρεσίες που προσφέρουν παράνοµο «κατέβασµα», διευκολύνει την  παραβίαση των 

                                                           

  45  LEGALIS, (28-6-2007).  Jurisprudence, Cour d’appel de Paris 13ème chambre, section A Arrêt 

du 15 mai 2007. [online available],  https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-

13eme-chambre-section-a-arret-du-15-mai-2007/.  (cited 13-7-2016) 

 42  LEGALIS, (28-6-2007).  Jurisprudence : Droit d'auteur,   Cour d’appel de Paris, 13ème chambre, 

section B Arrêt du 27 avril 2007.  

[online available],    https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-13eme-chambre-

section-b-arret-du-27-avril-2007/.  (cited 5-8-2016) 

 
47  Ο.Π.Ι,  Γενικές πληροφορίες, Προσβολή στο  διαδίκτυο, 2013. [online available],  

 http://www.opi.gr/index.php/genikes-plirofories-pi/prosvoli-sto-diadiktyo#   france. (cited 9-7-2016) 
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δικαιωµάτων των παραγωγών µουσικής  και  προσβολής πνευµατικών ή/και 

συγγενικών δικαιωµάτων.  

 

5)    Τον  Ιούνιο  του  2013  το Εφετείο του Παρισιού  αποδέχθηκε τη θέση που είχε 

υιοθετήσει το Γαλλικό Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο σε τρεις αποφάσεις του σχετικά 

µε τη Google  (French Supreme Court, 12 July 2012, no . 11-13.666, 11-15.165/11-

15.188, 11-13.669) και αποφάσισε ότι οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών (ISPs) δεν 

είναι υποχρεωµένοι να εµποδίσουν την επανεµφάνιση περιεχοµένου,  το οποίο ήδη 

έχουν αποσύρει, εκτός και αν έχουν επισήµως ειδοποιηθεί από τους δικαιούχους. 

Ο Γαλλικός Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης SPPF ο οποίος διαχειρίζεται τα 

πνευµατικά δικαιώµατα παραγωγών φωνογραφηµάτων και βιντεογραφηµάτων,  το 

Μάιο του 2008 είχε ενηµερώσει το YouTube ότι πολλά  έργα  ήταν διαθέσιµα στο 

YouTube χωρίς την συναίνεση των δικαιούχων. Το YouTube αποµάκρυνε τα επίµαχα 

βίντεο και  εµπόδισε   την πρόσβαση σε αυτά.  Μετά  από  µερικούς  µήνες  η SPPF 

διαπίστωσε ότι είχαν επανεµφανιστεί στο YouTube  τα ‘’µπλοκαρισµένα’’ βίντεο . Το  

επόµενο  βήµα  του  SPPF ήταν  να  µηνύσει  το YouTube αξιώνοντας αποζηµίωση και 

το οριστικό µπλοκάρισµα των επίµαχων βίντεο  για τα επόµενα 10 έτη. 

            Πρωτοδίκως το Πρωτοδικείο του Παρισιού δικαίωσε το YouTube µε το αιτιολογικό ότι 

ως πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών, το YouTube δεν έφερε ευθύνη για την 

επανεµφάνιση του επίµαχου υλικού στην ιστοσελίδα της. Ο SPPF εφεσίβαλε την 

απόφαση µε το αιτιολογικό ότι το YouTube επέδειξε αµέλεια, ενώ όφειλε και µπορούσε 

να εµποδίσει την επανεµφάνιση µε τη χρήση της τεχνολογίας “ Content ID ” την οποία 

το YouTube διαθέτει. 

           Το Εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση σηµειώνοντας ότι, σύµφωνα µε την 

Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εµπόριο και τον εφαρµοστικό της γαλλικό 

νόµο  (Νόµος 2004-575 της 21ης  Ιουνίου 2004), µόνο οι δικαστικές αρχές µπορούν να 

απαιτήσουν από τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών να παρακολουθούν τα 

περιεχόµενα που φιλοξενούν, εφόσον η φιλοξενία είναι προσωρινή και περιορισµένη 

(άρθρα 6- I -7 του ν. 2004-575 και 47 της άνω Οδηγίας).  Έτσι  λοιπόν  οι πάροχοι 

υποχρεούνται µεν να αποσύρουν το περιεχόµενο που φιλοξενούν, όταν λάβουν 

σχετική ειδοποίηση αλλά σε καµία περίπτωση δεν έχουν υποχρέωση γενικής 

παρακολούθησης του περιεχοµένου που φιλοξενούν, κάτι που εξάλλου θα ερχόταν και 

σε αντίθεση µε τα όσα υπαγορεύει η άνω Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο.   

(Gateau  &  Faron,  2013). 48 

                                                           
48  Gateau, C &  Faron, F. (15-7-2013),   Take down, stay down: Paris Court of Appeal confirms 

hosting providers have no general monitoring obligation, [online available],      

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=788fba86-dbfc-4143-bd18-

e3bb055b3d1b&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-
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6) Η βιοµηχανία του γαλλικού κινηµατογράφου κινήθηκε µαζικά κατά  των  

παρόχων υπηρεσιών  διαδικτύου.  Το  αποτέλεσµα  της  συντονισµένης  ενέργειας  

ήταν  η  απόφαση  του   Ανώτατου  ∆ικαστηρίου  του Παρισιού που  εκδόθηκε   στις  28  

Νοεµβρίου  2013,   µε την  οποία  διατάχτηκε  το µπλοκάρισµα  των  παρανόµων 

ιστοσελίδων streaming  όπως του Allostreaming, Alloshare και Allomovies.  Το 

∆ικαστήριο διέταξε στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου να εφαρµόσουν ως  

αποτελεσµατικό µέτρο το µπλοκάρισµα  ιστοσελίδων, προκειµένου να εµποδίσουν την 

πρόσβαση σε παράνοµες υπηρεσίες τηλεφόρτωσης. Επίσης  διέταξε επίσης τις 

µηχανές αναζήτησης Google, Microsoft, Yahoo, Orange να αφαιρέσουν όλα εκείνα τα 

αποτελέσµατα αναζήτησης που αναφέρονται σε ιστοσελίδες µε περιεχόµενο που 

προσβάλει την πνευµατική ιδιοκτησία τρίτων.   (Liard & Hainsdor, (2014). 49  

  

7) Η Γαλλία είναι άλλη µία χώρα που  ασχολήθηκε  µε  την  παγκοσµίως  γνωστή  

ιστοσελίδα    «Pirate Bay». H  υπόθεση  είναι  παρόµοια  µε  την προηγούµενη  αφού  

και  στην  περίπτωση  της  The  Pirate Bay  διατάχθηκε  να  διακοπεί  η  παροχή  

πρόσβασης από  τους  ISPs  σε ιστοσελίδες που µετέδιδαν µε την τεχνική του 

streaming οπτικοακουστικά έργα. 

            Συγκεκριµένα  τον  Μάρτιο  του 2014 ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης 

δικαιωµάτων παραγωγών δίσκων SCPP,  αιτήθηκε το  µπλοκάρισµα  ορισµένων 

ιστοσελίδων  που  προσέβαλαν   πνευµατικά  δικαιώµατα. 

            Στις 4 ∆εκεµβρίου 2014 το  γαλλικό  δικαστήριο µε  απόφαση του διατάσσει 4 

γαλλικούς ISPs (Orange, Bouygues Telecom,  Free and SFR) να παρεµποδίσουν την 

πρόσβαση στην ιστοσελίδα  The Pirate Bay και σε άλλες ιστοσελίδες «mirror» ή 

«proxies» (72 domain names συνολικά). Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο του γαλλικού 

κώδικα πνευµατικής ιδιοκτησίας L. 336-2 of the French  Intellectual Property Code που 

προβλέπει ότι οι δικαιούχοι µπορούν να αιτηθούν στο δικαστήριο να διατάξει κάθε 

                                                                                                                                                                              

+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+

Newsfeed+2013-07-18&utm_term.  (cited 11-7-2016) 

 

49  Liard, B and Hainsdorf,C. (11-1-2014), French courts ordered to block and delist 16 streaming 

websites, [online available],     

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=427bda95-5715-4fd5-856e-, 

46dd89ab8c2a&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-

+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+

Newsfeed+2014-01-20&utm_term=.  (cited 11-7-2016) 
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αναγκαίο µέτρο για την παύση των προσβολών των δικαιωµάτων τους.   (Fontaine  &  

Tefaux, 2015)50  

 

3.3           ΓΕΡΜΑΝΙΑ    

 

3.3.1     ΓΕΝΙΚΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΩΝ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

ΑΠΟ  ΤΗΣ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ. 

 

Η  Γερµανία  είναι  η  χώρα  µε  το  µικρότερο  ποσοστό  προσβολής  

πνευµατικών  δικαιωµάτων εντός  της  Ε.Ε.  Το  2009 τροποποιήθηκε  ο  νόµος  για  

την   πνευµατική ιδιοκτησία, και  ενσωµατώθηκε το δικαίωµα  της πληροφόρησης που 

προβλέπει η Οδηγία 2004/48,  για την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας. Βάσει των αλλαγών  που  έγιναν  από  1-10-2013  στο  άρθρο  8  του 

ισχύοντος γερµανικού  νόµου (σχετικό άρθρου 101§9)   ακολουθείται  µία  διαδικασία  

παρόµοια  µε  αυτή  που  ακολουθείται  και  στην  Ιταλία.  ∆ηλαδή   για  να  κινηθεί    η  

διωκτική  διαδικασία  στην περίπτωση  προσβολής  πνευµατικών  δικαιωµάτων  και αν  

οι  πληροφορίες  για  τους  παραβάτες  λαµβάνονται  µέσω χορήγησης δεδοµένων 

κίνησης (IP address),  τότε  απαιτείται αρχικά  η  υποβολή  αίτησης  του  δικαιούχου  

του  πνευµατικού  δικαιώµατος  που  έχει  προσβληθεί  προς  τις  Γερµανικές  αρχές.  Η  

γερµανικές  αρχές  εντός  δύο  εβδοµάδων  εκδίδουν  την  απόφαση  για  την  αποδοχή  

η  απόρριψη  της  αίτησης.  Στη  συνέχεια   και  εφόσον  η  αίτηση  γίνει  αποδεκτή    και     

αποδειχθεί  η  παραβίαση,  θα  ακολουθήσει η  επιβολή  των  κυρώσεων  κατόπιν  

δικαστικής  εντολής. Η  διαδικασία  είναι παρόµοια  µε  τη   διαδικασιών  που   

ακολουθούνται  στην  Ιταλία.   

Η  διαδικασία  της  λήψης  πληροφοριών   µέσω  των  δεδοµένων  ΙΡ address   δεν  

αντίκειται  στη  νοµοθεσία  για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. (Ο.Π.Ι, 

Γενικές πληροφορίες , Προσβολή, 2013).51 

                                                           
50  Fontaine, F and Defaux, T .(14-12015), French court orders the blockade on The Pirate Bay, 

[online available],       

 http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0d7e7feb-0b1b-4b42-ace9-

8cf2377c4ff7&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-

+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+

Newsfeed+2015-01-15&utm_term=.  (cited 11-7-2016) 

 

51 Γενικές πληροφορίες, Προσβολή στο  διαδίκτυο, 2013, [online available],  

 http://www.opi.gr/index.php/genikes-plirofories-pi/prosvoli-sto-diadiktyo#germany.(cited19-7-2016) 
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3.3.2      ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

1) Το Ανώτατο ∆ικαστήριο του Αµβούργου  έκρινε  ότι  το  You Tube  και η Google 

κατά παράβαση των καθηκόντων επιµελείας τους είναι υπεύθυνοι για την παράνοµη 

µεταφόρτωση κάποιων µουσικών κοµµατιών στον  ιστότοπό τους.   

           Το δικαστήριο διέταξε τους παρόχους σε παράδοση λίστας µε προσωπικά στοιχεία 

όσων µεταφορτώνουν περιεχόµενο µε παράνοµο υλικό.  Έτσι , άνοιξε  το δρόµο για  

την  παροχή στοιχείων  όπως  ονοµάτων και διευθύνσεων των  παραβατών στο µέλλον  

παρότι,  οι  πάροχοι  δεν  είναι  υποχρεωµένοι  να  ελέγχουν  και να  παρακολουθούν  

τα  δεδοµένα  µου  λαµβάνονται  και  αποθηκεύονται  στις  πλατφόρµες  τους. 

 

2) Στις 26 Νοεµβρίου του 2015, το Γερµανικό Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο σε µία 

απόφαση που παρουσιάζει τεράστιο νοµικό ενδιαφέρον έκρινε ότι οι πάροχοι 

πρόσβασης στο Internet µπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι για παραβιάσεις 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας σε ιστοσελίδες τρίτων και εποµένως να 

υποχρεωθούν σε αποκλεισµό της πρόσβασης σε αυτές τις ιστοσελίδες.  

            Βέβαια  για  την  εφαρµογή   του  αποκλεισµού  της  πρόσβασης  σε  σελίδες  µε  

παραβατικό  περιεχόµενο, κρίνεται αναγκαίο  ότι  αυτό  θα   πρέπει  να  εφαρµόζεται  

µόνο  στην περίπτωση  που προηγούµενα έχουν εξαντληθεί οι  οποιεσδήποτε  

διαδικασίες εντοπισµού των ατόµων εκείνων που θεωρούνται πρωταρχικά υπεύθυνοι  

καθώς  επίσης  και  να  έχει  εξαντληθεί  κάθε  µέσο  διεκδίκησης  των  δικαιωµάτων 

τους από τον διαχειριστή της σελίδας και τον πάροχο της υπηρεσίας.  

            Με βάση την  προαναφεροµένη απόφαση  ενισχύεται  η  θέση των δικαιούχων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας, επιτρέποντάς τους να στραφούν και κατά των παρόχων 

πρόσβασης στο διαδίκτυο. (Wagner, C &  Hieronymi,  J. 2015).52 

 

3)      Η  πιο  πρόσφατη  και  µε  ενδιαφέρον απόφαση  Γερµανικού  δικαστηρίου  είναι  

αυτή που  εκδόθηκε  τον  Ιανουάριο  του  2016  και  αναµένεται  να  έχει  περαιτέρω 

                                                                                                                                                                              

 

52 Wagner, C and Hieronymi, J. (2-12-2015). Landmark decision of German Federal Court of 

Justice on blocking of copyright-infringing websites, [online available], 

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=feeb9078-ea09-4465-a1a3-

bc86db5176b8&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-

+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Dail

y+Newsfeed+2015-12-07&utm_term=. (cited 19-7-2016) 
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συνέχεια  στα  Γερµανικά  δικαστήρια.  (Υπόθεση Gesellschaft für musikalische 

Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) v. YouTube)  

            Σύµφωνα   µε  το  ιστορικό  της  υπόθεσης  η  Γερµανική εταιρία συλλογικής 

διαχείρισης GEMΑ υπέβαλε αίτηµα προς το Ανώτερο Περιφερειακό ∆ικαστηρίου του 

Μονάχου (OLG) για  αποζηµίωση των µουσικών δηµιουργών για τη χρήση των  έργων  

τους  στην  πλατφόρµα  του  YouTube.  

            To  ∆ικαστήριο απεφάνθη ότι σελίδες, όπως το  YouTube, δεν  φέρουν ευθύνη για 

τυχόν βίντεο που παραβιάζουν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας  και  που  

ανεβάζουν οι  χρήστες.  Η  ευθύνη  του  YouTube  υπάρχει µόνο στις περιπτώσεις που 

τα βίντεο αυτά έχουν ήδη επισηµανθεί στους διαχειριστές της σελίδας ως παράνοµα.    

           .Ο Thomas Theune, διευθυντής στην ενάγουσα GEMA, υποστηρίζει  ότι το YouTube 

δεν είναι µόνο πάροχος τεχνικής υπηρεσίας, αλλά λειτουργεί και ως µουσική υπηρεσία. 

Εκµεταλλεύεται εµπορικά τα έργα που καθίστανται προσβάσιµα στην πλατφόρµα του  

και  άρα  θα πρέπει  να λαµβάνει τις σχετικές άδειες   από  τους  δηµιουργούς  και να 

µην µετατοπίζει την ευθύνη στους χρήστες. 

            Η  εν  λόγω απόφαση είναι ακόµα ανοικτή προς έφεση που όπως όλα δείχνουν θα 

ασκηθεί έφεση από  την  πλευρά  της   Γερµανικής εταιρίας συλλογικής διαχείρισης 

GEMΑ.  (Legrand,  E. 2016). 53 

 

 

3.4         ΗΝΩΜΕΝΟ   ΒΑΣΙΛΕΙΟ   

 

3.4.1     ΓΕΝΙΚΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΗΣ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  ΣΤΟ 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.   

 

Στις 19 Νοεµβρίου 2009 συζητήθηκε για πρώτη φορά στο Βρετανικό Κοινοβούλιο 

νοµοσχέδιο για την ψηφιακή οικονοµία. Το βασικότερο ζήτηµα πνευµατικής ιδιοκτησίας 

που θίγει το νοµοσχέδιο είναι οι διατάξεις για την αντιµετώπιση  των διαδικτυακών 

προσβολών πνευµατικής ιδιοκτησίας. Βάσει αυτών, θεσπίζεται  υποχρέωση  

ενηµέρωσης των συνδροµητών µιας διαδικτυακής υπηρεσίας εκ µέρους του φορέα 

παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, για  την  ύπαρξη  αναφοράς  για  προσβολή 

δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας.  Η ενηµέρωση µπορεί να λάβει χώρα είτε στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε στην διεύθυνση κατοικίας του συνδροµητή την οποία έχει 

στη διάθεση  του  ο πάροχος  και  ενεργοποιείται  µετά  από έναν συγκεκριµένο αριθµό  

                                                           
53 Emmanuel Legrand, E (29-1-2016). German court rules licensing duties lie with uploaders, not 

YouTube, [online available]. http://www.musicweek.com/news/read/german-court-rules-licensing-

duties-lie-with-uploaders-not-youtube/063969.  (cited 22-7-2016) 
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αναφορών  εντός συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. (O.Π.Ι., Γενικές πληροφορίες , 

Προσβολή, 2013).54 

 

Στις 12 Απριλίου 2010 το Βρετανικό Νοµοσχέδιο για την Ψηφιακή Οικονοµία (Digital 

Economy Act 2010)  έλαβε βασιλική έγκριση ενώ τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιουνίου του 

ίδιου έτους. ∆ύο  χρόνια  αργότερα  τον Ιούλιο 2012 ο Κώδικας Υποχρεώσεων που 

προβλέπεται στον βρετανικό νόµο  Digital Economy Act 2010 σχετικά µε τις ενέργειες 

των φορέων παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο σε περίπτωση προσβολής 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας αναθεωρήθηκε από το βρετανικό Γραφείο 

Επικοινωνιών.  

Με βάση το νέο Κώδικα υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε αυτόν µόνο οι πάροχοι 

που προσφέρουν υπηρεσίες σε συνδροµητές. Εκτός πεδίου εφαρµογής του µένουν  οι 

πάροχοι κινητής τηλεφωνίας και ασύρµατων δικτύων. Ο αναθεωρηµένος  κώδικας 

τροποποίησε  τις διαδικασίες συλλογής των αποδείξεων της διαδικτυακής προσβολής. 

Σύµφωνα  µε  αυτόν, οι δικαιούχοι µπορούν να στείλουν ειδοποίηση προσβολής 

(copyright infringement reports -"CIRs",)  µόνο  αν  έχουν  συλλέξει  τις  αποδείξεις  

βάσει των οδηγιών του κώδικα και οι αποδείξεις αυτές να  επαρκούν για να αποδειχθεί 

ότι κάποιος συνδροµητής χρησιµοποίησε την παρεχόµενη υπηρεσία για να προσβάλει 

δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή επέτρεψε σε άλλο πρόσωπο να χρησιµοποιήσει 

αυτήν την υπηρεσία και αυτό το τρίτο πρόσωπο προσέβαλε δικαίωµα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας. (legislation.gov.uk,  2010).55 

Το Ιουλίου 2013   σε  µία  προσπάθεια  ανανέωσης  του  προαναφερόµενου  Κώδικα  

από  τον Υπουργό Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων και τον Επιθεωρητή της Αστυνοµίας του 

Λονδίνου ανακοινώθηκε η δηµιουργία µιας νέας µονάδας στην αστυνοµία που θα 

ασχολείται µε την αντιµετώπιση της διαδικτυακής πειρατείας  και άλλων εγκληµάτων  

καθώς  και   τον  συντονισµό  των  εθνικών  και  διεθνών  δράσεων  εφαρµογής  του  

νόµου  για  την προστασία  των  πνευµατικών  δικαιωµάτων.   Η νέα ειδική µονάδα 

ονοµάζεται (PIPCU) από  τα  αρχικά  Police Intellectual Property Crime Unit.      

