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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ;
Η έννοια του «πνευματικού δικαιώματος» σχετίζεται με ένα σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Σε κάθε χώρα και σε διεθνές επίπεδο, υπάρχουν κανόνες που διέπουν τη χρήση, τη διά-
δοση, τη διανομή και την εμπορία λογοτεχνικών, θεατρικών, αρχιτεκτονικών, κινηματο-
γραφικών και μουσικών έργων. Αυτοί οι κανόνες διέπουν επίσης τη χρήση και την εμπορία
προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και βάσεων δεδομένων.

Τύποι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας:

1. Ηθικά δικαιώματα

Ο δημιουργός δικαιούται να διεκδικήσει την πατρότητα του έργου και δικαιούται να λάβει
μέτρα κατά οποιουδήποτε, ο οποίος παράνομα αποδίδει την πατρότητα του έργου στον
εαυτό του

2. Οικονομικά δικαιώματα

Αυτά τα δικαιώματα αφορούν την οικονομική εκμετάλλευση του έργου: ο δημιουργός, για
παράδειγμα, δικαιούται να χρησιμοποιεί, να διανέμει και να μισθώνει το έργο του. Έτσι,
η εκμετάλλευση του έργου μπορεί να έχει οικονομικές αποδόσεις για τον δημιουργό: αυτό
σημαίνει ότι η πειρατεία, η πλαστογραφία και οι ενέργειες παραποίησης έχουν τεράστιες
οικονομικές επιπτώσεις.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι παραβίασης κανόνων που διέπουν τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας:

• Παραποίηση (παραβίαση οικονομικών δικαιωμάτων)
• Λογοκλοπή (παραβίαση ηθικών δικαιωμάτων)
• Λογοκλοπή και παραποίηση (παραβίαση ηθικών και οικονομικών δικαιωμάτων)

1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΕ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ.
Τα πνευματικά δικαιώματα, τα οποία νοούνται ως δικαιώματα δημιουργών στο μεγαλύ-
τερο μέρος της ηπειρωτικής Ευρώπης, παρέχουν μια δέσμη δικαιωμάτων σε δημιουργούς
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πρωτότυπων έργων. Χάρη στα πνευματικά δικαιώματα, οι συγγραφείς μπορούν να ελέγ-
χουν τον τρόπο με τον οποίο άλλοι χρησιμοποιούν τα έργα τους και να λαμβάνουν αμοιβή
από αυτές τις χρήσεις. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προστατεύει επίσης τα συμφέροντα των
καλλιτεχνών, των παραγωγών και των ραδιοτηλεοπτικών φορέων. Τουλάχιστον στις χώρες
με δικαιώματα δημιουργού, αυτή η προστασία παρέχεται από «συγγενικά δικαιώματα»,
τα οποία διαφέρουν από τα δικαιώματα που παρέχονται στους δημιουργούς. Η ΕΕ έχει
υιοθετήσει διάφορα νομικά μέσα στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, σε
αντίθεση με άλλους τομείς του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν υπάρχει «ενιαίος
τίτλος στην ΕΕ» για τα πνευματικά δικαιώματα και καθένα από τα κράτη μέλη έχει τη δική
του νομοθεσία και πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματα.

Το δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας διέπεται από την αρχή της εδαφικότητας, γεγονός
που σημαίνει ότι κάθε χώρα έχει ξεχωριστό σύστημα κανόνων, αν και οι διεθνείς συμφω-
νίες από τα τέλη του 20ου αιώνα και τη δεκαετία του 1990 και η ευρωπαϊκή νομοθεσία
από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έχουν εναρμονίσει σημαντικά αυτούς τους κανόνες.
Η νομοθεσία της ΕΕ για τα πνευματικά δικαιώματα αποτελείται από 11 Οδηγίες και 2 Κα-
νονισμούς, που εναρμονίζουν τα βασικά δικαιώματα των δημιουργών, των ερμηνευτών,
των παραγωγών και των ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

Με τον καθορισμό εναρμονισμένων προτύπων, η νομοθεσία της ΕΕ για τα πνευματικά δι-
καιώματα μειώνει τις εθνικές αποκλίσεις και εγγυάται το επίπεδο προστασίας που απαι-
τείται για την ενίσχυση της δημιουργικότητας και των επενδύσεων στη δημιουργικότητα.
Τα εναρμονισμένα πρότυπα προωθούν την πολιτιστική πολυμορφία και προσφέρουν κα-
λύτερη πρόσβαση για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε ψηφιακό περιεχόμενο και
υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη.

Το κεκτημένο της ΕΕ
Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τα πνευματικά δικαιώματα και τα γειτονικά δικαιώματα
(κεκτημένο) αποτελείται από τις ακόλουθες Οδηγίες και Κανονισμούς:

• Οδηγία για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού
και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, (Οδηγία για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας) της 22ας Μαΐου 2001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0029 

• Οδηγία σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα

|   Έ Ρ Γ Ο S I G N   |   Τ Ι  Ε Ι Ν Α Ι  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Α  Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α ;SIGN

SIGN_Copy_Gr(1°)_12_1_22_Drive_ADV_29_9_21  26/01/22  14:37  Pagina 3



δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων
της διανοίας (Οδηγία για την Εκμίσθωση και τον Δανεισμό), της 12ης Δεκεμβρίου 2006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0115 