Μετά από  τρείς  µήνες  πιλοτικής συνεργασίας της µε τον τοµέα της διαφήµισης και την 

πολιτιστική βιοµηχανία  της  Αγγλίας, εξέδωσε  δελτίο  τύπου µε σκοπό την διακοπή 

                                                           
54 Ο.Π.Ι,  Γενικές πληροφορίες, Προσβολή στο  διαδίκτυο, 2013. [online available],  

http://www.opi.gr/index.php/genikes-plirofories-pi/prosvoli-sto-diadiktyo# uk. (cited 22-8-2016) 

 

55 legislation.gov.uk. ( 2010),  Digital Economy Act 2010.  [online available], 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/24/contents.  (cited 22-7-2016) 
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των διαφηµιστικών εσόδων για  τους ιστοχώρους εκείνους που διακινούν παρανόµως 

υλικό που προστατεύεται µε δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Τα πρώτα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι σε 61 ιστοχώρους που διακινούσαν τέτοιο υλικό, µετά από 

ενέργειες της PIPCU, τα διαφηµιστικά τους έσοδα µειώθηκαν δραστικά. Αυτό θεωρείται 

ένα έµµεσο χτύπηµα κατά της διαδικτυακής πειρατείας και η µονάδα ελπίζει ότι θα 

συνεχίσει νικηφόρα την µάχη κατά αυτής µε τη συνεργασία  διαφόρων  εµπλεκοµένων   

φορέων.   (City  of  London  Police, 2014)56 

Στο  Ηνωµένο  Βασίλειο  υπολογίζεται ότι περίπου 7 εκατοµµύρια χρήστες 

επισκέπτονται µηνιαίως  ιστοσελίδες που προσφέρουν παράνοµο περιεχόµενο,  ενώ το  

κόστος  σε  φόρους  και  κέρδη  που  χάνονται  υπολογίστηκε  σε  1,6  δις).   Μόλις   σε  

ένα  χρόνο    λειτουργίας   η  PIPCU  έχει  ερευνήσει υποθέσεις αξίας 36 εκατ. ευρώ και 

έχει «κατεβάσει» 2359 ιστότοπους  και θεωρείται ήδη από τις πλέον αποτελεσµατικές 

στον κόσµο, στοχεύει σε καθετί έχει να κάνει µε online  πειρατεία σε µουσική, ταινίες 

και βιβλία.  (Γενναία επιχορήγηση για την καταπολέµηση της πειρατείας στην Αγγλία, 

2014).57 

 

 

3.4.2     ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ  ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ 

 

1) Η  Γνωστή  παγκοσµίως    διαδικτυακή  τοποθεσία  ανταλλαγής  αρχείων  

« Pirate Bay»  απασχόλησε   και  το  Ηνωµένο  Βασίλειο.  Στις 23 Απριλίου 2012  το 

Ανώτατο ∆ικαστήριο απεφάνθη ότι οι χρήστες και οι εταιρίες παροχής  των υπηρεσιών  

ανταλλαγής  µε τη µέθοδο peer to peer των αρχείων της ιστοσελίδας Pirate Bay 

προσβάλουν το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων. Οι δικαιούχοι 

αιτήθηκαν στο δικαστήριο να ζητήσει από διάφορους παρόχους υπηρεσιών ίντερνετ 

                                                           
56 City  of  London  Police, (2014). [online available],  https://www.cityoflondon.police.uk/about-
us/Pages/default.aspx.  (cited 26-7-2016) 

 
57 Roching, (27-10-2014).  Γενναία επιχορήγηση για την καταπολέµηση της πειρατείας στην Αγγλία.  
[online available], 

 http://www.rocking.gr/news/Gennaia-epixorigisi-gia-tin-katapolemisi-tis-peirateias-stin-Αgglia/2205. 
(cited 26-7-2016)  
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(ISPs) να µπλοκάρουν την πρόσβαση στο  Pirate Bay . Ο δικαστής έκρινε µε 

προδικαστική απόφαση ότι πράγµατι τόσο οι χρήστες όσο και οι εταιρίες παροχής των 

υπηρεσιών ανταλλαγής προσβάλλουν το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας των 

εναγόντων καθώς και των οργανισµών που εκπροσωπούνται από αυτούς αυξάνοντας 

την πιθανότητα έκδοσης οριστικής απόφασης υπέρ τους.  

            Ως  αποτέλεσµα  ήταν  το βρετανικό Ανώτατο ∆ικαστήριο µε απόφαση του στις 02 

Μαΐου 2012 να  διατάξει τους έξι µεγαλύτερους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών να 

παύσουν την πρόσβαση των βρετανών συνδροµητών στη γνωστή διαδικτυακή 

τοποθεσία ανταλλαγής αρχείων  The Pirate Bay.  (Shaw, A. 2012).58 

2) Μερικούς  µήνες  αργότερα στις  αρχές  του  2013   και  σε   συνέχεια της 

απόφασης διακοπής της παροχής πρόσβασης προς την ιστοσελίδα του Pirate Bay, η 

βρετανική δικαιοσύνη διέταξε την διακοπή της παροχής πρόσβασης και  σε  άλλες  

ιστοσελίδες ανταλλαγής  αρχείων  µε τη µέθοδο peer to peer,  Kickass Torrents,  H33T 

και Fenopy.  (Lee,  D 2013).  59 

3) Στην Αγγλία  τον  Μάιο  του 2015  το Ανώτατο ∆ικαστήριο µε την απόφαση 

‘Twentieth Century FoxFilm Corporation v. Sky UK LTD’ υποχρέωσε 5 φορείς παροχής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο να εµποδίσουν την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τύπου  

«Popcorn Time». Οι σελίδες αυτού  του  τύπου  δεν διαθέτουν τα έργα στο κοινό µε την 

έννοια της παρουσίασης αλλά δίνουν  τη  δυνατότητα της καταφόρτωσης υλικού, 

κάνοντας χρήση της ανοιχτής εφαρµογής  του πρωτοκόλλου για  ανταλλαγή  αρχείων  

‘BitTorrent’.  

           Οι δικαιούχοι πνευµατικών δικαιωµάτων στηριζόµενοι  στο άρθρο 97 Α του Copyright 

Designs and Patents Act 1988  ζήτησαν  τη λήψη µέτρων εναντίων των παρόχων. Το 

∆ικαστήριο απέρριψε ευθύνη των παρόχων ως προς την παραβίαση του δικαιώµατος 

της παρουσίασης στο κοινό   αλλά κατέληξε στην άποψη ότι οι διαχειριστές τέτοιων 

σελίδων είναι συνυπεύθυνοι µε τους φορείς παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας και οι 

                                                           

58  Shaw,  A. (20-7-2012). Pirate Bay watch: UK ISPs ordered to block The Pirate Bay, [online 
available],http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=29d6e1b2-2c1a-40b8-92f9-
0e53a166dd93&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-
+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+
Newsfeed+2012-07-26&utm_term.  (cited 27-7-2016)   

59  Lee, D. (28-2-2013). Court orders UK ISPs to block more piracy sites, BBC News, [online 
available],  http://www.bbc.com/news/technology-21601609. (cited 27-7-2016)   
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πάροχοι  υπηρεσιών  ιντερνετ  (ISPs) αγωγοί   διευκόλυνσης στην επίτευξη της 

παραβίασης.    (Wilkie,  T, 2015).60    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60    (Wilkie,  T. (6-5-2015).   High Court orders UK’s major internet service providers to block 
access to “Popcorn Time” websites,    [online available],               
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f12d1378-414f-4737-ae18-
891558141133&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-
+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+
Newsfeed+2015-05-11&utm_term=.    (cited 26-7-2016)   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ  ΚΑΙ  ΝΕΟΙ   

 

4.1         ΓΕΝΙΚΑ    

 

H  Ευρωπαϊκή  Ένωση  Πνευµατικής  Ιδιοκτησίας   (Εuropean  Union   Intellctual  

Property  Office)   στο  εξής   EUIPO,  λαµβάνοντας   υπόψη   την  ραγδαία  εξάπλωση  

του  διαδικτύου   για  την  όλο  και  αυξανόµενη  διαδικτυακή  πειρατεία   ανέθεσε    στο  

Ευρωπαϊκό   Παρατηρητήριο  για  την  παραβίαση  της  ∆ιανοητικής  και  Πνευµατικής  

Ιδιοκτησίας,    (Εuropean  Observatory  on  Infrigements   of  Intellectual  Property  

Rights),  την  εκπόνηση  µελέτης  µε  θέµα   «Οι  Ευρωπαίοι  πολίτες  και  η  

Πνευµατική  Ιδιοκτησία:  Αντίληψη,  Επίγνωση  και  Συµπεριφορά» ,   (Εuropean  

Citizens    and  Intellectual  Property   Perception,  Awareness  and  Bahaviour). 

 

 

4.1.1  Η  ΕΡΕΥΝΑ  ΤΟΥ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ  
ΤΗΣ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

Για  την  καλύτερη  κατανόηση  των  λόγων  που  συµβαίνει  αυτό  διέταξε  η  µελέτη  

να  γίνει  σε  νέους  από  όλα  τα  28   κράτη  µέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Κύριος  

στόχος  της  µελέτης  ήταν να  συγκεντρώσει   γνώση  σχετικά µε  το  πως  

συµπεριφέρονται  οι  νέοι  στο διαδίκτυο   σε  σχέση  µε   τα  δικαιώµατα  πνευµατικής  

ιδιοκτησίας.   Αντικείµενο  της  έρευνας  ήταν  να   αναζητηθούν    ποιοι  είναι  οι  κύριοι  

παράγοντες  που  τους  ωθούν  τους  νέους   στις  παράνοµες  πηγές   ψηφιακού  

περιεχοµένου  (πειρατεία),   τι  αποτελεί  έναυσµα  για  την  συµπεριφορά  τους  και  

τέλος  να  καταλήξει  σε  εκτιµήσεις  για  το  τι  θα  µπορούσε  να  γίνει  ώστε να  πάψει  

το  φαινόµενο  να  αποτελεί  µάστιγα  για  τους  δηµιουργούς,    καλλιτέχνες  κ.λ.π. 

Η  έρευνα  πραγµατοποιήθηκε  τον  Μάιο  και  Ιούνιο  του  2015,  έλαβαν  µέρος  

24.295  νέοι   και  των  δύο  φύλων,   ηλικίας   15-24  ετών   από  τα  28  κράτη  µέλη.   

Τα  αποτελέσµατα  της  έρευνας   δηµοσιεύτηκαν  τον  Απρίλιο  του  2016.61 

                                                           
61  (INTELLECTUAL PROPERTY AND YOUTH,  2016),  European  Union   Intellectual  Property  
Office ( EUIPO) 2016,  INTELLECTUAL PROPERTY AND YOUTH,   [on line  Available] ,   
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/ 
documents/IP_youth_scoreboard_s,  (cited  15-5-2016) 
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Για   τις  ανάγκες  της  παρούσας  διπλωµατικής  εργασίας  την  κατανόηση  του  

φαινοµένου  της  διαδικτυακής  πειρατείας  και  τους  λόγους  για  τους  οποίους  

συµβαίνει  καθώς  και  πιθανές  λύσεις,   κρίθηκε  απαραίτητο  η  παρουσίαση  µέρους   

των  ευρηµάτων  της  έρευνας.  

 

4.2         ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ 

 

Αρχικά  η  έρευνα  αναζήτησε  τις  προτιµήσεις  των  νέων  κατά  την  πρόσβαση  τους  

σε  ψηφιακό  περιεχόµενο.  Ειδικότερα,  η  µουσική,   οι   ταινίες  -  τηλεοπτικές  σειρές   

και  παιχνίδια    είναι   περισσότερο   προσβάσιµα   από  τους  νέους  µε  ποσοστά  

97%,  95%   και  91%  αντίστοιχα,  ενώ  ακολουθούν    µε  µικρότερα  ποσοστά,    το  

εκπαιδευτικό  περιεχόµενο,   τα  ΤV  shows  και  τα αθλητικά,    οι  ηλεκτρονικές  

εφηµερίδες  -  περιοδικά    και  τα  ηλεκτρονικά  βιβλία,   µε  ποσοστά   83%,  80%,  

61%  και  58%  αντίστοιχα.  Οι  προτιµήσεις  των  νέων  της  Ε.Ε. σε  ψηφιακό  

περιεχόµενο   αποτυπώνονται   στην  γραφική  απεικόνιση  Νο.  1  του  παραρτήµατος. 

Βέβαια   τα  παραπάνω    ποσοστά  των  νέων  διαφοροποιούνται   ανά  κατηγορία  

όταν  σκόπιµα   χρησιµοποιούν  παράνοµες  πηγές.  ∆ύο  είναι  οι  τρόποι  που  

χρησιµοποιούν  οι  νέοι  για  την  πρόσβαση  τους  στο  διαδίκτυο.  Ο  πρώτος  είναι   

το  κατέβασµα (downloading)    και  ο  δεύτερος είναι  το  να  βλέπουν  το  ψηφιακό  

περιεχόµενο  που  επιλέγουν  σε  απευθείας  σύνδεση  (streaming).  Η  µουσική   είναι  

το  πιο  δηµοφιλές   ψηφιακό  περιεχόµενο  που  έχουν  πρόσβαση  οι  νέοι ,  αλλά  

µόνο   λίγοι  πάνω  από  τους  µισούς   (56%)  επιλέγουν  να  χρησιµοποιούν  

παράνοµες   πηγές,   ενώ   για  τις    ταινίες  που κατέχουν  τη   δεύτερη  θέση  στη   

προτίµηση  τους  ως  ψηφιακό  περιεχόµενο, χρησιµοποιούν  σε  πολύ  µεγάλο  

ποσοστό  ( 85%)   τις  παράνοµες  πηγές.   

 Στην  παρακάτω  απεικόνιση   αποτυπώνεται  αναλυτικά  ανά  κατηγορία  τα  ποσοστά  

πρόσβαρης  ψηφιακού  περιεχοµένου,   ενώ  τα  ποσοστά κάτω  από  κάθε  εικονίδιο  

αναφέρονται σε χρήση παράνοµων πηγών ψηφιακού  περιεχοµένου  εκ  προθέσεως .  
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Γραφική  Απεικόνιση Νο.1 

Χρήση  παράνοµων  πηγών  ψηφιακού  περιεχοµένου. 

 

 

Πηγή:   https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IP_youth_scoreboard_stud

y/executiveSummary/executive_summary_en.pdf 

 

Από  την  έρευνα  φάνηκε  η   τάση    που  δείχνει   ότι,   τα  τελευταία  χρόνια  τα  υλικά  

αγαθά   γίνονται  λιγότερο  σηµαντικά.   Οι    νέοι   παρότι    θεωρούν  το  ψηφιακό  

περιεχόµενο   σηµαντικό   µέρος   της  ζωή  τους,   δεν  τους  ενδιαφέρει  απαραίτητα 

να  το  έχουν  και  στην  ιδιοκτησία  τους.  ∆ηλαδή   ενώ  θέλουν  να  ακούν  τραγούδια,   

να  βλέπουν  ταινίες  ή  να  παίζουν  παιχνίδια  δεν  τους  ενδιαφέρει  να  τα  έχουν  

στην  κτήση  τους.   Έτσι εξηγείται  τη  συµπεριφορά  των  νέων  για  το  ότι δεν   

ενδιαφέρονται  να  κατεβάσουν  (downloading)   και  να  αποθηκεύσουν    στο  σκληρό  

δίσκο   του  tablet  ή  του  laptop  ή  του  κινητού  τους  τραγούδια  ή  ταινίες  ή  

οτιδήποτε   άλλο από  τις  προαναφερόµενες κατηγορίες,   αλλά   κυρίως   τους  

ενδιαφέρει  να  το  δουν  σε  συνεχή  ροή  (streaming).      
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Αυτό  φαίνεται  ιδιαίτερα   στις  προτιµήσεις  των  νέων   τον  αθλητισµό,  τα  σπορ   και  

τα  TV shows,   τα  οποία  είναι  οn-time  γεγονότα   και  θέλουν  να  τα  βιώσουν  

ζωντανά.  Τα  ποσοστά  του    streaming  σε  αυτή   την  κατηγορία  φτάνουν  στο  73%   

ενώ  του    downloading    στο  15%.  Σε  γενικές  γραµµές  αν  θέλαµε  τα  πάρουµε  το  

µέσο  όρο    για  όλες  τις  κατηγορίες προτιµήσεων,   θα  βλέπαµε  ότι  πάνω  από  

τους  µισούς  προτιµούν  το    streaming   ενώ  λιγότερο  από  το  ένα  τρίτο  προτιµούν  

το  downloading    και  πολλοί  λιγότεροι  χρησιµοποιούν  και   τα  δύο. 

Η  έρευνα  αποτύπωσε  σχηµατικά  τους  παραπάνω   τρόπους  λήψης  ψηφιακού  

περιεχοµένου  σε  ποσοστά   αναλυτικά  ανά  κατηγορία  προτιµήσεων   downloading   

και   streaming   ή  και  τα  δύο  και  παρατίθεται  στο  παράρτηµα  ως  γραφική  

απεικόνιση  Νο.3.   

Το  ενδιαφέρον  που  κατέδειξε  η  έρευνα,  είναι  η  άποψη  των  νέων  σε  πολλά από  

τα  κράτη - µέλη  της  Ε.Ε,  οι  οποίοι  αναφέρουν  ότι  δεν  τους  ενδιαφέρει  

πραγµατικά  αν  το  ψηφιακό  περιεχόµενο  που  θα  δουν  σε  συνεχόµενη  ροή  ή  το  

κατεβάσουν,  προσφέρεται  νόµιµα  ή  παράνοµα.   Έχουν  γνώση  για  της  ύπαρξη    

του  νόµιµου   και   του  παράνοµου   αλλά  η  διάκριση  µεταξύ  τους  δεν αποτελεί  

κριτήριο  προτεραιότητας  κατά  την  επιλογή  της  συγκεκριµένης  πηγής.   Επίσης  το  

dοwnloading  και  streaming   από  παράνοµες  πηγές  είναι  µία  πρακτική  ευρέως  

διαδεδοµένη  µεταξύ  των  νέων  που  έχει  γίνει  µέρος  της  ζωής  τους,   δεν  

αµφισβητείται   και  φαίνεται  ως  κανονική  συµπεριφορά.    Κύριος  λόγος   είναι  ότι  

δεν  αισθάνονται ότι  προκαλούν   οποιαδήποτε   προσωπική  βλάβη    από  την  

χρήση  των  παράνοµων  πηγών.   

 Υπάρχουν  απαντήσεις  που  αξίζει  να  αναφερθούν  όπως:  

 «Μπορώ  να  κατεβάσω   ότι  θέλω,  το  όριο  είναι  ο  ουρανός  δεν  µε  νοιάζουν  τα  

νοµικά  ζητήµατα»   ( Βέλγιο) 

«Κανείς  δεν  κάθεται  στο  Η/Υ  και  σκέφτεται:   ωχ,  δεν  θα  το  κατεβάσω  γιατί  είναι  

παράνοµο»  ή  «νοιάζοµαι  για  τους  συγγραφείς  αλλά  όχι  τόσο πολύ  για  το  τι  θα  

πληρώσουν»  (Κροατία) 

«∆εν  έχει  σηµασία  τι  είδους  πηγές είναι  αυτές  εφόσον  υπάρχει  η  πρόσβαση  σε  

ότι  αναζητώ»   (Ρουµανία) 

«Έτσι   µεγάλωσα,  όταν  ήµουν  νέος  δεν  είχα  χρήµατα  ή  πιστωτική  κάρτα  και  έτσι  

πήγαινα   στο  διαδίκτυο    και  επέλεγα  δωρεάν  πράγµατα.  Μεγάλωσα µε  αυτόν  τον  

τρόπο»  (Γαλλία) 



[55] 

 

«Το  κάνω  τόσο  καιρό  και  µου  φαίνεται  φυσιολογικό  και  νόµιµο»  (Ηνωµένο  

Βασίλειο)  

Βέβαια  υπάρχουν  απαντήσεις  διαφοροποιηµένες  από  Πολωνούς  και  Κροάτες  που  

δηλώσουν  ότι    βρίσκουν  το  νοµοθετικό  πλαίσιο  για  το  διαδίκτυο  ασαφές. 

 

4.2.1      Η  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΧΡΗΣΗ  ΤΩΝ  ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ  ΠΗΓΩΝ  ΑΠΟ  
ΤΟΥΣ  ΝΕΟΥΣ    

 

Kατά  την  διάρκεια  της  έρευνας  οι  νέοι  δήλωσαν  ότι  δεν  τους  νοιάζει  τόσο  πολύ  

αν  το  ψηφιακό  περιεχόµενο  που  τους  προσφέρεται  είναι  νόµιµο  ή  παράνοµο  

είναι  όµως  σαφείς  για  τους   λόγους  που  τους  οδηγούν  σε  ιστοσελίδες   νόµιµες  

οι  παράνοµες.  Ειδικότερα  απάντησαν  ότι  προτιµούν  τις  παράνοµες  σελίδες  

επειδή: 

� τους  προσφέρονται  δωρεάν,   

� έχουν  ευρεία  και   πρόσφατη  προσφορά,  «µπορώ  να  δω  ότι  θέλω  σε  

απευθείας  σύνδεση,  και  αν  δεν  έχει  καλή  ποιότητα  αυτό  δεν είναι  µεγάλη  

απώλεια»   (Πορτογαλία) 

� δεν  έχουν  διαφηµίσεις    

� είναι  εύκολες  στην  πρόσβαση  τους 

� δεν  απαιτούν  εγγραφή   

� Streaming  ή downloading 

Οι  λόγοι  που ίσως  να  τους  κρατήσουν  µακριά  από  παράνοµες   ιστοσελίδες   

έχουν  να  κάνουν  κυρίως  µε  την  χρήση  των ιστοσελίδων.   Θεωρούν  ότι  είναι  

µεγαλύτερος  ο  κίνδυνος  να  µολυνθούν τα  αρχεία  τους  και   οι  συσκευές  τους  από  

ιούς  ή  κακόβουλο  λογισµικό, σε  σχέση  µε  τον  κίνδυνο  της  σύλληψης  τους   ή  της  

επιβολής  προστίµου.  ∆ηλαδή  οι  Ευρωπαίοι  νέοι φοβούνται  περισσότερο  τις    

πιθανές  προσωπικές  βλάβες  (π.χ  ιοί)   και  λιγότερο  τη  νοµοθεσία.  

Σε  αντίθεση  µε  τα  παραπάνω δηλώνουν  ότι  η   πρόσβαση  τους  σε  νόµιµες  πηγές  

τους  δυσκολεύει  γιατί: 

� έχει  κόστος  ή   διαφηµίσεις 

� απαιτείται   εγγραφή,  όποτε  εγείρονται  θέµατα  προστασίας  προσωπικών  

δεδοµένων 

� υπάρχει   έλλειψη   ποικιλίας  και   πρόσφατου  περιεχοµένου 
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� δυσκολία  στη  διαθεσιµότητα 

Οι  νέοι  σε  πολλές  χώρες   δείχνουν  µία  απροθυµία  να  παρέχουν  προσωπικές  

πληροφορίες  στο  διαδίκτυο.  Προβάλλουν   ζητήµατα  προσωπικών  δεδοµένων  και  

προστασίας  της  ιδιωτικής  ζωής   µε  αποτέλεσµα  να   είναι  αρνητικοί  σε  

ιστοσελίδες  που  απαιτούν  εγγραφή.  Επίσης  αναφέρουν  ότι   πληροφορίες  σχετικά  

µε  την   on line  συµπεριφορά  τους  και  τη  χρήση ψηφιακού  περιεχοµένου  µέσω  

νοµικών  πηγών  αρκετές  φορές  πωλήθηκε  ως  εξατοµικευµένη διαφήµιση  σε  

λογαριασµούς  κοινωνικών  δικτύων   όπως  π.χ  το  Facebook. 

Το  ενδιαφέρον  µέρος    της  έρευνας  είναι  αυτό  που  κατέδειξε  του  λόγους  

εκείνους  που  κάνουν  τους  νέους  να  στρέφονται   προς  τις  παράνοµες  πηγές   του  

διαδικτύου  και  την  πειρατεία,   αδιαφορώντας  για  τις  νόµιµες  και  κατ΄ επέκταση   

για  την  πνευµατική  ιδιοκτησία.   

Οι  οικονοµικοί  λόγοι  κυρίως  στις  φτωχότερες  χώρες  ή  σε  χώρες  που  η  

οικονοµία  τους  αγωνίζεται    είναι  η  µόνη  επιλογή  των  νέων  ανθρώπων,  µε  

αποτέλεσµα  να   οδηγούνται  σε  ηλεκτρονικές  πηγές  όπου  το  ψηφιακό  

περιεχόµενο  προσφέρεται  δωρεάν.  Βέβαια  υπάρχουν  και  λόγοι  που  σχετίζονται  

µε  το  περιεχόµενο  και  το  χαρακτήρα  του  παράνοµου  περιεχοµένου.    Οι  νέοι  

παρότι  έχουν  επίγνωση  της  παράνοµης  διαδικασίας  δηλώνουν  ότι   δεν  γνωρίζουν   

ακριβώς  τις  συνέπειες,  τις  διαδικασίες   ανταµοιβής  των  παραγωγών,  των  

δηµιουργών,  των   καλλιτεχνών,   των  µεσαζόντων  κ.λ.π    Επίσης  θεωρούν   τα  

όρια   της  παράνοµης  και  της  νόµιµης  συµπεριφοράς  ασαφή  µεταξύ  τους, µε  

αποτέλεσµα  ο  κίνδυνος  για  να  πιαστεί  και  να  τιµωρηθεί   κάποιος  σχεδόν  

ανύπαρκτος. 

Οι   λόγοι  για  τους  οποίους  λοιπόν  οι  νέοι  στρέφονται   προς  την  πειρατεία   

καταγράφηκαν   αναλυτικά  από  το  Ευρωπαϊκό  Παρατηρητήριο  για  την  παραβίαση  

της  διανοητικής  και  πνευµατικής  ιδιοκτησίας   και    παρατίθενται    στην  απεικόνιση  

Νο.4  του  παραρτήµατος.     

Σύµφωνα  µε  τον  πίνακα  η    κινητήρια  δύναµη    για   τη  χρήση  παράνοµων  

πηγών  διαδικτύου  σε  ποσοστό  67%   είναι    τιµή,    σε  όλες  τις  χώρες,   κυρίως   

για  τις  γυναίκες,  τους  µαθητές,   τους  φοιτητές  µε  µικρό  εισόδηµα   και  τους  

ανέργους.   Ο  δεύτερος  σηµαντικός  λόγος  που  υποδεικνύεται  σε  ποσοστό  38%,   

είναι  η άποψη    ότι   αφού  το  κάνουν  για  προσωπική  χρήση,   άρα  δεν  είναι  

λάθος.   Μικρότερο  ποσοστό,   περίπου  το  30%   των  ερωτηθέντων   το κάνει  για  

λόγους   γρήγορης   διαθεσιµότητας,  µεγάλης  επιλογής,   ευκολίας  στη  πρόσβαση,   
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ότι  δεν  χρειάζεται  εγγραφή,   κ.λ.π.    ενώ  λόγοι  όπως,   ότι  το  κάνουν  επειδή  και  

άλλοι  άνθρωποι  κάνουν  το  ίδιο,  ή  ότι  έχουν   ελέγξει   το  περιεχόµενο   από νόµιµη  

πηγή,    ή  σε  άλλες   χώρες  έχουν   πρόσβαση  στο  περιεχόµενο,   διατυπώθηκαν  

σε  ποσοστό  περίπου  15%.       

  

Τέλος,  η  έρευνα  αναζητά  τους  λόγους  εκείνους,  που  θα  έκαναν  τους  νέους   που  

ενώ   γνωρίζουν  ότι  για  την  πρόσβαση  τους  στο  διαδίκτυο  χρησιµοποιούν  

παράνοµες  πηγές,  θα  πρέπει  να  σταµατήσουν   να  τις   χρησιµοποιούν   και κατ’ 

επέκταση  να  πάψουν  να  αδιαφορούν   για  την  πιθανή  απώλεια  εισοδήµατος  που  

προκαλούν  σε  άλλους   ανθρώπους ,   στη  κοινωνία  και  στη   πολιτεία.   

Οι  κύριοι  λόγοι  που  θα  έκαναν  τους  νέους  να  σταµατήσουν  να  χρησιµοποιούν  

παράνοµες  πηγές    παρουσιάζονται  στη  γραφική απεικόνιση  Νο. 5    µε  φθίνουσα  

σειρά    και   είναι: 

 α)   η  διαθεσιµότητα µέσω  νοµικών  πηγών  σε  προσιτή  τιµή   σε  ποσοστό  58%,  

µε  τις  γυναίκες  και  τους  µαθητές  τριτοβάθµιας  εκπαίδευσης  να  συµµερίζονται  την  

άποψη  αυτή. 

β)  ο  κίνδυνος  της  τιµωρίας   σε  ποσοστό  36%   µε  µεγαλύτερο  αντίκτυπο  και  

πάλι  στις  γυναίκες   και   τους   φοιτητές  και    

γ) η  κακή  εµπειρία   κυρίως  η  προσωπική  και  λιγότερο  η  κακή  εµπειρία  των  

άλλων  σε  ποσοστό  λίγο  λιγότερο  από  25% . 

 

4.2.2             Η    ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΤΩΝ   ΝΕΩΝ   ΑΝΑ  ΧΩΡΑ  ΣΤΗΝ     Ε.Ε 

 

Το  ζήτηµα  της  στάσης  των  νέων  ως  προς  την  νοµιµότητα ή  όχι  των  πηγών 

ψηφιακού  περιεχοµένου   αναζητήθηκε   και   καταγράφηκε   από  τις    απαντήσεις  

τους   ανά  χώρα. Στο  καίριο    ρώτηµα  αν  θεωρούν  ότι  είναι  σηµαντική  η  

νοµιµότητα  των  πηγών  όταν  αποφασίζουν  ποιες  θα  χρησιµοποιήσουν,  οι  

απαντήσεις  ποικίλουν   µε  διακύµανση  από  41%  στη  Γερµανία  έως  10%  στη  

Βουλγαρία.  

Παράλληλα  στην  ερώτηση  για  το  αν  δεν κάνουν   χρήση  των   παράνοµων  πηγών,   

η  διακύµανση  των  απαντήσεων  ανά   χώρα  έχει επίσης ανάλογες  τιµές  από  58%  

έως  20%.  Οι   Γερµανοί  βρίσκονται    στη  κορυφή   µε  ποσοστό   πάνω  από  τους  
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µισούς  να  µη  κάνουν  εσκεµµένη  χρήση  παράνοµων  πηγών  (58%)   και  

ακολουθούν   µε  µικρή  διαφορά  οι  Βρετανοί,  οι  Αυστριακοί   και  οι  νέοι  από  τις  

Σκανδιναβικές  χώρες  µε  ποσοστό  που  πλησιάζει   το  50%.   Με    πάρα  πολύ  

χαµηλά  ποσοστά  βρίσκονται   νέοι  από  χώρες  της  Βαλτικής,   δηλαδή   Εσθονοί  

και  Λιθουανοί    που  µαζί  µε τους  νέους  από  την  Σλοβενία,  την  Κύπρο  και  την  

Βουλγαρία   τα  ποσοστά  τους  αγγίζουν  λίγο  πάνω  από  τα  20%.      

Τα αποτελέσµατα  των  δύο  παραπάνω  περιπτώσεων  συµπίπτουν.  Στη πρώτη  

περίπτωση   απεικονίζονται  µε  χάρτη  της  Ε.Ε  κατάλληλα  χρωµατισµένο  ανάλογα  

µε  τις  διαβαθµίσεις  των  ποσοστών  (απεικόνιση  Νο.6 του  παραρτήµατος)  και  στην  

δεύτερη  περίπτωση  αποτυπώνονται  αναλυτικά  ανά  χώρα  στην  απεικόνιση  Νο. 7  

του  παραρτήµατος. 

Στο  παράρτηµα  4  της  έρευνας   του  EUIPO   παρουσιάζονται  πίνακες  ανά  χώρα, 

µε  το  προφίλ  των  νέων  σχετικά  µε  τις  αντιλήψεις  τους   και την  οnline   

συµπεριφορά  τους.  ∆ειγµατοληπτικά    στο  παράρτηµα  της  παρούσας  εργασίας   

παραθέτονται  για  περαιτέρω  σύγκριση  και  µελέτη   τα  προφίλ  των  χωρών   της  

Γερµανίας  και  του  Ηνωµένου  Βασιλείου  που  βρίσκονται  στις  δύο  πρώτες  θέσεις  

της γραφικής  απεικόνισης  Νο. 7. Επίσης παραθέτονται   τα  προφίλ  των  χώρων  για  

τις  οποίες  έγινε  ήδη  αναφορά στο  τρίτο   κεφάλαιο,  για την  εµπειρία  τους  ως  

προς  τις  προσπάθειες  που  κατέβαλαν  για  τον  περιορισµό  της  διαδικτυακής  

πειρατείας.   Επίσης  παραθέτονται  τα  προφίλ  των  χωρών που  βρίσκονται στις  

τελευταίες  θέσεις   στον  ιδίου   πίνακα,   όπως  της  Βουλγαρίας,  της  Σλοβενίας  και    

της  Εσθονίας  και  φυσικά  της  Ελλάδας.   

 

   4.3       ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ    ΠΟΥ  ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ    ΜΕ   ΤΗΝ   ΑΛΛΑΓΗ  ΤΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ 

 

Με  δεδοµένο  ότι  οι  νέοι  σε  µεγάλο ποσοστό   κατά  µέσο  όρο  σε  όλες  τις   χώρες   

κάνουν  εσκεµµένη  χρήση  παράνοµων  ψηφιακών    πηγών,   πλην  της  Γερµανίας  

και  του  Ηνωµένου  Βασιλείου,  αναζητήθηκαν   οι   λόγοι  που  θα  µπορούσαν  να  

πείσουν  τους  νέους  να  αλλάξουν   την  συµπεριφορά  τους.  Επίσης  εξετάστηκαν  οι  

λόγοι  οι  οποίοι    µέσα  από  µία αποτελεσµατική  επικοινωνιακή  πολιτική  θα 

µπορούσαν  να  αυξήσουν  την   ευαισθητοποίηση  των  νέων  απέναντι  στα  

∆ικαιώµατα  Πνευµατικής  Ιδιοκτησίας   και  κατ΄ επέκταση    θα  µειώσουν  τις  

αρνητικές  επιπτώσεις  της  διαδικτυακής  πειρατείας.  
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Τα  µηνύµατα των  νέων  οµαδοποιηθήκαν  σε  τέσσερις  κατηγορίες  επιχειρηµάτων   

ανάλογα  µε  το  προφίλ  της  κάθε  χώρας  έτσι  ώστε   πάνω  σε  αυτά  να  βασιστεί  

µία  εκστρατεία  εξατοµικευµένης   ενηµέρωσης  τους .  ∆ηµιουργήθηκαν   τέσσερις  

κατηγορίες  επιχειρηµάτων  και  σε  σχέση µε  το   προφίλ  της   κάθε  χώρας  όπως  

διαµορφώθηκε  από  την  έρευνα του  EUIPO,  έδωσαν  στοιχεία  ικανά,  ώστε  να  

συνταχθεί το  παρακάτω  σχήµα  στο  οποίο  αποτυπώνονται   οι  θέσεις  των  νέων   

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ανά  χώρα. 

Γραφική  Απεικόνιση  Νο.2 

Πιθανά  επιχειρήµατα  που  θα οδηγήσουν  τους  νέους   σε  αποτροπή  της  
πρόσβαση τους  σε   ψηφιακό   περιεχόµενο  προερχόµενο  από  παράνοµες  
πηγές. 

 

 

 

Πηγή:   https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IP_youth_scoreboard_stud

y/executiveSummary/executive_summary_en.pdf 
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Στην  πάνω  δεξιά  γωνία  του  σχήµατος  βρίσκονται  οι  χώρες  που  οι  νέοι  τους  

έχουν  υψηλές  επιδόσεις  και  στις  ηθικές  αξίες  και    ενδιαφέρονται  περισσότερο  για  

την  ασφάλεια  και  άρα  µπορούν  εύκολα   να  πειστούν    για  την  µη  χρήση  των 

παράνοµων  πηγών.  Καλύτερα  παραδείγµατα  είναι  η    Ολλανδία  και   η  Εσθονία. 

Στην  πάνω  αριστερή  γωνία  του  σχήµατος  βρίσκονται  οι  χώρες  που  οι  

ερωτηθέντες   παρουσιάζουν  υψηλές  αποδόσεις  στο  επιχείρηµα  της  ασφάλειας  

έχουν  όµως  χαµηλές  επιδόσεις    στα  ηθικά  επιχειρήµατα.  Οι  νέοι   της  κατηγορίας  

αυτής  είναι  πολύ  προσεκτικοί  στην  προσωπική  τους  ασφάλεια  και  θα    

µπορούσαν  να  χαρακτηριστούν   ως  επιφυλακτικοί.  Στην  οµάδα  αυτή  ξεχωρίζει  η  

∆ανία. 

Στη   κάτω  αριστερή  γωνία  του  σχήµατος  βρίσκονται  οι  χώρες  που  είναι  εκ  

διαµέτρου  αντίθετες   µε  τις  χώρες  που  βρίσκονται  στην  πάνω  δεξιά  γωνία  του  

σχήµατος.  Οι  νέοι  των  χωρών   αυτών  θέτουν  χαµηλά  το   θέµα  της  ασφάλειας  

και  έχουν  επίσης    χαµηλές  ηθικές   αξίες.  Μπορούν  να  χαρακτηριστούν   άκαµπτοι  

και   δεν  θα  πεισθούν  εύκολα  να  αλλάξουν  συµπεριφορά.  Η  πιο  ακραία  

περίπτωση  είναι  αυτή  της  Ρουµανίας. 

Τελευταία  οµάδα  είναι  αυτή  που  είναι  τοποθετηµένη  στην  κάτω  δεξιά  γωνία  του  

σχήµατος και  αποτελείται  από  χώρες  που  οι  νέοι  θα  µπορούσαν  να  

χαρακτηριστούν  ως  ηθικολόγοι.  Είναι  οι  χώρες  που  οι  νέοι   θέτουν  τους  ηθικούς  

λόγους    υψηλότερα   από  την  προσωπική  ασφάλεια.  Τέτοιες    χώρες  είναι   η  

Κύπρος ,  η  Σλοβενία. η  Κροατία.  Σε  αυτή  τη κατηγορία  συµπεριλαµβάνεται  και  η  

χώρα   µας.  

Η  έρευνα   λοιπόν  κατέληξε  σε  δύο  ζητήµατα  πολύ  σηµαντικά,   που  φαίνεται  να  

προσελκύουν την  προσοχή    των  νέων   και   να  έχουν  αντίκτυπο  στις  πεποιθήσεις,  

τη  στάση  και  εν τέλει  την  συµπεριφορά  τους.   

Το  πρώτο  ζήτηµα  έχει  να  κάνει  µε  την  προσωπική  ασφάλεια   και  τους  

κινδύνους   που  αντιµετωπίζουν  από  τη  χρήση  των  παράνοµων  πηγών.  Η  

µεγάλη  πλειονότητα  (84%)  των   νέων  φοβούνται  ότι   κινδυνεύουν   τα  στοιχεία των  

πιστωτικών  τους  καρτών  από  πιθανή  κλοπή   ενώ   πάνω  από  τα  τρία  τέταρτα  

των   νέων (78%)  δηλώνουν  ότι θα  κάνουν  δεύτερες  σκέψεις  για  τη  χρήση  

παράνοµων  πηγών,  κάτω  από  τον  πιθανό  κίνδυνο  να  µολυνθεί  ο  υπολογιστής  

τους    από  κακόβουλο  λογισµικό  ή  ιούς.   Επίσης   οι  νέοι  δηλώνουν  σε  ποσοστό  

76%   ότι ο  κίνδυνος  των  προστίµων  και  άλλων  πιθανών  κυρώσεων,  είναι  ένας  

καλός  λόγος  για  να  επανεξετάσουν  τη  συµπεριφορά  τους    καθώς  επίσης    και  
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της   πιθανότητας,  τα  χρήµατα  αυτά  να  πηγαίνουν  στο  οργανωµένο  έγκληµα 

(72%). 

Το  δεύτερο  ζήτηµα  που  θα  κάνει  τους  νέους  ανθρώπους  να  αλλάξουν  

συµπεριφορά  έχει  να  κάνει  µε  τις  ηθικές  αξίες,  και  την  συνειδητοποίηση  της  

ζηµιάς  που  προκαλούν  στους  δηµιουργούς,   στους  καλλιτέχνες,  τις  επιχειρήσεις  

και  το  κράτος.   Λιγότεροι  από  επτά  στους  10  δηλαδή  το  (68%)  των   νέων   

δηλώνουν  ότι   θα επανεξέταζαν  την  συµπεριφορά  τους  αν    έθεταν  σε  κίνδυνο   

την  δουλειά  ενός  συγγενή  ή  φίλου.  Επίσης,  η  γνώση  ότι  ο  καλλιτέχνης   ή   ο  

δηµιουργός  ή  οποιοσδήποτε   άλλος  ζηµιώνεται  από  την  παραβατική  

συµπεριφορά  τους  θα  έκανε  σε  ποσοστό  60%  τους   νέους  να   επανεξετάσουν  

την  συµπεριφορά  τους  ενώ τους  απασχολούν   και  οι  λόγοι   που  σχετίζονται   µε  

τον  κίνδυνο  για  της  υγεία  τους   ή   λόγοι  που  σχετίζονται  µε  το  περιβάλλον.   

 

Συµπέρασµα: 

Συνοψίζοντας  τους  λόγους εκείνους   που  θα  απέτρεπαν   τους  νέους  από  την  

εσκεµµένη παραβατική  συµπεριφορά,  αναφέρονται  καθαρά  οι  πρακτικοί  λόγοι  

που  έχουν  να  κάνουν  µε την  προσωπική  ασφάλεια  τους  και  τους   

κινδύνους  που  πιθανόν  αντιµετωπίσουν  οι   Η/Υ  και  οι  πιστωτικές  κάρτες  

τους.  Επιπρόσθετα ως αποτρεπτικοί  λόγοι  αναφέρονται  οι λόγοι  που  έχουν  να  

κάνουν  µε  τις  προσωπικές τους  αξίες  και  την  ηθική  τους.  Ενώ  οι λόγοι  που  

έχουν  να κάνουν  µε  την συνειδητοποίηση  της  ζηµιάς  που  προκαλούν  στους  

δηµιουργούς  πνευµατικών  δικαιωµάτων   και  οι  λόγοι  που  σχετίζονται  µε  το  

περιβάλλον,   είναι  λόγοι  ικανοί  να  τους  κάνουν  να  ξανασκεφτούν   την    

συµπεριφορά  τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ  ΓΙΑ ΤΑ  ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΙΝΤΕRNATIONAL  PROPERTY  RIGHTS  INDEX  (IPRI)  2016 

 

5.1         ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

Η   Έκθεση   για  τα   ∆ιεθνή  ∆ικαιώµατα  Ιδιοκτησίας  International  Property  Rights  

Index  (IPRI)  δηµοσιεύθηκε  για  πρώτη  φορά  το  έτος 2007  και  έκτοτε   αποτελεί την  

πιο  περιεκτική και εκτεταµένη  µελέτη για την συσχέτιση µεταξύ των δικαιωµάτων 

ιδιοκτησίας και  της   οικονοµικής   ευηµερίας   σε  όλο  τον  κόσµο.    

Ήδη  από  τις προηγούµενες  εκδόσεις     έχει  διαφανεί  ότι    τα  δικαιώµατα 

ιδιοκτησίας είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που καθορίζουν την 

ελευθερία και την οικονοµική ευηµερία µιας χώρας.   Ισχυρά  δικαιώµατα ιδιοκτησίας  

τείνουν  να  γίνουν   δεύτερη  φύση για το δυτικό πολιτισµό   και  απαντώνται  κυρίως  

σε  χώρες  µε σταθερό πολιτικό περιβάλλον  όπου  προστατεύονται  τα  δικαιώµατα  

ιδιοκτησίας   και  παράλληλα σηµειώνεται  σηµαντική  οικονοµική  ανάπτυξη,  ενώ    σε  

άλλες  χώρες   που αδυνατούν να το πράξουν,  η   έλλειψη  δικαιωµάτων  ιδιοκτησίας  

είναι  κυρίως  θέµα   ανθρωπίνων  δικαιωµάτων. 

 

5.2        Ο   ∆ΕΙΚΤΗΣ   IPRI.     

 

Ο   δείκτης IPRI δηµιουργείται από τον οργανισµό Property Rights Alliance 62  

περιλαµβάνει περισσότερες από 128 χώρες στον κόσµο που καλύπτουν το 98% 

περίπου του παγκόσµιου ΑΕΠ και το 93,5% του παγκόσµιου πληθυσµού. Ο δείκτης 

βαθµολογεί τις επιδόσεις των χωρών σε  τρείς  κύριες  συνιστώσες- τοµείς: 

Νοµικό   και   πολιτικό  περιβάλλον  (LP)  και  αφορά  την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, 

του κράτους δικαίου, την πολιτική σταθερότητα και έλεγχος της διαφθοράς.  

Φυσικά  ∆ικαιώµατα  Ιδιοκτησίας  (PPR)   και  αφορά  τα  δικαιώµατα  ιδιοκτησίας,  την  

απόκτηση   της  ιδιοκτησίας  και  η  ευκολία   πρόσβασης  σε  δάνεια.  

                                                           
62    The  advocate  for Physical and  Intellectual  Property Rights  Around  the World, (2-4-2009).   [οn  line 

Available],  http://www.propertyrightsalliance.org/about. (cited 5-6-2016) 
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Τα    ∆ικαιώµατα  ∆ιανοητικής    Ιδιοκτησίας (ΙPR)  και  αφορά  την  Προστασία της 

πνευµατικής   ιδιοκτησίας,  την  προστασία  των  διπλωµάτων  ευρεσιτεχνίας  και  την  

προστασία    των  πνευµατικών  δικαιωµάτων   στο  θέµα  της   πειρατείας. 

Ο  δείκτης  αυτός   αποτελεί   µια  σηµαντική  πηγή  πληροφοριών  για  τους  φορείς 

χάραξης   πολιτικής   και   της επιχειρηµατικής  κοινότητας   που   θέλουν   να 

κατανοήσουν   πώς  οι  τρείς  προαναφερόµενες  συνιστώσες  µπορούν  να  

προστατευτούν  έτσι  ώστε  να  βελτιωθούν  οι  δηµοκρατικές  διαδικασίες,  το  κράτους 

δικαίου  και  να   ενδυναµωθεί   η  ελεύθερη οικονοµία παγκοσµίως . 

Επίσης  ο  δείκτης  IPRI  προσφέρει µια πρωτοποριακή διεθνή συγκριτική ανάλυση µε 

τη χρήση  πολιτικών  και  οικονοµικών δεδοµένων  από 128 χώρες  και  τονίζει τις 

µεγάλες οικονοµικές  διαφορές  µεταξύ  των  χωρών  µε  ισχυρά  δικαιώµατα   

ιδιοκτησίας  και των  χωρών   που  δεν έχουν. 

Οι  δύο  τελευταίες   συνιστώσες  του δείκτη,  τα  Φυσικά   ∆ικαιώµατα  Ιδιοκτησίας   και  

τα ∆ικαιώµατα   Πνευµατικής Ιδιοκτησίας  είναι   δύο  µορφές  των  δικαιωµάτων  

ιδιοκτησίας, τα  οποία  θεωρούνται  ότι  είναι   ζωτικής  σηµασίας   για   την  οικονοµική  

ανάπτυξη  µιας  χώρας, ενώ η βαθµολογία αποτελεί ένα  σηµαντικό   δείκτη   της   

αποτελεσµατικότητας   της   πνευµατικής   ιδιοκτησίας   και  της   επιβολής   των 

δικαιωµάτων σε  µια  χώρα.   

Η   σχηµατική  παράσταση  των  τριών  συνιστωσών  και  των υποπεριπτώσεων  τους  

παρατίθενται  στο  παράρτηµα   ως    γραφική  απεικόνιση  Νο.8.  

 

              5.2.1  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΩΝ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   ΤΗΣ   ΕΚΘΕΣΗΣ   
INTERNATIONAL  PROPERTY  RIGHTS  INDEX  (IPRI)  ΓΙΑ  2016   

 

Η  έκδοση  του  2016 (IPRI 2016 Full Report,  2016 ) 63  περιλαµβάνει 128 χώρες µε  

περίπου το 98% του ακαθάριστου εγχώριου  προϊόντος  στον   κόσµο  και  το 93,5% 

του  παγκόσµιου  πληθυσµού. 

Στην  ετήσια  έκθεση  για το  2016  έγινε  κατάταξη των  128  χωρών  βάσει  της  

βαθµολογίας  που  έλαβαν  µετά  την  αξιολόγηση  των  στοιχείων.  Οι  χώρες  

χωρίστηκαν  σε πέντε  µεγάλες οµάδες  ως  εξής: 

 

                                                           
63

  International Property Rights Index 2016, Full Report , (2016). [on line Available],  
http://internationalpropertyrightsindex.org/ipri2016. (cited 5-6-2016) 
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Σε  χώρες  µε  την  χαµηλότερη   βαθµολογία  από  2 ,6  έως  το  4,2  που έχουν  

χρωµατιστεί  στο  παγκόσµιο  χάρτη  µε    κόκκινο χρώµα  και  σε  αυτές  

συγκαταλέγονται   το  Μπουρουντί,  η  Ζιµπάµπουε,   η   Αλβανία  και  η  Βολιβία. 

Σε  χώρες  µε  βαθµολογία  από  4,3  έως  4,7 που  έχουν  χρωµατιστεί  στο  

παγκόσµιο  χάρτη  µε  χρώµα   πορτοκαλί  και  είναι  χώρες  όπως  η Ρωσία, η 

Αίγυπτος,  το  Καζακστάν και  η  Γουατεµάλα.    

 Σε  χώρες  µε  βαθµολογία  από  4,8  έως  5,4  που έχουν  χρωµατιστεί  στο  

παγκόσµιο  χάρτη  µε  χρώµα   µωβ  και  είναι  χώρες  όπως  η   Κίνα,   η  Βουλγαρία, 

η  Ινδία  και  η Τουρκία. 

Σε  χώρες  µε  αρκετά  υψηλή   βαθµολογία  από  5,5  έως  6,7  που έχουν  

χρωµατιστεί  στο  παγκόσµιο  χάρτη  µε  χρώµα   πράσινο  και  είναι  χώρες  όπως  η  

Κόστα  Ρίκα,  η  Ισπανία,  η  Ιταλία, η  Σαουδική  Αραβία,  και η  Κύπρος.   

Τέλος,  οι    χώρες  µε την  µεγαλύτερη   βαθµολογία  από  6,8  έως  8,4  έχουν  

χρωµατιστεί  στο  παγκόσµιο  χάρτη  µε  χρώµα µπλε  και  είναι  χώρες  όπως  η 

Αγγλία,  η Φιλανδία,  ο  Καναδάς,  η  Ιαπωνία   και  η Νέα Ζηλανδία.  

 

Στο  παράρτηµα  της  παρούσας  εργασίας  παρατίθενται   οι γραφικές  απεικονίσεις  

Νο. 9  και  Νο.10  µε τον  παγκόσµιο  χάρτη   και  το  χάρτη  της  Ευρώπης αντίστοιχα, 

στους οποίους απεικονίζονται χρωµατικά οι χώρες ανάλογα µε την βαθµολογία τους, 

όπως περιγράφεται ανωτέρω.  

Στη  συνέχεια   έγινε   διαχωρισµός   του  συνόλου  των  κρατών   σε  γεωγραφικές   

περιφέρειες,   µε  την  µέση  βαθµολογία  τους  ανά  περιφέρεια  και  αντίστοιχα  την   

παγκόσµια  κατάταξη της.   Στην  παρούσα  εργασία  θα  παρουσιαστούν  τα  

αποτελέσµατα  που  κατέδειξε  η  έρευνα    για   τις  χώρες  της    ανατολικής  Ευρώπης 

(Πίνακας  Νο.1)   και   δυτικής  Ευρώπης (Πίνακας Νο.2)   µε  την  αντίστοιχη  

βαθµολογίας  τους  και  την  κατάταξη  τους  σε  περιφερειακό  και  παγκόσµιο  

επίπεδο.   Παρατίθενται   δύο  σχετικοί   πίνακες:   όπως  παρουσιάστηκαν  στη  έκθεση  

για  τα  ∆ιεθνή  ∆ικαιώµατα  Ιδιοκτησίας   του  2016.   
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Πίνακας  Νο.1 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ   ΕΥΡΩΠΗ 

 

 

Πηγή: (The  International Property Rights Index  2016, 2016) 

http://internationalpropertyrightsindex.org/countries?f=&o=&r=CEECA 
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Πίνακας  Νο.2 

 

∆ΥΤΙΚΗ  ΕΥΡΩΠΗ

 

 

Πηγή: (The  International Property Rights INDEX  2016, 2016) 

http://internationalpropertyrightsindex.org/countries?f=&o=&r=WE 

 

 

5.2.2   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ   ΕΝΩΣΗ  &   Η  ΕΚΘΕΣΗ   INTERNATIONAL  
PROPERTY               RIGHTS  INDEX  (IPRI)  ΓΙΑ  2016   

 

Για  τις  ανάγκες  της  παρούσας  εργασίας   αντλώντας  στοιχεία  από  τους 

παραπάνω  πίνακες   Νο.1  και  Νο.2,  συντάχθηκαν 2  νέοι  πίνακες  που  αφορούν  
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τις  χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  µε  γνώµονα   το  έτος  ένταξης  τους   σε  

αυτήν.   

Ο  πρώτος  πίνακας µε  το  χαρακτηρισµό  «Παλιές  Χώρες στη  Ε.Ε.»  ( Νο.3)  

περιλαµβάνει  τις έξι  ιδρυτικές  χώρες  και  όσες χώρες  µετέπειτα  εντάχθηκαν  στην  

Ε.Ε  έως  και  το έτος   1995  καθώς  και    την  παγκόσµια  κατάταξη  τους  στο  

σύνολο των  128  χωρών.  Οι  περισσότερες  χώρες  του  πίνακα  είναι  οι   χώρες  

κυρίως  της  Βορειοδυτικής   Ευρώπης  όπου  η   βαθµολογία  που   έλαβαν  από  τον  

Παγκόσµιο  ∆είκτη  Πνευµατικής  Ιδιοκτησίας  είναι  πολύ  υψηλή,  µε  εξαίρεση  της  

αποκαλούµενες χώρες  του  Νότου ( Ισπανία,  Πορτογαλία,  Ιταλία  και  Ελλάδα)  όπου  

η  βαθµολογία  τους   είναι  αρκετά  χαµηλή σε  σχέση  µε  τις  άλλες  χώρες  της  

οµάδας  τους .   

Πίνακας  Νο.3 

ΠΑΛΙΕΣ  ΧΩΡΕΣ  ΣΤΗΝ  Ε.Ε 

 
XΩΡΕΣ 

 
ΒΑΘΜΟΛΟ 

ΓΙΑ 

 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΕΤΟΣ  
ΕΝΤΑΞΗΣ  
ΣΤΗ  Ε.Ε 

ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 8,4   1  από  128 1995 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 8,3   3  από  128 1957 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 8,1   7  από  128 1995 
∆ΑΝΙΑ 7,9 11  από  128 1973 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 8,0   9  από  128 1957 
ΗΝΩΜ.  ΒΑΣΙΛ 7,8 14  από  128 1973 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 7,7 16  από  128 1957 
ΑΥΣΤΡΙΑ 7,6 17  από  128 1995 
ΒΕΛΓΙΟ 7,5 19  από  128 1957 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 7,6 18  από  128 1973 
ΓΑΛΛΙΑ 7,3 22  από  128 1957 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 6,6 29  από  128 1986 
ΙΣΠΑΝΙΑ 5,8 46  από  128 1986 
ΙΤΑΛΙΑ 5,7 50  από  128 1957 
ΕΛΛΑ∆Α 5,4 57  από  128 1981 
ΣΥΝΟΛΟ 109,7   
    ΜΕΣΟΣ  ΟΡΟΣ 7,3   

 

Πηγές: 

                                             1)   The  International Property Rights Index  2016 

     2)   Υπολογισµοί  της  συγγραφέως  µε  βάση  τα  στοιχεία  της  πηγής  Νο. 1 

 

Στο  σηµείο  αυτό  αξίζει  να ανατρέξουµε   στον  πίνακα  που  συντάχθηκε  από  τον  

IPRI  2016  µε   τις  10  κορυφαίες  χώρες  στην  προστασία  των  πνευµατικών  
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δικαιωµάτων  παγκοσµίως,  όπου  και   παρατηρούµε    ότι  οι  πέντε  εξ  αυτών  

ανήκουν  στην  Bόρειοδυτική  Ευρώπη,  µε  κορυφαίες  τις  Σκανδιναβικές  χώρες   

Φιλανδία  και  Νορβηγία   ενώ  ακολουθεί   το  Λουξεµβούργο,  η  Σουηδία  και  η  

Ολλανδία.     

Πίνακας  Νο.4 

 

Πηγή: (The  International Property Rights INDEX  2016, 2016) 

http://internationalpropertyrightsindex.org/countries 

Ο   επόµενος    πίνακας  µε  το  χαρακτηρισµό  «Νεότερεςς  Χώρες  στη  Ε.Ε.»  

(Πίνακας Νο.5)  περιλαµβάνει  τις   δέκα  τρείς   χώρες  που  εντάχθηκαν  στην  Ε.Ε   

µετά   το  2004  έως  και   σήµερα  καθώς  και   την  παγκόσµια  κατάταξη  τους  στο  

σύνολο των  128  χωρών του δείκτη IPRI. Οι  χώρες  αυτές  είναι  κυρίως  χώρες  της  

Ανατολικής  και  Νοτιοανατολικής  Ευρώπης  όπου στην  πλειοψηφία  τους   τα  

καθεστώτα  τους  µέχρι  πριν  λίγα  χρόνια  ήταν  Κοµουνιστικά.  Εξαίρεση  αποτελούν  

η  Μάλτα  και  η  Κύπρος  όπου   η  βαθµολογία  τους, όπως  φαίνεται  από  τον 

σχετικό πίνακα, είναι  αρκετά  υψηλή  σε  σχέση  µε  τις  υπόλοιπες  χώρες  της  

οµάδας   τους.   

Πίνακας  Νο.5 

ΝΕΕΣ  ΧΩΡΕΣ  ΣΤΗΝ  Ε.Ε 

 
XΩΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΕΤΟΣ  
ΕΝΤΑΞΗΣ  
ΣΤΗ  Ε.Ε 

ΜΑΛΤΑ 6,7 27  από  128 2004 
ΕΣΘΟΝΙΑ 6,8 25  από  128 2004 
ΤΣΕΧΙΑ 6,5 31  από  128 2004 
ΚΥΠΡΟΣ 5,7 44   από 128 2004 
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XΩΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΕΤΟΣ  
ΕΝΤΑΞΗΣ  
ΣΤΗ  Ε.Ε 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ             6,0   41  από  128         2004 
ΠΟΛΩΝΙΑ 5,9 43  από  128 2004 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 6,0 39  από  128 2004 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 5,7 49  από  128 2004 
ΛΕΤΟΝΙΑ 5,7 48  από  128 2004 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 5,4 54  από  128 2007 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 5,5 52  από  128 2004 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 5,0 66  από  128 2007 
ΚΡΟΑΤΙΑ 4,9 70  από  128 2013 

ΣΥΝΟΛΟ 75,1   
ΜΕΣΟΣ  ΟΡΟΣ 5,8   

 

Πηγές: 

1)  http://internationalpropertyrightsindex.org/countries 

2)   Υπολογισµοί  της  συγγραφέως  µε  βάση  τα  στοιχεία  της  πηγής  Νο. 1 

 

Γενικό  Συµπέρασµα   (αφορά  όλες  της  χώρες  της  Ε.Ε) : 

Από  τα παραπάνω  διαφαίνεται  καθαρά  ότι  οι  χώρες  της  ∆υτικής  Ευρώπη  µε 

αναπτυγµένες   οικονοµίες  που  από  χρόνια  ευηµερούν  έχοντας  υψηλούς  

δείκτες  ανάπτυξης,  πολιτική  σταθερότητα,  ανεξαρτησία  δικαιοσύνης  και   

έλεγχο  διαφθοράς  υπερτερούν  σε σχέση  µε  τις  χώρες  της Νοτιοανατολικής   

Ευρώπης  και  κυρίως  από  τις  πρώην  κοµµουνιστικές,  όπου  υπολείπονται  

σε  κοινωνικοοικονοµικές  δοµές,  στο  κράτος  δικαίου,  στο  σεβασµό  των  

δικαιωµάτων και  στη  προστασία  των  πνευµατικών  δικαιωµάτων,  γενικότερα.   

 

Ειδικό  Συµπέρασµα – σχόλια   (αφορά  την  Ελλάδα)  : 

Ειδικότερα για την Ελλάδα, η οποία εντάσσεται στην λίστα των χωρών της ∆υτικής 

Ευρώπης, από τον Παγκόσµιο  ∆είκτη  Πνευµατικής  Ιδιοκτησίας,  στο  σύνολο  των  

δέκα  εννέα  χωρών  (19) κατατάσσεται στην τελευταία (19η) θέση, ενώ στην λίστα 

όλων των χωρών παγκοσµίως στο  σύνολο  των  εκατόν  είκοσι  οκτώ (128) 

κατατάσσεται στην 57η θέση.  Η συνολική βαθµολογία της για το 2016 ανέρχεται σε  5.4 

λίγο  πιο  πάνω  από  το  µέσο  όρο, έναντι 5.3 του 2015, ενώ το 2007  έτος που  

πρωτοπαρουσιάστηκε  ο δείκτης  IPRI η Ελλάδα είχε πετύχει βαθµό 6.0.   
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Αναλυτικά  η επιµέρους  βαθµολόγηση  της  Ελλάδας  είναι η εξής  και  µπορεί  να  

σχολιαστεί :  

1) σχετικά µε το νοµικό και πολιτικό περιβάλλον: 

ανεξαρτησία της δικαιοσύνης 4.7, κράτος δικαίου 5.7,  πολιτική σταθερότητα 5.0 , και  

έλεγχος της διαφθοράς 4.6.  

(παρατηρείται  χαµηλή βαθµολογική συνάφεια  στο  νοµικό,  το  πολιτικό  επίπεδο   και  

τη  διαφθορά) .  

2) σχετικά µε τα Φυσικά   ∆ικαιώµατα  Ιδιοκτησίας:    

 ευκολία της πρόσβασης σε δάνεια 1.1  και  δήλωση περιουσιακών στοιχείων 9.3.  

(παρατηρείται αδυναµία  στη δυνατότητα  πρόσβασης  σε  δανεισµό, η οποία είχε 

σχεδόν εκµηδενιστεί  (1.1),  λόγο  της  οικονοµικής  και πολιτικοκοινωνικής   

κατάστασης  που  έχουν  περιέλθει  οι  Έλληνες   τα  τελευταία  χρόνια,  σε  αντίθεση  

µε  την υπάρχουσα περιουσιακή  τους  κατάσταση  όπου  η  βαθµολογία  (9.3) είναι  

πολύ  υψηλή). 

3) σχετικά µε τα ∆ικαιώµατα  Πνευµατικής  Ιδιοκτησίας:    

προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας 3.8 και προστασία των διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας 8.9.  

 (στο τοµέα της προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας η  βαθµολογία  είναι  

πολύ  χαµηλή  (3.8), σε  σχέση  µε την πολύ υψηλή βαθµολογία (8.9)  που λαµβάνει 

στην κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιοµηχανικών σχεδίων,  στην  τεχνολογική  

πληροφόρηση  και  γενικότερα  προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 

∆ΙΕΘΝΗΣ  ∆ΕΙΚΤΗΣ  ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ  ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ  (INDEX CORRUPTION)                        
& 

∆ΕΙΚΤΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

(EYROPEAN    QUALITY  OF GOVERNMENT  INDEX  (ΕQI) 

 

 

6.1         ΓΕΝΙΚΑ    

 

O  ∆ιεθνής  Οργανισµός  ∆ιαφάνειας, είναι  µη  κυβερνητικός  οργανισµός που  

ασχολείται  µε  την  καταπολέµηση  της  διαφθοράς  στον  κόσµο.64  Λειτουργεί από  το 

1993  σε  πάνω  από 100  χώρες,   µε  στόχο  να  φέρει  την  αλλαγή  στην αντίληψη  

για  την  διαφθορά  έτσι  ώστε,  να  πετύχει έναν  κόσµο   όπου  κυβερνήσεις,  

επιχειρήσεις, κοινωνίες  πολιτών  θα  είναι  απαλλαγµένες  από  την  διαφθορά.   Ο 

οργανισµός  είναι  ευρύτατα  γνωστός  για τη σύνταξη, από το 1995  του ετήσιου ∆είκτη 

Αντίληψης για τη ∆ιαφθορά (Corruption Perceptions Index - CPI)  και του Βαρόµετρου 

Παγκόσµιας ∆ιαφθοράς, ως  συγκριτικός κατάλογος για τη διαφθορά παγκοσµίως. 

(∆ιεθνής ∆ιαφάνεια, 2015).65   

 

6.2        Ο   ∆ΙΕΘΝΗΣ  ∆ΕΙΚΤΗΣ   ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ  ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ  2015. 

 

6.2.1     Η  ΕΚΘΕΣΗ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ∆ΕΙΚΤΗ  ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ  ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ  ΕΤΟΥΣ   2015.    

 

Τον  Ιανουάριο  του  2016    δηµοσιεύτηκε η  έκθεση που  αφορά  την  διαφθορά  σε  

168  χώρες  σε  όλο  τον  πλανήτη.  Η  έκθεση  µε  τον τίτλο   «∆είκτης  Αντίληψης  

∆ιαφθοράς   έτος  2015»   καταγράφει   τις  168  χώρες    µε  φθίνουσα  σειρά  ανάλογα  

µε  τη  βαθµολογία   τους,    σχολιάζει   τα  αποτελέσµατα    σε  κάθε  ήπειρο,   κάνει  

προτάσεις  βελτίωσης   και  καταπολέµησης  του  φαινοµένου  της  διαφθοράς  και  

                                                           
64

   ∆ιεθνής  διαφάνεια, (30-12- 2015), [οn line Available]   
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_
%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1,    (cited 
12-8-2016). 

65  Corruption Perceptions Index 2015,  (1-2-2016),     [οn line Available],  
https://www.transparency.org/cpi2015/.   (cited 12-8-2016). 
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παρουσιάζει  σχηµατικά  τα  ευρήµατα της  έρευνας.  (Corruption Perceptions Index 

2015, 2016). 66   

Η  έκθεση  χρησιµοποιεί  κλίµακα  µε  βαθµολογία  από το  0 (χώρες  εξαιρετικά  

διεφθαρµένες) έως  το  100  (χώρες  µε  µηδενική   διαφθορά).   Από  την  έκθεση  

προκύπτει  ότι  δεν  υπάρχει  πουθενά  στον  κόσµο  χώρα  που  να  είναι  

απαλλαγµένη  από  την διαφθορά.  Καµία   από  τις   χώρες που  αξιολογήθηκαν  στο  

δείκτη  του  2015   δεν  έχει  ιδανικό  αποτέλεσµα  ενώ  τα  δύο  τρίτα  των  χωρών  

που  αξιολογήθηκαν  έχουν    αποτέλεσµα   κάτω  του  50.  Αυτό  δείχνει  ότι  η  

διαφθορά  είναι  µία  µάστιγα  για όλο  τον  πλανήτη  και  ότι   περισσότερο  από  έξι  

δισεκατοµµύρια  άνθρωποι  ζουν  σε  χώρα  µε  σοβαρό  πρόβληµα  διαφθοράς.   

Από  τη  δηµοσιευµένη  έκθεση  του  ∆ιεθνούς  Οργανισµού  ∆ιαφάνειας  για  το  έτος  

2015  κρίθηκε  απαραίτητο  στο  παράρτηµα  της παρούσας   διπλωµατικής  εργασίας  

να  παρουσιαστούν   τρεις  χαρακτηριστικές  γραφικές  απεικονίσεις. 

Στη  γραφική απεικόνιση  Νο. 11  παρουσιάζονται  οι  εκατόν  εξήντα  οκτώ χώρες 

ανάλογα  µε  την  βαθµολογία  που  έλαβαν   από  την  κλίµακα  που  ορίστηκε  από  το  

0  έως  100.  Στη γραφική απεικόνιση  Νο. 12  οι  χώρες  χρωµατίστηκαν  αντίστοιχα  

µε  χρώµα  βαθύ  κόκκινο  για  τις  χώρες  µε  τη  µεγαλύτερη  διαφθορά  και    οι  

χώρες  µε  την  µικρότερη  διαφθορά  µε  χρώµα που  φτάνει  έως   ανοικτό  κίτρινο. 

Τέλος  οι   απεικονίσεις  Νο.13α  και  Νο.13β   παρουσιάζουν  συγκεντρωτικά  τ’ 

αποτελέσµατα ανά  ήπειρο    και  οι   αξιοπρόσεκτες  αντιθέσεις  µεταξύ  χωρών. 

 

6.2.2      ∆ΕΙΚΤΗΣ  ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ   ΚΑΙ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΣΗ. 

 

O  ∆ιεθνής  Οργανισµός  ∆ιαφάνειας,  στην   έκθεση που  δηµοσίευσε    το  έτος  2016  

αφιέρωσε  ένα ολόκληρο  κεφάλαιο  για  την  Ευρώπη,   µε  αποτελέσµατα  άκρως   

ενδιαφέροντα. 

Για  τις  ανάγκες  της  παρούσης  εργασίας  αντλήθηκαν  στοιχεία που  αφορούν µόνο   

τις  χώρες  της  Ε.Ε  µε την  βαθµολογία  τους  για  την  διαφθορά  όπως  

αποτυπώνεται  στον   ∆είκτη  Αντίληψης  της  ∆ιαφθοράς  2015   και   συντάχθηκε  ο  

παρακάτω    πίνακας  Νο. 6.  
                                                           
66  Corruption Perceptions Index 2015, [οn line Available]  
,https://www.iaca.int/images/news/2016/Corruption_Perceptions_Index_2015_report.pdf ,  (cited 
16-8-2016). 
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Στις  τρείς  πρώτες  στήλες   στα  αριστερά  του  πίνακα   καταγράφονται  οι  ιδρυτικές 

χώρες  της  Ε.Ε  και  αυτές που  εντάχθηκαν  σε  αυτήν   έως  και  το  1995  δηλαδή 

κυρίως  οι χώρες  της  Βορειοδυτικής  Ευρώπης  και  οι  χώρες  του  Νότου  ενώ  στις  

επόµενες  τρείς  στήλες στα  δεξιά  του   πίνακα  είναι  όλες  οι  λοιπές   χώρες  που  

εντάχθηκαν  από  το  2004  έως  το  2013,  οι  οποίες  είναι  κυρίως  οι  χώρες  της  

Βορειοανατολικής  Ευρώπης.   

Πίνακας  Νο.6       

Bαθµολογική   κατάταξη  των  χωρών  της  Ε.Ε   βάσει  του    C.I.  2015                           

    ΧΩΡΕΣ  ΣΤΗΝ  Ε.Ε    
ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  1957 - 1995 

  ΧΩΡΕΣ   ΣΤΗΝ  Ε.Ε    
ΜΕ ΕΤΟΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ   2004-2013 

XΩΡΕΣ 

 
ΠΑΓΚΟ-
ΣΜΙΑ 

ΚΑΤΑΤΑ-
ΞΗ 

 
ΕΤΟΣ  

ΕΝΤΑΞΗΣ  
ΣΤΗ  Ε.Ε 

XΩΡΕΣ 

 
ΠΑΓΚΟ-
ΣΜΙΑ 

ΚΑΤΑΤΑ-
ΞΗ 

 
ΕΤΟΣ  

ΕΝΤΑΞΗΣ  
ΣΤΗ  Ε.Ε 

∆ΑΝΙΑ 91 1973 ΕΣΘΟΝΙΑ 70 2004 
ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ  90 1995 ΠΟΛΩΝΙΑ 62 2004 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 89 1995 ΚΥΠΡΟΣ   61 2004 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 87 1957 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 61 2004 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓ 81 1957 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 60 2004 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ  81 1957 ΤΣΕΧΙΑ 56 2004 
ΗΝΩΜΕΝΟ  ΒΑΣ 81 1973 ΜΑΛΤΑ 56 2004 
ΒΕΛΓΙΟ 77 1973 ΛΕΤΟΝΙΑ 55 2004 
ΑΥΣΤΡΙΑ 76 1995 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 51 2004 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 75 1973 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 51 2004 
ΓΑΛΛΙΑ 70 1957 ΚΡΟΑΤΙΑ 51 2013 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 63 1986 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 46 2007 
ΙΣΠΑΝΙΑ 58 1995 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 41 2007 
ΕΛΛΑ∆Α 46 1981    
ΙΤΑΛΙΑ 44 1957    
ΣΥΝΟΛΟ 1109  ΣΥΝΟΛΟ 721  
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 74  ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 
55  

 

Πηγές: 

  1)   https://www.iaca.int/images/news/2016/Corruption_Perceptions_Index_2015_report.pdf 

2)   Υπολογισµοί  της  συγγραφέως  µε  βάση  τα  στοιχεία  της  πηγής  Νο. 1 
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Είναι  εµφανές  ότι,  οι  παλαιότερες    χώρες  της  Ε.Ε  που  είναι  οι  χώρες  της  

Βορειοδυτικής  Ευρώπης   έχουν  ή τείνουν  να  έχουν  κατά  πολύ  υψηλότερη  

βαθµολογία  και  άρα  µεγαλύτερη  ευαισθησία    στην  διαφθορά,   από  τις   υπόλοιπες  

χώρες  της  κατηγορίας  τους  που  είναι  οι  χώρες  του  Νότου  (Ελλάδα,  Ιταλία,  

Ισπανία).    Βέβαια  είναι   άµεσα  αντιληπτό  ότι   συνολικά  οι  παλαιότερες  χώρες   

της  Ε.Ε  έχουν  κατά  πολύ  υψηλότερη  βαθµολόγια σε σχέση µε τις  χώρες της   

Βορειανατολικής  Ευρώπης, που  εντάχθηκαν τα  τελευταία  χρόνια  στην   Ε.Ε.    

 Όπως  αναφέρεται  στο  κεφάλαιο της  έκθεσης   για  την  Ευρώπη, τα  αποτελέσµατα  

ποικίλουν τόσο  µεταξύ  των  χωρών όσο  και µεταξύ  των  περιφερειών  της  Ε.Ε.  Οι  

πολιτιστικές  κληρονοµιές,  οι  οικονοµικές  µεταβλητές  και οι  θεσµικοί  παράγοντες  

µπορούν  να   εξηγήσουν  τις  διαφορές που  αναδείχθηκαν.  Οι  Σκανδιναβικές   χώρες   

∆ανία,  Φιλανδία,    Σουηδία   είναι  στη  κορυφή  του  πίνακα  µε  πολύ  υψηλό  σκορ  

διαφάνειας,   ενώ  η  Νορβηγία   είναι  λίγο πιο  πίσω  παρότι   και  σε  αυτές  τις  

χώρες  αποκαλύφθηκαν    υποθέσεις  µε  µεγάλη  διαφθορά.  Επίσης  οι  χώρες  της  

∆υτικής  Ευρώπης  παρουσιάζουν καλά  αποτελέσµατα  παρότι  το   τραπεζικό   

σκάνδαλο  της  Deutsche  Bank  το  2015  άγγιξε  αρκετές  από  αυτές. 

Στον  αντίποδα   χαµηλότερα  αποτελέσµατα  έχουν  η  Ουγγαρία  και  η  Πολωνία  ενώ  

στις  χώρες  των  Βαλκανίων  υπάρχει   ανησυχητική  τάση  για  την  διαφαινόµενη  

διαφθορά, που  όµως  δεν  έχει  καµία  σχέση  µε  την  εικόνα  που  παρουσιάζουν  

χώρες  όπως  το  Αζερµπαϊτζάν,  το  Καζακστάν  η  Ρωσία   το  Ουµπεκιστάν  και  η  

Ουκρανία.  

Η  έκθεση   καταλήγει  στο  συµπέρασµα  ότι  παρότι  υπάρχει  νοµοθεσία  για  την  

καταπολέµηση  της  διαφθοράς,  αυτή   είναι  ατελής  ή  αποσπασµατική,   και    

δύσκολο  να  εφαρµοστεί  στο  σύνολο  της  µε  αποτέλεσµα  να  επιτρέπει  την ύπαρξη  

διεφθαρµένων  ανθρώπων  που  λειτουργούν    σχεδόν  ανενόχλητα και   χωρίς  

τιµωρία.   Οι  κυβερνήσεις  θα  πρέπει  να  αντιµετωπίσουν  την  πολιτική  διαφθορά  µε  

µεταρρυθµίσεις  να  τεθούν  νόµοι  και  κανονισµοί  για  µεταρρυθµίσεις   κυρίως  στον 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα,   και  να  δηµιουργηθούν  συνθήκες κατάλληλες για  

ελεύθερη  κοινωνία  των  πολιτών  και  των  µέσων  ενηµέρωσης.67    

 

 

 

                                                           
67

 Koch, A, 2016, CORRUPATION  PERCEPTION  INDEX 2015   Europe and Central Asia, [on line  Available],  

https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/Corruption-Perceptions-Index-2015.pdf, (cited 19-8-

2016) 
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6.2.3      ∆ΕΙΚΤΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ   

             EUROPEAN  QUALITY  OF  GOVERNMENT  IND EX  (EQI)   

 

H  Eυρωπαϊκή  Ποιότητα  του  ∆είκτη  της  Κυβέρνησης,  είναι  στοιχεία  που  

προκύπτουν  από  έρευνα  που  έγινε  σχετικά  µε την  διαφθορά    και  την  

διακυβέρνηση  σε  περιφερειακό  επίπεδο  εντός  της  Ε.Ε  η  οποία  διεξήχθη  για  

πρώτη  φορά  το  2010  και  στη  συνέχεια  και  πάλι  το  2013.  Εστιάζει  σε  δεδοµένα 

και  εµπειρίες  σε  σχέση  µε τη  διαφθορά  του  δηµοσίου  τοµέα  και  στο  βαθµό  που  

πιστεύουν  οι  πολίτες  ότι  οι  διάφορες  υπηρεσίες  του  δηµοσίου  τοµέα  είναι  

αµερόληπτες  και  καλής  ποιότητας, καθώς  επίσης  και πως αντιλαµβάνονται  την 

αποτελεσµατικότητα  της  κυβέρνησης  και  το  κράτος  δικαίου.  Είναι  η  πρώτη  πηγή  

δεδοµένων  που  επιτρέπει  τη  σύγκριση της  ποιότητας    της  κυβέρνησης  µεταξύ  

των  χωρών  της  Ε.Ε.   Καλύπτει   και  τα 28  κράτη-µέλη  σε  172  περιοχές    µε  

ερωτώµενους  34.000  πολίτες  για   το  2010   και   σε  206 περιοχές  µε  ερωτώµενους   

85.000 για  το  2013.  Ως  µονάδες  ανάλυσης  η  έρευνα  χρησιµοποιεί  περιφέρειες    

των  ευρωπαϊκών  χωρών,   που  δεν  αντιστοιχούν  απαραίτητα  σε  διοικητικές  

διαιρέσεις  στο  εσωτερικό  των  χωρών  και  υποδεικνύονται  από  την  Eurostat.68   

Τα  στοιχεία  που  µελετήθηκαν  το 2013  σχετικά  µε  την «ποιότητα της κυβέρνησης» 

(QoG),  είναι  σχετικά  µε  τη  χαµηλή διαφθορά, την υψηλή προστασία του κράτους 

δικαίου, της κυβέρνησης, την αποτελεσµατικότητα  και  την  υπευθυνότητα σε εθνικό 

και σε περιφερειακό   επίπεδο  για  τα  όλα τα κράτη - µέλη της ΕΕ.  

Aπό   τα   αποτελέσµατα   προέκυψε  ότι: 

 α)    είναι  δύσκολο   να  προσδιοριστεί  ο  συνολικός  ∆είκτης  Ποιότητας  Κυβέρνησης  

(QoG)  µιας  χώρας αφού  διαπιστώθηκαν  σηµαντικές  διαφορές  µεταξύ  των  

περιφερειών  µέσα  στην  ίδια  χώρα.  π.χ  οι  περιφέρειες  της  Ιταλίας  Trento και 

Bolzano  έχουν  παρόµοια  αποτελέσµατα  (αρκετά  πάνω  από  το  µηδέν)  µε  τις  

περιφέρειες  της   Γερµανίας  ή  της  Αυστρίας   Ρηνανία-Παλατινάτο ή Μπούργκενλαντ,  

ενώ  οι  φτωχότερες  Ιταλικές  περιφέρειες   όπως  η  Καµπανία  ή  η  Καλαβρία  είναι 

στο ίδιο επίπεδο (πολύ  κάτω  από  το  µηδέν)  µε ορισµένες περιοχές  της  Ρουµανίας.   

Αντίθετα  σε  χώρες  όπως  η  ∆ανία, η  Πολωνία, η  Αυστρία  και  η   Σλοβακία  

βρέθηκε να υπάρχει   µικρή  διακύµανση του ∆είκτη  Ποιότητας  Κυβέρνησης    µεταξύ  

των  περιφερειών  τους. 

                                                           
68

 Charron .N.,2013, European Quality of Government Index (EQI), [on line  Available]   

https://nicholascharron.wordpress.com/european-quality-of-government-index-eqi/,  (cited 19-8-2016) 
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β)   υπάρχει  σηµαντική  διαφοροποίηση  των  αποτελεσµάτων µεταξύ  των  κρατών - 

µελών  της  Ε.Ε.  Οι  χώρες  µε  τις  καλύτερες  επιδόσεις είναι οι  Σκανδιναβικές 

χώρες, οι Κάτω  Χώρες  και  το Λουξεµβούργο  µε  µεγάλες  αποκλίσεις  από  τις  

υπόλοιπες  χώρες,  ενώ  στον  αντίποδα  µε  τα  χαµηλότερα επίπεδα  διακύµανση του 

∆είκτη  Ποιότητας  Κυβέρνησης  ( QoG )  είναι  κυρίως    τα  νεότερα  µέλη,  όπως  η  

Κροατία,  η   Βουλγαρία  και  η  Ρουµανία. 

Αναλυτικά  τα  αποτελέσµατα  όλων  των  περιφερειών    ανά  χώρα   καταγράφηκαν    

σε  πίνακα  Εxcel,  ενώ  σχηµατικά  απεικονίστηκαν   όλες  οι  χώρες  στο  χάρτη  της   

Ευρώπης,  µε  µπλε  αποχρώσεις  για  τις  χώρες  µε  καλές  αποδόσεις   πάνω  από  

το  µηδέν  ενώ  µε  κόκκινες  αποχρώσεις  απεικονίζονται  οι  χώρες  µε  κακές  

αποδόσεις   κάτω  από το µηδέν.  Στο  παράρτηµα  παρατίθεται  η  σχετική  γραφική 

απεικόνιση  Νο.14.    

Αντλώντας   στοιχεία  από  τον    προαναφερόµενο  πίνακα  Εxcel  της  έρευνας,  µε  

τις   περιφέρειες   ανά  χώρα  της Ευρώπης, για  το  έτος  2013  και   για  τις  ανάγκες  

επίσης  της  παρούσας  εργασίας,  συντάχθηκε    ένας  νέος  πίνακας  στο  πρότυπο  

του  πινάκα   που  συντάχθηκε   για  το  ∆ιεθνή  ∆είκτη  ∆ιαφάνειας.    

Ο νέος πίνακας  κατατάσσει   τις  χώρες  σε  παλιές  και  νέες χώρες  ανάλογα  µε  το  

έτος  ένταξης  τους  στην  Ε.Ε,  για  κάθε  χώρα    αναγράφεται ο  αντίστοιχος  αριθµός  

των  περιφερειών   τους   και  η  συνολική  βαθµολογία  τους.  Για  την  διευκόλυνση  

της  εξαγωγής  των  αποτελεσµάτων δηµιουργήθηκε  και  µια  επιπλέον  στήλη  µε  τον  

µέσο  όρο   της  βαθµολογίας   της  κάθε   χώρας  συνολικά.  

Πίνακας  Νο.7 

Bαθµολογική  κατάταξη  των  χωρών  της  Ε.Ε   βάσει  του  E.Q.I 

 
ΧΩΡΕΣ   ΣΤΗΝ  Ε.Ε 

ΜΕ  ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  1957 – 1995 
 

ΧΩΡΕΣ  ΣΤΗΝ  Ε.Ε 
ΜΕ ΕΤΟΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ  2004-2013 

 
 
 
 

XΩΡΕΣ 

 
 ΣΥΝΟ-
ΛIKH 

 
ΒΑΘΜ 

 

 
         

ΑΡΙΘΜ 

ΠΕΡΙΦΕ 

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 

 
 
 

XΩΡΕΣ 

 
ΣΥΝΟ-
ΛIKH 

 
ΒΑΘΜ 

 
 

ΑΡΙΘ 
 

ΠΕΡΙΦ 

ΜΕΣΟΣ  
ΟΡΟΣ 

∆ΑΝΙΑ    9,943  6 1,657 ΕΣΘΟΝΙΑ 0,131  1   ,131 
ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ  10,611  6 1,768 ΠΟΛΩΝΙΑ -6,522     17 -0,385 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ   5,921  4 1,480 ΚΥΠΡΟΣ   0,230 1  0,230 
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ΧΩΡΕΣ   ΣΤΗΝ  Ε.Ε 

ΜΕ  ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  1957 - 1995 

 
ΧΩΡΕΣ  ΣΤΗΝ  Ε.Ε 

ΜΕ  ΕΤΟΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ  2004-2013 
 

 
 
 

XΩΡΕΣ 

 
  ΣΥΝΟ-
ΛIKH 

 
ΒΑΘΜ 

 

 
    

ΑΡΙΘΜ 

ΠΕΡΙΦ
 

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 

 
 
 

XΩΡΕΣ 

 
 ΣΥΝΟ-
ΛIKH 

 
ΒΑΘΜ 

 

 
   

ΑΡΙΘΜ 

ΠΕΡΙΦ
 

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 17,360 13 1,335 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ -0,612 1 -0,612 
ΛΟΥΞ/ΡΓΟ  1,320  1 1,320 ΣΛΟΒΕΝΙΑ -0,020 1 -0,020 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ  13,752 17 0,800 ΤΣΕΧΙΑ -2,843 9 -0,315 
ΗΝΩΜ. ΒΑΣ    9,870 13 0,759 ΜΑΛΤΑ 0,195 1  0,195 
ΒΕΛΓΙΟ   2,512   4 0,628 ΛΕΤΟΝΙΑ -0,669 1 -0,669 
ΑΥΣΤΡΙΑ   9,293 10 0,929 ΟΥΓΓΑΡΙΑ -2,289 4 -0,572 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ  2,463   3 0,821 ΣΛΟΒΑΚΙΑ -2,772 5 -0,554 
ΓΑΛΛΙΑ 14,045 27 0,520 ΚΡΟΑΤΙΑ -3,596 3 -1,198 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ   1,995   8 0,249 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 14,90 9 -1,655 
ΙΣΠΑΝΙΑ   3,799 18 0,211 ΒΟΥΛΓΑΡΙ -10,22 7 -1,460 
ΕΛΛΑ∆Α - 4,570   6 -0,761     
ΙΤΑΛΙΑ -15,985 22 -0,726     

 

Πηγές: 

1)   https://nicholascharron.wordpress.com/european-quality-of-government-index-eqi/ 
 2)   Υπολογισµοί  της  συγγραφέως  µε  βάση  τα  στοιχεία  της  πηγής  Νο. 1 

 

Τα  αποτελέσµατα  είναι  παρόµοια  µε  τα  αποτελέσµατα  που  προέκυψαν  από  τον  

πίνακα  του  ∆είκτη  ∆ιαφάνειας  για  την  Ευρώπη.  Για  άλλη  µία  φορά  χώρες   µε  

τον  υψηλότερο  µέσο  όρο  βαθµολογίας  και  µάλιστα  µε  θετικό  πρόσηµο   είναι  οι 

Σκανδιναβικές  χώρες  και  οι   χώρες   της  Βορειοδυτικής  Ευρώπης,  ενώ η  Ελλάδα  

και  η  Ιταλία   είναι οι  µόνες  χώρες  που  ανήκουν  στην  οµάδα  των  παλαιών  

χωρών  µε  αρνητική  βαθµολογία.  Στον αντίποδα  για  άλλη  µία φορά,  σχεδόν  όλες  

οι  λοιπές  χώρες της  Νοτιοανατολικής  Ευρώπης,   που  ανήκουν  στην  οµάδα  που  

εντάχθηκαν  στην  Ε.Ε τα τελευταία  χρόνια,   έχουν  βαθµολογία  µε  αρνητικό  

πρόσηµο.   

 

Η  παρακάτω  γραφική  απεικόνιση  που   αναπαριστά  τα  παραπάνω  αποτελέσµατα  
του  πίνακα    ανά  χώρα. 
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Γραφική  Απεικόνιση  Νο.3 

Χώρες της  Ε.Ε και ποιότητα  κυβέρνησης τους σύµφωνα  µε  τον  ΕQI για  το 
2013 

 

 

 

Πηγές: 

1)   https://nicholascharron.wordpress.com/european-quality-of-government-index-eqi/ 
2)   Γράφηµα  της  συγγραφέως  µε  βάση  τα  στοιχεία  της  πηγής  Νο. 1 

 

Συµπέρασµα: 

Σύµφωνα  µε  τα  υπάρχοντα στοιχεία   παρότι  ο  µέσος  όρος  ποιότητας  της  

κυβέρνησης  των  χωρών  της  Ε.Ε  είναι  κατά  µέσο  όρο  υψηλότερος   ακόµα  και  

από  ότι  σε  άλλες  περιοχές  του  πλανήτη,   εντοπίζονται  σοβαρές  διαφορές  στην 

αντίληψη των επιπέδων της ποιότητας  της κυβέρνησης,  τόσο   µεταξύ  των  

χωρών  της  Ε.Ε  αλλά  µεταξύ  των  περιφερειών στο  εσωτερικό  των  

περισσοτέρων  χωρών.    

Η  εύρεση   του  σωστού  συνδυασµού  των  κινήτρων  και  των  πολιτικών  µπορούν  

να βελτιώσουν  την  ποιότητα  της  διακυβέρνησης (QoG )  σε  χώρες  η  περιοχές  που   
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υστερούν.  Επιπρόσθετα  η κοινή  προσπάθεια  για  περαιτέρω  βελτίωση,  µπορεί  να  

καταστεί  σηµαντικός  µοχλός  για  την ανάπτυξη  των χωρών  ή   των  περιοχών  

αυτών   και   να  συµβάλει  στη  µεγαλύτερη  σύγκληση  µεταξύ  των  χωρών  της  Ε.Ε.  

∆εν είναι  τυχαίο   ότι  η  πολιτική  συνοχής  της  Ε.Ε  δίνει  µεγαλύτερη  έµφαση  στη  

δηµιουργία  κατάλληλων  συνθηκών  για  την  ανάπτυξη  και τη  βελτίωση  των  

οικονοµικών   προοπτικών  και  των  συνθηκών  διαβίωσης  των κατοίκων  σε  

περιοχές  µε  χαµηλή  ποιότητα  κυβέρνησης,  αφού  τέτοιες  περιοχές  µπορεί  να  

παραµείνουν  κολληµένες  σε  χαµηλά  ποσοστά  ανάπτυξης  και  να  µη  είναι  σε  

θέση να χρησιµοποιήσουν τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής   µε  αποδοτικό  και  

αποτελεσµατικό  τρόπο.  

 

6.2.4    ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ  KAI  ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ∆ΕΙΚΤΩΝ 

 

Η  σύγχρονη  κοινωνία  της  πληροφορίας  και  η  ψηφιακή  τεχνολογία,    δεν   είναι  οι    

είναι  µόνοι    παράγοντες  που  απειλούν    τους  δηµιουργούς  και  τα  πνευµατικά  

δικαιώµατα  επί  των  έργων  τους.   Από  τις  προαναφερόµενες  εκθέσεις  του  ∆ιεθνή  

Οργανισµού  ∆ιαφάνειας  και  την  έκθεση  για  τα    ∆ιεθνή  ∆ικαιώµατα  Ιδιοκτησίας  

προκύπτουν  και  άλλοι  παράγοντες  που  σχετίζονται  µε την  καταπάτηση  των  

πνευµατικών  δικαιωµάτων  και έχουν  άµεση  σχέση  µε  το  πολιτικό,  το  οικονοµικό   

και   κοινωνικό   γίγνεσθαι  της  κάθε   χώρας.     

Για  ασφαλή  εξαγωγή  συµπερασµάτων  έγινε  συσχέτιση  των προαναφεροµένων  

∆εικτών και  συγκεκριµένα,  του ∆ιεθνή  ∆είκτη  Αντίληψης  ∆ιαφθοράς  µε τον  ∆ιεθνή  

∆είκτη  για  τα  Πνευµατικά  ∆ικαιώµατα  και   στη  συνέχεια  µε τον ∆είκτη Ποιότητας  

Ευρωπαϊκής  Κυβέρνησης.  

Αρχικά συντάχθηκε ο  πίνακας  (Νο.8) µε  το  σύνολο  των  χωρών της  Ε.Ε  και τις  

επιµέρους  βαθµολογίες  τους,  µε  απόλυτη  φθίνουσα  σειρά ως  προς  τον δείκτη  

διαφθοράς και  στην  συνέχεια  συντάχθηκε  το  διάγραµµα  συσχέτισης (γραφική  

απεικόνιση Νο.4).  Στο  διάγραµµα  απεικονίζεται µε   γαλάζιο χρώµα  ο  δείκτης  

αντίληψης  διαφοράς και  µε  πορτοκαλί  χρώµα  ο  δείκτης  προστασίας  των  

πνευµατικών  δικαιωµάτων. 
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Πίνακας  Νο.  8       

Κατάταξη  των  χωρών  της  Ε.Ε  σύµφωνα  µε  τον δείκτη (C.I)  και  (I.P.R.I)     

ΧΩΡΕΣ 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ  

ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

(C.I) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

(I.P.R.I) 

ΔΑΝΙΑ DK 91 79 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ  FI 90 84 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ LU 81 83 

ΣΟΥΗΔΙΑ SE 89 81 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ NL 87 80 

ΗΝΩΜΕΝΟ  ΒΑΣ UK 81 78 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  DE 81 77 

ΑΥΣΤΡΙΑ AT 76 76 

ΒΕΛΓΙΟ BE 77 75 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ IE 75 76 

ΓΑΛΛΙΑ FR 70 73 

ΕΣΘΟΝΙΑ EE 70 68 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ PT 63 66 

ΠΟΛΩΝΙΑ PL 62 59 

ΚΥΠΡΟΣ CY 61 57 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ LT 61 60 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ SI 60 55 

ΙΣΠΑΝΙΑ ES 58 58 

ΜΑΛΤΑ MT 56 67 

ΤΣΕΧΙΑ CZ 56 65 

ΛΕΤΟΝΙΑ LV 55 57 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ SL 51 60 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ HU 51 57 

ΚΡΟΑΤΙΑ CO 51 49 

ΕΛΛΑΔΑ GR 46 54 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ RO 46 54 

ΙΤΑΛΙΑ IT 44 57 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ BG 41 50 

 

Πηγές: 

1)   The   International  Property  Rights  INDEX  2016 

2)   https://nicholascharron.wordpress.com/european-quality-of-government-index-eqi/ 

        3)   Γράφηµα  της  συγγραφέως    µε  βάση  τα  στοιχεία  της  πηγής  Νο. 1 

Σηµείωση:   Για  τις  ανάγκες σύνταξης του  πίνακα  έγινε  αναγωγή  της  βαθµολογίας  που  
έλαβαν  οι  χώρες βάσει του  (I.P.R.I)  στη  κλίµακα  100  αντί  του  10,  που  ήταν  διατυπωµένη. 
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Γραφική  Απεικόνιση  Νο.4 

∆ιάγραµµα  συσχέτισης   δεικτών  (C.I)  και  (I.P.R.I) 

 

Πηγές: 

1)   The   International Property Rights INDEX  2016 

 2)   https://nicholascharron.wordpress.com/european-quality-of-government-index-eqi 

    3)   Γράφηµα  της  συγγραφέως  µε  βάση  τα  στοιχεία  της  πηγής  Νο. 1 

 

Από  τον  παραπάνω  πίνακα  και  την  γραφική  απεικόνιση  του,   διαφαίνεται  καθαρά   

ότι,  οι  χώρες  που   είναι  πολύ  ψηλά  στην  κατάταξη  για  την  αντίληψη  διαφθοράς,  

δηλαδή  έχουν  πολύ  µικρά  ποσοστά  διαφθοράς,  είναι  οι  χώρες  που  έχουν  λάβει  

υψηλή    βαθµολογία  στην  προστασία  των  πνευµατικών  δικαιωµάτων. Τέτοιες  

χώρες  είναι  οι  Σκανδιναβικές  χώρες  και  οι  χώρες  της  βορειοδυτικής  Ευρώπης.  

Στον  αντίποδα  οι χώρες  της   Νοτιοανατολικής  Ευρώπης  όπως η  Λετονία,  η 

Ουγγαρία, η Ρουµανία, η  Βουλγαρία,  η Ιταλία  και  η  Ελλάδα  είναι χώρες  που  

παρουσιάζουν  µεγάλη   διαφθορά  και  κατά  συνέπεια  προστατεύουν   λιγότερο  τα  

πνευµατικά  δικαιώµατα.   

 

Συµπέρασµα Α:   Από  τη  σύγκριση  των  δύο  δεικτών,   προκύπτει  ότι οι  χώρες 

που  τα  έχουν  καταφέρει  µε  την   καταπολέµηση  της  διαφθοράς  έχουν  καταφέρει 

αντίστοιχα να  περιορίσουν  και την  καταπάτηση - κλοπή  πνευµατικών  δικαιωµάτων.  

Αντίθετα  οι  χώρες  µε  µεγάλη  ή  µεγαλύτερη  διαφθορά  έχουν  αντίστοιχα  µεγάλα  

ποσοστά  καταπάτησης  πνευµατικών  δικαιωµάτων.   Άρα  ο  δείκτης για  την 
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προστασία  πνευµατικών δικαιωµάτων συνυπάρχει  και  κινείται  σχεδόν  παράλληλα  

µε  το  δείκτη  διαφθοράς    .   

Η    επιβεβαίωση  των  προαναφεροµένων  έγινε  µέσω  της στατιστικής  επιστήµης.  Η  

αναζήτηση  του   «συντελεστή  συσχέτισης»  (r)  που  έδωσε  αποτέλεσµα   r = 0,933  

πολύ  κοντά  στην  µονάδα  (1)  και  η  απεικόνιση  του συντελεστή  στο  «διάγραµµα  

διασποράς»  αποδεικνύει  περίτρανα    ότι   υπάρχει  θετική  συσχέτιση  µεταξύ  του 

δείκτη  διαφθοράς  και  του  δείκτη  προστασίας  πνευµατικών δικαιωµάτων.  Οι   δύο  

δείκτες  έχουν  συνάφεια  µεταξύ  τους,  συνυπάρχουν  και  είναι  σχεδόν  ταυτόσηµοι  

που  σηµαίνει  ότι  η  αύξηση  του  ενός  δείκτη  συνεπάγεται  και  την  αύξηση  του  

άλλου.   

Το  «διάγραµµα  διασποράς»  παρουσιάζεται  στο  παράρτηµα  ως  γραφική  

απεικόνιση  Νο.15.  

Τα  παραπάνω  έχουν επίσης απόλυτη  συνάφεια  µε  τα  αποτελέσµατα  που  

προέκυψαν  από  τον  ∆είκτη  Ποιότητας  Ευρωπαϊκής  Κυβέρνησης  όπως  αναλύθηκε  

στο  υποκεφάλαιο  6.2.3. µε  την  αντίστοιχη  γραφική  απεικόνιση  Νο.3 αναπαριστά:  

 

α) πάνω  από  τον  άξονα  τις  Σκανδιναβικές  χώρες και  τις  χώρες  της Βορειοδυτικής  

Ευρώπης  που  αξιολογήθηκαν    από   τους  πολίτες  τους  για  την  αµεροληψία  και 

την  καλή  ποιότητα  των  υπηρεσιών  που  τους  παρέχουν  και   

β) κάτω  από  τον άξονα  τις  χώρες  της Νοτιοανατολικής  Ευρώπης  που  οι πολίτες  

τους  δεν  είναι  ευχαριστηµένοι  από  την  ποιότητα  των  υπηρεσιών  της  κυβέρνησης.   

 

Συµπέρασµα Β:    Οι  χώρες  που  προαναφέρθηκε  παραπάνω ότι  έχουν  περιορίσει  

την  διαφθορά  και  προστατεύουν  καλύτερα  τα  πνευµατικά  δικαιώµατα  δηλαδή οι  

Σκανδιναβικές  χώρες  και  οι  χώρες  του  Βορρά,  είναι  οι  ίδιες  χώρες  που  

αξιολογούνται  από  τους  πολίτες  τους  για  την  καλή  ποιότητα  της  κυβέρνησης  

που  τους  παρέχεται.  Αντίθετα   οι   χώρες  µε µεγάλη  διαφθορά,  που  αδυνατούν  να  

προστατεύουν  επαρκώς τα  πνευµατικά  δικαιώµατα, είναι οι  χώρες   της 

Νοτιοανατολικής  Ευρώπης  που  αξιολογήθηκαν  από  τους  πολίτες  τους  για  την    

κακή  ποιότητα  κυβέρνησης  που  τους  παρέχεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 

 

ΕΛΛΑ∆Α   ΚΑΙ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ     

 

7.1         ΓΕΝΙΚΑ   

 

Ο   Έλληνας   νοµοθέτης    από  πολύ  νωρίς  θέσπισε  διατάξεις  για  την   προστασία  

της  πνευµατικής  ιδιοκτησίας,  µε  κορυφαίο  νοµοθέτηµα  τον    νόµο  2121/1993,  για  

τον  οποίο   διεξοδικά  γίνεται  αναφορά  στο  κεφάλαιο  2  της  παρούσας  εργασίας.     

Παρότι  έως  σήµερα  ο  ν. 2121/1993  έχει  τροποποιηθεί  και βελτιωθεί  αρκετές  φορές  

και  παρότι  η  Ελληνική  νοµοθεσία  έχει  εναρµονιστεί  µε  τις  Οδηγίες  της  

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  τις  ∆ιεθνείς  Συµβάσεις, η  Ελλάδα  είναι  από  τις  πρώτες  

χώρες  παγκοσµίως  στην παραβίαση  των  πνευµατικών  δικαιωµάτων    και  του  

παράνοµου  downloading.   

 Ο  νόµος  2121/1993  όπως   ισχύει  έως  σήµερα  εκτός  από  το  πλέγµα  αστικών,   

ποινικών  κυρώσεων   και  των  τεχνολογικών  µέτρων  προστασίας   ψηφιοποιηµένων  

έργων  που  προβλέπει,  προέβλεψε  την   έγκρισης  λειτουργίας   οργανισµών  

συλλογικής  διαχείρισης  δικαιωµάτων  και  οργανισµών   συλλογικής  προστασίας 

δικαιωµάτων  καθώς  επίσης  προέβλεψε  και  τη  ίδρυση  του  Οργανισµού  

Πνευµατικής  Ιδιοκτησίας.  

Για  τους  προαναφερόµενους  οργανισµούς    έχει  γίνει µία  πρώτη   αναφορά  στο  

κεφάλαιο  2,  όµως  η  άποψη  ανθρώπων  που  βρίσκονται  στα  ηνία    του  

Οργανισµού  Πνευµατικής  Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι)  και  του  µοναδικού  αµιγώς  ενεργού  

στη  Ελλάδα  Οργανισµού  Συλλογικής   Προστασίας   πνευµατικών  δικαιωµάτων,  της   

Εταιρίας   Προστασίας    Οπτικοακουστικών   Έργων  (Ε.Π.Ο.Ε), είναι  σηµαντική  και  

καθοριστική  για  την   διαµόρφωση  της  πραγµατικής  εικόνας  στην  Ελλάδα  του  21ου  

αιώνα. 

 

7.2         Ο.Π.Ι   ΚΑΙ  Ε.Π.Ο.Ε  ΕΝΑΝΤΙΑ  ΣΤΗΝ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ 

 

Ο  Οργανισµός  Πνευµατικής  Ιδιοκτησίας   για  χάρη  συντοµίας   (Ο.Π.Ι),  ιδρύθηκε  ως  

νοµικό  πρόσωπο  ιδιωτικού  δικαίου  που  εποπτεύεται  από  το  Υπουργείο  

Πολιτισµού    µε   σκοπό  την  προστασία  των  πνευµατικών  δηµιουργών, την  

προστασία  των  δικαιούχων  συγγενικών  δικαιωµάτων και την  εποπτεία  στων  
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συλλογικών  οργανισµών  διαχείρισης  και  προστασίας.  Έχει  νοµοπαρασκευαστικό  

έργο  και  παράλληλα  εκπροσωπεί  την  Ελλάδα  σε  διεθνείς  οργανισµούς  και   

διάφορα  όργανα  της  Ε.Ε.  (Yπουργείο  Πολιτισµού, 2016). 69   Επιπροσθέτως   

σύµφωνα  µε  τα  λεγόµενα  της  διευθύντριας  του  Ο.Π.Ι.  κυρίας  Σταµατούδη  Ειρήνης, 

«ένα  σηµαντικό  µέρος  της  δράσης  του  προσανατολίζεται  στην  ενηµέρωση  και  

ευαισθητοποίηση  των  πολιτών  σε  θέµατα   πνευµατικής  ιδιοκτησίας»70. Αξιοσηµείωτη  

είναι  η  προσπάθεια  που καταβάλει  ο  Οργανισµός  Πνευµατικής  Ιδιοκτησίας  για  την  

ενηµέρωση  και  ευαισθητοποίηση  των  πολιτών σε  θέµατα  πνευµατικής  ιδιοκτησίας.  

Αυτό  το  επιτυγχάνει  µε  καµπάνιες  ενηµέρωσης  σε  διάφορες  οµάδες  πολιτών,  την 

διοργάνωση  επιµορφωτικών   σεµιναρίων,  την  δηµιουργία  εκπαιδευτικών  

προγραµµάτων  και   την  συνεχή  ενηµέρωση   ιστοσελίδων    µε  στοιχεία   και  

ενηµερωτικό  υλικό,   προκειµένου  να  αντιστραφεί  η  γενικότερη  αντίληψη   για  την  

ελεύθερη  πρόσβαση  σε  πνευµατικά  αγαθά  και  για  την  ιδιοκτησία  τους.  Ενδεικτικές  

δράσεις είναι  αυτές για την  πρωτοβάθµια εκπαίδευση  µε  σεµινάρια  για  µαθητές  και  

εκπαιδευτικούς,    σεµινάρια   για  ενηµέρωση  και  επιµόρφωση  δικαστών  και  

δικηγόρων,  δηµιουργών,  φοιτητών, και  γενικότερα  δράσεις  για  την  ευαισθητοποίηση  

και  ενηµέρωση  των  ενδιαφεροµένων  µε  σκοπό  την  διαµόρφωση  κουλτούρας  

σεβασµού  και αναγνώρισης της  συνεισφοράς  των  δικαιωµάτων    πνευµατικής  

ιδιοκτησίας. 

Η   Εταιρία    Προστασίας    Οπτικοακουστικών   Έργων,  για  χάρη  συντοµίας   

(Ε.Π.Ο.Ε),  είναι  φορέας συλλογικής  προστασίας και  λειτουργεί  µε  την  µορφή  

αστικής  µη  κερδοσκοπικής  εταιρίας  σύµφωνα  µε  τα  άρθρα  54-58  του  Ν. 

2121/1993.  Έχει  άδεια  από  το  Υπουργείου  Πολιτισµού  και παράλληλα   εποπτεύεται  

από  τον  Οργανισµό  Πνευµατικής  Ιδιοκτησίας  ( Ο.Π.Ι).  «…αποτελεί  τον  µοναδικό  

οργανισµό  συνολικής  προστασίας  στην  Ελλάδα που  έχει αµιγώς  διωκτικό  

χαρακτήρα». (Μίχος,  Γεώργιος, προσωπική  συνέντευξη,  15-7-2016). 71     

Από  την  προσωπική  συνέντευξη  που  µας  παραχώρησε  ο  Γενικός   ∆ιευθυντής  της  

Ε.Π.Ο.Ε  κύριος  Μίχος  Γεώργιος,  προέκυψαν  πληροφοριακά     στοιχεία  για  το  έργο  

του  οργανισµού  και   διαφωτιστικά  για  συνθήκες  που  επικρατούν  στην  Ελλάδα  τα  

τελευταία  χρόνια.     

                                                           
69    Υπουργείου  Πολιτισµού,  2016 , ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ,  [on line  
Available].   http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=811.  (cited  15-5-2016) 
 
70   Σταµατούδη  Ειρήνη, ∆ιευθύντρια  του  Οργανισµού  Πνευµατικής  Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι), από  
προσωπική  συνέντευξη  στις   12-7-2016    
 
71   Μίχος Γεώργιος, Γενικός  ∆ιευθυντής  της  Εταιρίας  Προστασίας  Οπτικοακουστικών  Έργων  
(E.Π.O.E),  από  προσωπική  συνέντευξη στις 15-7-2016    
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Σκοπός    του  οργανισµού  σύµφωνα  µε  το  καταστατικό  του   είναι   η  προστασία  

των  δικαιωµάτων  πνευµατικής  ιδιοκτησίας  αλλά  και  των  συγγενικών  δικαιωµάτων   

κυρίως  οπτικοακουστικών  έργων  των  µελών,  ενώπιον    πάσης  φύσεως  

δικαστηρίων  και  αρχών.  Ενδεικτικά  αναφέρονται  ως  µέλη  κινηµατογραφικές  

εταιρίες  όπως  η  ODEON, η VILLAGE ROADSHOW,  η FEELGOOD 

ENTERTAINMENT  και  η  SEVEN  ενώ  στην  εποχή  προ  κρίσης  µέλη  ήταν  γνωστά  

τηλεοπτικά  κανάλια πανελλαδικής  εµβέλειας.  (MEGA,  ANTENNA,  ALPHA  και  η 

εταιρεία  SONY  HELLAS). 

Στη  ερώτηση  για  το  ποιους  κινδύνους  αντιµετωπίζουν  σήµερα  τα  πνευµατικά  

δικαιώµατα   ο  Γενικός  ∆ιευθυντής  της  Ε.Π.Ο.Ε  κατονοµάζει  τη  διαδικτυακή 

πειρατεία  την   οποία χαρακτηρίζει  «αθρόα  κλοπή»    ως  αποτέλεσµα  της  αύξησης  

των   παράνοµων  ιστοσελίδων  σε  συνάρτηση  µε  την  αύξηση  της  ευρυζωνικότητας  

στην   Ελλάδα.  Συγκεκριµένα  ο  κύριος  Μίχος  αναφέρει:  «Η  διαδικτυακή  πειρατεία    

συντελείται   σήµερα  ευκολότερα  µέσω  της  διάδοσης  των  ευρυζωνικών   συνδέσεων  

internet  και  της  πρόσβασης  σε  διάφορους  παράνοµους  ιστότοπους  που  έχουν  

δηµιουργηθεί  κυρίως  λόγω  της  ανωνυµίας  που  προσφέρει  το  διαδίκτυο.  Οι 

ιστότοποι  αυτοί  δίνουν  πρόσβαση  στα  πνευµατικά  έργα  χωρίς  την  άδεια  των  

δικαιούχων,  είτε  ελεύθερα  είτε  µέσω  αντιτίµου-συνδροµών,  ενώ  οι  ιδιοκτήτες  και  

διαχειριστές  τους  επωφελούνται  από  τις  αµοιβές  που  εισπράττουν  από 

διαφηµίσεις…» 

Προς   επίρρωση  των  παραπάνω  διέθεσε  τα  δύο  παρακάτω  διαγράµµατα  τα  οποία  

συνάχθηκαν  από  στοιχεία  που  συλλέχθηκαν  τα  τελευταία  έξι  χρόνια από  την 

Ε.Π.Ο.Ε  και  αναπαριστούν    µε  τον  καλύτερο  τρόπο,  το   µεν πρώτο: 

• Α) τις  καταγεγραµµένες  παράνοµες  ιστοσελίδες,  από  το  2009  έως  και  το 

πρώτο  εξάµηνο  του  2016,  οι  οποίες  είχαν  µια  αύξηση  της  τάξης  του  550%  

και  έφτασαν  από  48  το  2009  σε  310  το  2015. 

 

• Β) τις   ενεργές  παράνοµες  ιστοσελίδες  για το ίδιο  χρονικό  διάστηµα   οι  οποίες   

είχαν  µία  αύξηση  της  τάξης  του  250%  και  έφτασαν  από  36  το 2009  σε 119  

το  2015, ενώ  ο   εκτιµώµενος   αριθµό τους  ξεπερνά  τις  500   τα  τελευταία  έξι  

χρόνια. 
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Γραφική  Απεικόνιση  Νο. 5 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ - ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ ΜΕ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΤΗ  2009-2016) 

 

 

Πηγή:  

Παραχωρήθηκε  ευγενικά  από  τον  Γενικό  ∆ιευθυντή  της  Εταιρίας  Προστασίας  
Οπτικοακουστικών  Έργων  (E.Π.O.E),  κ. Μίχο  Γεώργιο. 

 

Στο  δε δεύτερο  διάγραµµα,   αναπαριστάται για  το  ίδιο  χρονικό  διάστηµα  των  

τελευταίων  έξι  ετών  το  ποσοστό  των  ευρυζωνικών  συνδέσεων  σε  σχέση µε  τις  

παράνοµες  καταγεγραµµένες ιστοσελίδες. 
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Γραφική   Απεικόνιση  Νο.6 

 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ (ΕΤΗ  2009-2016) 

 

 Πηγή:  

Παραχωρήθηκε  ευγενικά  από  τον  Γενικό  ∆ιευθυντή  της  Εταιρίας  Προστασίας  
Οπτικοακουστικών  Έργων  (E.Π.O.E),    κ. Μίχο  Γεώργιο. 

 

Από  τα  παραπάνω  είναι  φανερό  ότι  το  φαινόµενο  της  πειρατείας  έχει  συνεχώς  

αυξητική  τάση,  γεγονός    µε  το  οποίο  συµφωνεί  και  η  διευθύντρια  του  Ο.Π.Ι,  

κυρία  Σταµατούδη  Ειρήνη  και  η  οποία  προσθέτει  µε  έµφαση  «….πάντα  οι  

τεχνολογικές  εξελίξεις  αποτελούσαν  πρόκληση  για  το  δίκαιο  της  πνευµατικής  

ιδιοκτησίας,  αφού  προσφέρουν  νέους  τρόπους  προσβολής  των  δικαιωµάτων  

πνευµατικής  ιδιοκτησίας  αλλά  και  νέους  τρόπους  εκµετάλλευσης  των  έργων».    

Και  ενώ  στην  Ελλάδα  ο  νοµοθέτης  φροντίζει  το  νοµοθετικό  πλαίσιο  να  

συµµορφώνεται  µε  τις  ∆ιεθνείς  συµβάσεις,  να  ενσωµατώνει  τις  Οδηγίες  της  Ε.Ε. 

και  να  παρέχει  προστασία  στους  δηµιουργούς    ακόµη  και  σε  προληπτικό  

επίπεδο, φαίνεται  αυτό  να  καταπατείται  συνεχώς  εξαιτίας  της  ανωνυµίας   που  

παρέχει το  διαδίκτυο  και  της  ανάπτυξης  της  ευρυζωνικότητας.  Σε  αυτό  συµβάλλει  
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η  κουλτούρα   που  έχει  αναπτυχθεί  µεταξύ  των  χρηστών  για  ελεύθερη  πρόσβαση  

σε  ψηφιακά  προϊόντα  και    στο  µοίρασµα  αυτών   µεταξύ  τους.  Το  φαινόµενο  

γιγαντώνεται   από  την  ευκολία  µε  την  οποία  ανοίγουν  και  κλείνουν  οι  ιστοσελίδες   

που  έχει  ως  αποτέλεσµα  την  αδυναµία  εντοπισµού  τους.   « Είναι  κοινώς  

αποδεκτό,  ότι  ο  ρυθµός  ανάπτυξης  της  τεχνολογίας  υπερβαίνει  κατά  πολύ  τον  

ρυθµό  διαµόρφωσης  και  λήψης  νοµοθετικών  µέτρων  µε  αποτέλεσµα η  διαδικτυακή  

πειρατεία  να  «ανθεί»  σε  παγκόσµιο  επίπεδο»  αναφέρει  χαρακτηριστικά  ο  Γενικός  

∆ιευθυντής  της  Ε.Π.Ο.Ε,  κύριος  Μίχος  Γεώργιος. 

Ο  παρακάτω  πίνακας   απεικονίζει  τις  µετρήσεις  του  αριθµού  των  παράνοµων    

κατεβασµάτων  (downloads) και  του  αριθµού  των  παράνοµων  θεάσεων  σε  συνεχή  

ροή (streaming)  στην  Ελλάδα.  Πρόκειται για  στοιχεία    που   αφορούν   το  έτος  

2015  και  έγινε  επί  του  συνόλου  των   4.000.000  συνδέσεων  σε  νοικοκυριά  σε  

όλη  την  Ελλάδα.  Αφορά  τα streaming sites  (ιστοσελίδες  που  έχουν  να  κάνουν  µε  

τη  θέαση  ταινιών ή  µουσικής  απευθείας  χωρίς  να  χρειάζεται  το  κατέβασµα  τους  

σε  υπολογιστή),   για  link  sites  (ιστοσελίδες  συνδέσµους  που  παραπέµπουν  σε  

άλλες  ιστοσελίδες   και  για    τα   torrent  sites  (που   είναι   ιστοσελίδες  ανταλλαγής  

αρχείων).       

Πίνακας   Νο.9  

METΡΗΣΕΙΣ  ΑΡΙΘΜΟΥ  ΠΑΡΑΝΟΝΩΝ  downloads  / streaming     

ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑ∆Α 

 
Πηγή:  

Παραχωρήθηκε  ευγενικά  από  τον  Γενικό  ∆ιευθυντή  της  Εταιρίας  Προστασίας  
Οπτικοακουστικών  Έργων (E.Π.O.E),  κ. Μίχο  Γεώργιο. 
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Από  τον  πίνακα  διαφαίνεται  καθαρά  ότι   το  φαινόµενο της  διαδικτυακής  

πειρατείας έχει  λάβει  τροµακτικές  διαστάσεις  αφού    συνολικά  έχουν  καταµετρηθεί  

41,2  εκατοµµύρια   ηµερήσιες  επισκέψεις σε  παράνοµες  ιστοσελίδες  που  έχουν  ως 

ετήσιο   αποτέλεσµα   1.230,8  εκατοµµύρια παράνοµες  θεάσεις.   

 Αξιοπρόσεκτο  είναι  ότι  περίπου  το  68%  των  περιπτώσεων  αφορά  επισκέψεις  σε  

steaming  sites,  που  σηµαίνει  οι  Έλληνες  χρήστες   δεν  ενδιαφέρονται  για  να  

κατεβάσουν   το  αρχείο  που  επιλέγουν  από   τις  παράνοµες  ιστοσελίδες, αλλά  τους  

ενδιαφέρει   απλά  και   µόνο  να  το  δουν  σε  συνεχή  ροή.  Το  αποτέλεσµα  αυτό  

που  αφορά  την  Ελληνική   πραγµατικότητα   σε  σχέση  µε  την  συµπεριφορά  των  

Ελλήνων  χρηστών,   συµφωνεί  απόλυτα    µε  όσα  κατέγραψε  η  έρευνα  που  

δηµοσίευσε  το 2016  η   Ευρωπαϊκή  Ένωση  Πνευµατικής  Ιδιοκτησίας  (Ευropean  

Union  Intellectual  Property  Office),  για  την  συµπεριφορά  των  νέων  στη  Ε.Ε.  

∆ηλαδή  το καταγεγραµµένο  από  την  Ε.Π.Ο.Ε  ποσοστό  streaming   στη  Ελλάδα  

για  κάθε  ηλικίας  χρήστη   φτάνει  στο 68%    ενώ  στην  Ευρώπη  των  28  κρατών  

µελών, οι  νέοι  που  κάνουν  ηθεληµένη  χρήση  παράνοµων  ιστοσελίδων  προτιµούν  

το  streaming  σε  ποσοστό    70,5%.  

 

7.2.1      ΟΙ  ΑΠΩΛΕΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.    

 

Στη  καίρια  ερώτηση  για  το  αν   υπάρχουν  ακριβή  στοιχεία,   είτε  σε  ποσοστά  είτε  

σε  αριθµούς    για  την  Ελλάδα  αναφορικά  µε  το  µέγεθος  του  φαινοµένου  και  τις  

συνέπειες  του,  τα    µόνα  στοιχεία   που  υπάρχουν,  είναι  αυτά  που  αφορούν  τον  

οπτικοακουστικό  κλάδο,  και  δόθηκαν  επίσης   από    τον  γενικό  διευθυντή  της  

Ε.Π.Ο.Ε.  Ειδικότερα  ο  κύριος  Μίχος  αναφέρει  ότι  οι   απώλειες  που  

υπολογίστηκαν   από  την  πτώσης  της  αγοράς  είναι:«ετήσιες   απώλειες  € 615  εκ.  

στα  έσοδα  των  επιχειρήσεων  του  κλάδου» 

• «ετήσιες απώλειες €315 εκ. στα έσοδα του κράτους από Φ.Π.Α. και φόρο 

εισοδήµατος. Οι οικονοµικές απώλειες είναι πολύ µεγαλύτερες και προσεγγίζουν το 1 

δις ευρώ αν συνυπολογιστεί και η πτώση της νόµιµης διαφηµιστικής αγοράς, µεγάλο 

µέρος  της   οποίας  κατευθύνεται  σε  παράνοµα  sites».  

• «αύξηση της ανεργίας,, µείωση των ασφαλιστικών εισφορών λόγω της 

µείωσης της δραστηριότητας των νοµίµων επιχειρήσεων  ενώ  υπολογίζεται  ότι  

χαθήκαν  περισσότερες  από  5.000  θέσεις  εργασίας  στον  οπτικοακουστικό  

κλάδο».   
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Συµπέρασµα: 

Όλα  τα  παραπάνω  καταδεικνύουν   ότι  το  φαινόµενο  της  καταπάτησης  των  

πνευµατικών  δικαιωµάτων  µέσα  από  το  διαδίκτυο  είναι  φαινόµενο  που  

συνεχώς   µεγεθύνεται  όλο  και  περισσότερο   τόσο  στην  Ελλάδα,  όσο   και  

παγκοσµίως.  

Αποδεικνύεται  περίτρανα  ότι δεν  είναι  αρκετά  τα νοµοθετηµένα  µέτρα  πρόληψης  

και  καταστολής  που  έχει  θεσπίσει  ο  έλληνας  νοµοθέτης, ούτε  αρκετές  οι  

προσπάθειες  που  καταβάλει  ο  Ο.Π.Ι   ώστε  να  δηµιουργηθεί  κουλτούρα  σεβασµού    

και  αναγνώρισης  της  συνεισφοράς  των  δηµιουργών  και  των  δικαιωµάτων  

πνευµατικής  ιδιοκτησίας  έτσι  ώστε  να  λειτουργήσει  ως  κίνητρο  για  να  συνεχίσουν  

να  δηµιουργού  και  να  παράγουν   έργα  πολιτισµού.     

Ήδη  από  τον  περασµένο   Απρίλιο του  2016  θα  έπρεπε  να  θέσει  σε  ισχύ  

νοµοθετικές  και  κανονιστικές  διατάξεις προς  συµµόρφωση  της  Οδηγίας  

2014/26/ΕΕ,  γεγονός  που  δεν  κατέστη  δυνατό  ως  την  ηµεροµηνία  σύνταξης  της  

παρούσης  εργασίας.    Παρά  ταύτα  σύµφωνα   µε  την  κυρία  Σταµατούδη  Ειρήνη  

το νέο   νοµοσχέδιο  που  αναµένεται  να  κατατεθεί  προς  ψήφιση  στο  ελληνικό  

κοινοβούλιο,  αναµένεται  να  εισάγει  ρυθµίσεις  για  ένα  σύστηµα    ειδοποίησης  και  

απόσυρσης  περιεχοµένου (notice and  take down  procedure),   στα  πρότυπα  χωρών  

όπως  αυτών  που  προαναφέρθηκαν  σε  προηγούµενο  κεφάλαιο.  Επίσης  

αναµένεται   να  θεσπιστεί  ως  διάταξη   η  άρση  του  απορρήτου  σε  βαθµό  

κακουργήµατος,  έτσι  ώστε  να  είναι  δυνατός  ο  εντοπισµός  των  δραστών  κατά  της  

πνευµατικής  ιδιοκτησίας, µέσω  του  διαδικτύου.  

Όσο  αφορά  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  η  Επιτροπή  µελετά  το  ενδεχόµενο  να  

τροποποιήσει  την  Οδηγία   που  αφορά  τα  πνευµατικά  δικαιώµατα και  τους   

κανόνες    εντοπισµού   των  παραβατών  και  κυρίως  αυτών  που εµπλέκονται  και  

αποκοµίζουν  έσοδα  από  παράνοµες  δραστηριότητες  όπως  οι  διαφηµίσεις,  µε  την  

«παρακολούθηση  του  χρήµατος»  (follow  the money  approach).  Επίσης  αποσκοπεί  

στην  δηµιουργία   ειδικών  µηχανισµών  «αναγγελίας  και  δράσης»  των  παραβατικών   

συµπεριφορών και  δείχνει  µεγάλο  ενδιαφέρον  για το  ζήτηµα  της    

αποτελεσµατικότητας  των  µεθόδων  που  προωθεί  κατά   την  πάροδο  του   χρόνου.  

(Σταµατούδη  Ειρήνη,  προσωπική  συνέντευξη  22-7-2016). 72. 
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 Σταματούδη  Ειρήνη, Διευθύντρια  του  Οργανισμού  Πνευματικής  Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι), από  
προσωπική  συνέντευξη στις  12-7-2016.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆Ο 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ  -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Mετά  την  ολοκλήρωση της  έρευνας  αναφορικά  µε τα  αίτια  της κλοπής  Πνευµατικής 

Ιδιοκτησίας  στο  διαδίκτυο  και τις  επιπτώσεις  σε  κοινωνικό  και  οικονοµικό  

επίπεδο,  είναι   δυνατή  η  εξαγωγή  συµπερασµάτων  και  η  διατύπωση  προτάσεων  

που  θα  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψιν στο  µέλλον  από  κυβερνήσεις,   

ενδιαφεροµένους  και  χρήστες,  προκείµενου  να  πάψει   το  φαινόµενο να  αποτελεί  

µία  σύγχρονη  µάστιγα.     

Η  έρευνα  αναζήτησε  τους  λόγους  που  ωθούν   τους  χρήστες  του  διαδικτύου  στην  

καταπάτηση  των  πνευµατικών  δικαιωµάτων  και  τις  προσπάθειες  των  χωρών  να  

περιορίσουν  το  φαινόµενο.  Η  παρουσίαση  των  παγκόσµιων  δεικτών: 

α)    του ∆ιεθνή  ∆είκτη  Αντίληψης  ∆ιαφθοράς,    

β)    του  ∆ιεθνή  ∆είκτη  για  τα  Πνευµατικά  ∆ικαιώµατα  και   

γ)   του  ∆είκτη  Ποιότητας  Ευρωπαϊκής  Κυβέρνησης,  κατέδειξε  τους  παράγοντες  

που  ευνοούν  την  καταπάτηση των  πνευµατικών  δικαιωµάτων.   

Τα  αποτελέσµατα  της  έρευνας  είναι   τα  παρακάτω: 

1.  Η   εξέλιξη  της  τεχνολογίας και   ψηφιακή  εποχή  µε  τις  επιπτώσεις  θετικές και  

αρνητικής  που  επέφερε,  ταυτόχρονα  ευνόησε  την   καταπάτηση  της  πνευµατικής  

ιδιοκτησίας.   Όσο  η  διαδικτυακή   πειρατεία  εξαπλώνεται  τόσο  και    η  προστασία  

των  πνευµατικών  δικαιωµάτων  γίνεται  όλο  και  πιο ανίσχυρη και  ευάλωτη   µέσα  

στο  ψηφιακό  περιβάλλον  αφού,  δεν  υπάρχουν  εµπόδια στο  διαδίκτυο  που  έχουν  

να  κάνουν  µε  τον  τρόπο,  τον  όγκο,  το  χρόνο   και  τον    τόπο.  

2.  Η  διεθνής  προστασία   που  θεσπίστηκε  µέσα  από   ∆ιεθνείς  Συµβάσεις    και  

κυρίως  τις  συνθήκες  Ιντερνέτ.  Ο  Παγκόσµιος  Οργανισµός  Πνευµατικής  Ιδιοκτησίας 

(WIPO)  και  η Ε.Ε   µε το  «κοινοτικό  κεκτηµένο»  δηµιουργούν  τις  συνθήκες  

προστασίας   της πνευµατικής  ιδιοκτησίας,  µε  µία  οµπρέλα  προστασίας  που  όπως  

αποδεικνύεται  δεν  είναι  επαρκής   για  τους   δηµιουργούς  και τα πνευµατικά  έργα  

τους.     

3.  Για  την  Ελλάδα  ο  Ν.2121/1993  αποτελεί  την  κύρια  πηγή δικαίου  της  

προστασίας  των  πνευµατικών δικαιωµάτων. Από  την  έναρξη  της  εφαρµογής  του  
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έως  σήµερα  έχει  τροποποιηθεί  και   εναρµονιστεί    σύµφωνα µε  το  διεθνές  δίκαιο  

και   τις  κοινοτικές  Οδηγίες  πλην  της  Οδηγίας 2014/26/ΕΕ.   Αποτελεί  το  µοναδικό  

πλέγµα προστασίας  για  την  πνευµατική  ιδιοκτησία,  που  όπως  διαφάνηκε  από  την  

έρευνα  δεν  έχει  τα  αναµενόµενα  αποτελέσµατα.  

4.  Η  έρευνα  που  πραγµατοποίησε η  Ευρωπαϊκή Ένωση  Πνευµατικής  Ιδιοκτησίας  

σε συνεργασία  µε το  Ευρωπαϊκό  Παρατηρητήριο,  και  αφορά  τους  νέους  εντός  της  

Ευρωζώνης, κατέγραψε  µεγάλα  ποσοστά  παραβατικότητας,  γενικευµένη  χρήση  

ιστοσελίδων  µε  παράνοµο  περιεχόµενο  και  µια  γενικότερη  αδιαφορία  για  την  

πνευµατική  ιδιοκτησία.   Οι  λόγοι είναι  απλοί,  και  αναδύονται  κυρίως  µέσα  από  

την  ψηφιακή τεχνολογία.  Τέτοιοι  είναι,  η  εύκολη  πρόσβαση  στο περιεχόµενο,  η  

δωρεάν  και  ευρεία  προσφορά  του,   η  απευθείας προβολή   ή  το  εύκολο  

κατέβασµα  των  αρχείων,  η  ελλιπής ενηµέρωση  επί  του  θέµατος, η αδυναµία  

εντοπισµού  των  παραβατών   και  η  απουσία  επαρκούς  έννοµης  τάξης.   

5.  Η καταπάτηση  των  πνευµατικών  δικαιωµάτων στο  διαδίκτυο   έχει λάβει  

τεράστιες  διαστάσεις και αυτός είναι ο  λόγος που  ωθεί   παγκόσµιους οργανισµούς  

σε συλλογή  στοιχείων και  εκπόνηση µελετών που θα βοηθήσουν στην  κατανόηση  

του  φαινοµένου  και  την  αντιµετώπιση  του.   

Ο  ∆ιεθνής  Οργανισµός  ∆ιαφάνειας  στην  ετήσια    έκθεση του  2015  για  την  

διαφθορά,  επισηµαίνει   ότι  τα  δύο  τρίτα  των  χωρών  της  υφηλίου   έχουν  λάβει    

βαθµολογία  κάτω  από  το  µισό. Στο  ίδιο  πλαίσιο είναι και  τα  αποτελέσµατα που  

δηµοσίευσε  η  έκθεση  2016 για τα  ∆ιεθνή  ∆ικαιώµατα  Ιδιοκτησίας  καθώς  ο  µέσος  

όρος  βαθµολογίας   των  χωρών  παγκοσµίως  είναι  µόλις  5,45,  ελάχιστα  πάνω  

από  την  µέση.    

Σε  επίπεδο  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  τα  αποτελέσµατα που  δηµοσίευσε το 2013   ο  

δείκτης  για  την  Ευρωπαϊκή    Ποιότητα  Κυβέρνησης,   εµφανίζουν  µόνο  πέντε  

χώρες   µε  καλή  βαθµολογία  στην  ποιότητα  της  κυβέρνησης,  έντεκα  χώρες  µε  

µέτρια  ή  σχεδόν  µέτρια  ποιότητα κυβέρνησης,  ενώ   οι  υπόλοιπες δώδεκα  χώρες 

να  έχουν  κακή  ή  πολύ  κακή  ποιότητα  κυβέρνησης. 

6.   Ειδικότερα  η  ανάλυση  των παραπάνω   δεικτών  σε  επίπεδο  Ευρωπαϊκής  

Ένωσης  έδειξε  ότι: 

� Οι  χώρες  µε  µεγάλη   ευαισθησία  στην  διαφθορά  µπορούν  και πετυχαίνουν  

µεγάλη  προστασία  στην    πνευµατική  ιδιοκτησία.   

� Οι  οικονοµίες των  χωρών αυτών έχουν  υψηλούς  δείκτες  ανάπτυξης,  µε 

αναπτυγµένο  το  κράτος  δικαίου, σεβασµό  στα  ανθρώπινα  δικαιώµατα  και µε  
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πολίτες  ευχαριστηµένους  ως  προς  την  ποιότητα  των δηµοσίων  υπηρεσιών  

και  την  αµεροληψία  στη  διοίκηση.   

� Στις  χώρες  αυτές  υπάρχει  πολιτική  σταθερότατα  και  ανεξαρτησία  της  

δικαιοσύνης.    

� Είναι  οι   αποκαλούµενες   «χώρες  του  Βορρά»  και  ταυτόχρονα  ως  «παλαιά  

κράτη-µέλη»  της  Ε.Ε  ανέπτυξαν  εκτός  των  προαναφεροµένων,  κουλτούρα  

σεβασµού  ως προς  την  πνευµατική  ιδιοκτησία  και  κατ΄ επέκταση    

κατάλληλες  συνθήκες  προστασίας  από  καταπατήσεις και  προσβολές  µέσω  

του  κυβερνοχώρου.   

Τέτοιες  χώρες  είναι   οι  Σκανδιναβικές  κυρίως  χώρες,  το  Λουξεµβούργο,  η  

Ολλανδία,  η  Γερµανία  και  το  Ηνωµένο  Βασίλειο.   

7.    Στον  αντίποδα  βρίσκονται  οι χώρες  µε   χαµηλές  επιδόσεις στους παραπάνω  

δείκτες.  Συγκεκριµένα : 

� Είναι  οι  χώρες  που  εντάχθηκαν  στην Ε.Ε  µετά  το 2004,  και  στη πλειονότητα 

τους  προέρχονται  κυρίως  από  κοµµουνιστικά  καθεστώτα.  

� Στις οι χώρες αυτές  η οικονοµική τους  ανάπτυξη  κινείται  µε  µειωµένους  

ρυθµούς  σε  σχέση  µε  τις  χώρες  του  Βορρά.     

� Είναι  οι  χώρες  για  τις  οποίες  απαιτούνται  µεταρρυθµίσεις  στη  δηµόσια  

διοίκηση  και  στις  κοινωνικές  δοµές τους.   

� Είναι   χώρες  που έχουν   ανάγκη  ενίσχυσης   των  µέτρων  για  πολιτική  

προστασία  και προστασία  των  ανθρωπίνων  δικαιωµάτων, ενίσχυση στο    

δικαστικό  τοµέα  και  εκσυγχρονισµό  της  νοµοθεσίας  στα  πρότυπα  των  

προηγµένων  χωρών  της  Ε.Ε .  

Τέτοιες  είναι  οι  χώρες  της Νοτιοανατολικής  Ευρώπης  όπως η Τσεχία,  η  Ρουµανία,  

η  Βουλγαρία,   η  Κροατία.   

8.   Είναι  εφικτό να  αντιµετωπιστούν  τα θέµατα  της  καταπάτησης των πνευµατικών  

δικαιωµάτων  µε  µέτρα που  µπορεί  να  προέλθουν µέσα  από το διάλογο, την  

ανταλλαγή  απόψεων  και  την συνεργασία  των  κρατών  µε τους κατόχους-φορείς  

δικαιωµάτων, τους  κοινωνικούς και  οικονοµικούς  φορείς.  Ο  τρόπος  που  θα  

λειτουργούν  θα  πρέπει  να  είναι αρχικά  προληπτικός  και  στη  συνέχεια  

κατασταλτικός. 

Απαιτείται  να γίνουν  εκστρατείες  ενηµέρωσης µε  στόχο  την  αύξηση  της  

ευαισθητοποίησης  των  χρηστών του  διαδικτύου, βασισµένη  σε  ηθικές  αξίες.    Η  
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ενηµέρωση θα  πρέπει  να  αφορά  τη  ζηµία  που  προκαλεί  η  παραβατική  

συµπεριφορά  στους  δηµιουργούς  και το  κοινωνικό  σύνολο.  Παράλληλα  θα  πρέπει 

να  δοθεί   έµφαση  στα   αποτελέσµατα που  επιφέρει κυρίως  στην  οικονοµία,  όπως  

η αφαίρεση κινήτρων  ανάπτυξης, απώλεια  θέσεων  εργασίας  που  έχει  ως  

αποτέλεσµα  την  αύξηση  της  ανεργίας,  τη µείωση  εισοδηµάτων,  τη  µείωση  των   

ασφαλιστικών  εισφορών, τη γενικότερη  επιβάρυνση  κοινωνικών  κονδυλίων.   

Επίσης  να  γίνουν καµπάνιες ενηµέρωσης  µε αντικειµενικά  επιχειρήµατα  ως  προς  

την  ασφάλεια  των  προσωπικών  δεδοµένων, τη  κλοπή  των προσωπικών  στοιχείων   

και  πιστωτικών  καρτών,   την  ασφάλεια  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  κινητών  

και  άλλων  ηλεκτρονικών  συσκευών  των χρηστών,  από  ιούς  και  κακόβουλο  

λογισµικό.    

Επιπρόσθετα  η  κατάρτιση  κωδίκων  δεοντολογίας  και  µνηµονίων  συνεργασίας  

µεταξύ  των  ενδιαφεροµένων θα  µπορούσε  να  δηµιουργήσει  κλίµα σεβασµού  προς 

τους  δηµιουργούς  και  αναγνώρισης  της  προσφοράς  τους. 

9.   Σε  νοµοθετικό  επίπεδο  θα πρέπει  ο  εκάστοτε  εθνικός  νοµοθέτης  να  

εξισορροπήσει  τα  συµφέροντα  των δηµιουργών  και   την  ανάγκη  των  χρηστών  

στην  ελεύθερη  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο.  Αντιπροσωπευτικά  παραδείγµατα  

έννοµης  καταπολέµησης  της  διαδικτυακής  πειρατείας  είναι  οι κλιµακωτές  κυρώσεις  

προς τους  παραβάτες  και  οι  παύσεις  ιστοτόπων  που  επιτρέπουν  το  µοίρασµα  

ψηφιακών  αρχείων  µε  παράνοµο  περιεχόµενο. Με  δύο  λόγια,  η ενίσχυση  του  

νοµοθετικού πλαισίου  έτσι  ώστε να  πειστούν οι  χρήστες ότι,  σε  περιπτώσεις  

παραβίασης  της  πνευµατικής  ιδιοκτησίας,  θα  εντοπίζονται άµεσα  και   θα  

τιµωρούνται.  Κυρίως  όµως  ο κοινοτικός  νοµοθέτης  θα  πρέπει  να  αναλάβει  την  

πρωτοβουλία  για  οµοιόµορφη αντιµετώπιση  της  φαινοµένου  της  κλοπής 

πνευµατικής  ιδιοκτησίας. Η  νοµοθεσία   θα  πρέπει να  επιλύει  συνολικά το  ζήτηµα  

όσο  το  δυνατό   και  να  έχει   ενιαία  και  καθολική  εφαρµογή  σε  όλα  τα  κράτη-

µέλη.    

10.   Όσον  αφορά  την  Ελλάδα, θα  πρέπει  ο  έλληνας  νοµοθέτης να  προχωρήσει  

στην  κωδικοποίηση  του  υπάρχοντος  νοµοθετικού  πλαισίου  σε  ένα  ενιαίο  κείµενο. 

Επιπρόσθετα  κρίνεται  αναγκαία  και  άµεση η συµµόρφωση  µε  την  Οδηγία 

2014/26/ΕΕ, που  εκκρεµεί από  τον  Απρίλιο του 2016, καθώς  επίσης  η   

θεσµοθέτηση  και η  δηµιουργία  ανεξάρτητης  αρχής   που  θα  είναι  ικανή  να  µπορεί  

να διατάσει  την  άρση  του  απορρήτου για  τους  παραβάτες.  Η  άρση  του  

απορρήτου  θα  λειτουργήσει  ως  εργαλείο  εντοπισµού  των  δραστών  και  θα  δίνει  

τη  δυνατότητα   µπλοκαρίσµατος  των  ιστοσελίδων  που  επιτρέπουν  την  διακίνηση  
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και  ανταλλαγή  αρχείων  µε  προστατευόµενα  έργα  χωρίς  των  άδεια  των  

δικαιούχων.   

11.   Τέλος  βέλτιστες  πρακτικές  που  ήδη  εφαρµόζουν  τα κράτη-µέλη  της  Ε.Ε  

όπως  η Γαλλία, η  Ιταλία  και  το  Ηνωµένο  Βασίλειο και  που αποδεδειγµένα  είναι  

αποτελεσµατικές,   µπορούν  να  υιοθετηθούν  από  την  χώρα  µας  προς  όφελος  των  

δηµιουργών  και  του  πολιτισµού  που  παράγουν,  µε αντίστοιχη  µείωση  των  

αρνητικών   επιπτώσεων  στο  κοινωνικό  σύνολο  και στην  οικονοµία  της  χώρας , 

κυρίως  σήµερα  που  διέρχεται  σοβαρή  οικονοµική  κρίση.  
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executiveSummary/executive_summary_en.pdf 

 

 Γραφική  απεικόνιση  Νο. 2 

  Χρήση  παράνοµων  πηγών ψηφιακού   περιεχοµένου 

 

Πηγή: https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IP_youth_scoreboard_study/
executiveSummary/executive_summary_en.pdf 
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Πηγή: https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IP_youth_scoreboard_study/
executiveSummary/executive_summary_en.pdf 
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Λόγοι  για  σκόπιµη  χρήση  παράνοµων  πηγών    ψηφιακού   περιεχόµενου 

 

Πηγή: https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IP_youth_scoreboard_study/
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web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IP_youth_scoreboard_study/
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σηµαντική  πτυχή  για  την  χρήση τους. 
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Ποσοστά   νέων  αν  χώρα   που  δεν  προτιµούν  την πρόσβαση  σε   ψηφιακό   
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Σχηµατική  παράσταση  των  τριών  συνιστωσών  και  των υποπεριπτώσεων  
τους 

 

 

Πηγή: http://internationalpropertyrightsindex.org/countries?f=&o=&r=CEECA 
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Γραφική  Απεικόνιση  Νο.9

 

Πηγή: http://internationalpropertyrightsindex.org/ipri2016 

Γραφική  Απεικόνιση  Νο.10 

 

Πηγή: http://internationalpropertyrightsindex.org/ipri2016 
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Γραφική  Απεικόνιση  Νο.11 

Κατάταξη  των  χωρών  της  υφηλίου σύµφωνα µε τον  δείκτη ∆ιαφθοράς 

 (Index Corruption) 2015 

 

Πηγή: 
https://www.iaca.int/images/news/2016/Corruption_Perceptions_Index_2015_report.pdf 
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Χρωµατικό  ∆ιάγραµµα  των  χωρών  της  υφηλίου  από   τον δείκτη ∆ιαφθοράς 

(Index Curraption 2015) 
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Γραφική  παρουσίαση   αποτελεσµάτων  του    INDEX CURRAPTION 2015 
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https://www.iaca.int/images/news/2016/Corruption_Perceptions_Index_2015_report.pdf 
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https://www.iaca.int/images/news/2016/Corruption_Perceptions_Index_2015_report.pdf 
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βαθµολογία  που  έλαβαν  από  τον  EUROPEAN  QUALITY  OF  GOVERNMENT  

INDEX  (EQI)   
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https://www.iaca.int/images/news/2016/Corruption_Perceptions_Index_2015_report.pdf 
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Πηγή:  Συντάχθηκε  από  την  συγγραφέα   της  παρούσας  εργασίας. 
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∆ιάγραµµα  διασποράς 

 

 

Πηγή:  Συντάχθηκε  από  την  συγγραφέα   της  παρούσας  εργασίας. 
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