• Οδηγία σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης υπέρ του δημιουργού ενός 
πρωτότυπου έργου τέχνης (Οδηγία για το Δικαίωμα Μεταπώλησης), της 27ης 
Σεπτεμβρίου 2001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001L0084 

• Οδηγία περί συντονισμού ορισμένων κανόνων όσον αφορά το δικαίωμα του
δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στις δορυφορικές 
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλωδιακή αναμετάδοση (Οδηγία για την
καλωδιακή και δορυφορική μετάδοση), της 27ης Σεπτεμβρίου 1993
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31993L0083 

• -Οδηγία για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
(Οδηγία για Λογισμικό), της 23ης Απριλίου 2009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32009L0024 

• Οδηγία σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
της 29ης Απριλίου 2004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048 

• Οδηγία σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων (Οδηγία για τις
Βάσεις Δεδομένων), της 11ης Μαρτίου 1996
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31996L0009 

• Οδηγία για τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων
(Οδηγία για του Όρους), της 27ης Σεπτεμβρίου 2011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0077 

• Οδηγία σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων, (Οδηγία
για τα «Ορφανά» Έργα) της 25ης Οκτωβρίου 2012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32012L0028 

• Οδηγία για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και
συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για 
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επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά, ('CRM Directive'),  
της 26ης Φεβρουαρίου 2014 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.084.01.0072.01.ENG 

• Οδηγία σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων
έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων
και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση 
της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος
του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας,
(Οδηγία για την υλοποίηση της Συνθήκης του Μαρακές στην ΕΕ) της 13ης Σεπτεμβρίου
2017 - https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/1564/oj 

• -Κανονισμός για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών
αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και 
άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με 
άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 - 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0001.01.ENG 

• Κανονισμός για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού
περιεχομένου στην εσωτερική αγορά, (Κανονισμός για την Φορητότητα),της 
14ης Ιουνίου 2017 - https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1128/oj 

• Οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα
στην ψηφιακή ενιαία αγορά, (Οδηγία για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά) της 17ης 
Απριλίου 2019 - https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj

• Οδηγία για τη θέσπιση κανόνων για την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που εφαρμόζονται σε ορισμένες 
διαδικτυακές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις 
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, (Οδηγία για την Καλωδιακή και 
Ψηφιακή Μετάδοση ΙΙ) της 17 Απριλίου 2019 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content
/EN/TXT/?qid=1558512980434&uri=CELEX:32019L0789 (link in english language)

Τρία πρόσθετα μέσα (Οδηγία 87/54/EC-  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31987L0054 , 
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Απόφαση του Συμβουλίου 94/824/EC 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31994D0824 
και Απόφαση του Συμβουλίου 96/644/EC 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31996D0644) 
εναρμονίζουν τη νομική προστασία των τοπογραφιών των προϊόντων ημιαγωγών.
Επιπλέον, η Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1440754250153&uri=CELEX:32000L0031) 
και η Οδηγία για την Υπό Όρους Πρόσβαση
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31998L0084) 
περιέχουν επίσης διατάξεις σχετικές με την άσκηση και την επιβολή των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο γενικός στόχος των προσπαθειών εναρμόνισης της ΕΕ είναι να επιτραπεί σε προϊόντα
που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (π.χ. βιβλία, μουσική, ται-
νίες, λογισμικό κ.λπ.) και υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες που προσφέρουν πρόσβαση σε αυτά
τα αγαθά) να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Το Διεθνές Πλαίσιο
Πολλές από τις οδηγίες της ΕΕ αντικατοπτρίζουν τις υποχρεώσεις των κρατών μελών βάσει
της Σύμβασης της Βέρνης και της Σύμβασης της Ρώμης, καθώς και τις υποχρεώσεις της ΕΕ και
των κρατών μελών της βάσει της συμφωνίας «TRIPS» του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm) και των δύο Συνθηκών
του Διαδικτύου του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) (τη Συν-
θήκη για τα πνευματικά δικαιώματα του WIPO -
https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/
και τη Συνθήκη για τις επιδόσεις και τα φωνογραφήματα του WIPO
https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/). 
Τα τελευταία χρόνια η ΕΕ έχει υπογράψει δύο άλλες Συνθήκες του WIPO: τη Συνθήκη του
Πεκίνου για την Προστασία των Οπτικοακουστικών Παραστάσεων
(https://www.wipo.int/treaties/en/ip/beijing/) 
και τη Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα
για άτομα που είναι τυφλά, με προβλήματα όρασης ή άλλα άτομα με ειδικές ανάγκες 
(https://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/). 
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Επιπλέον, οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, τις οποίες συνήψε η ΕΕ με μεγάλο αριθμό
τρίτων χωρών, αντανακλούν πολλές διατάξεις του δικαίου της ΕΕ 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/copyright-legislation.

Εφαρμογή του πλαισίου της Ε.Ε
Η Επιτροπή παρακολουθεί την έγκαιρη και σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για
τα πνευματικά δικαιώματα και, τα τελευταία χρόνια, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΔΕΕ) έχει αναπτύξει ένα ουσιαστικό σώμα νομολογίας που ερμηνεύει τις διατάξεις
των Οδηγιών.

Αυτό συνέβαλε σημαντικά στη συνεπή εφαρμογή των κανόνων περί πνευματικών δικαιω-
μάτων σε ολόκληρη την ΕΕ.

2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ.
Στην πραγματικότητα, η οικονομική σημασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων έχει αυ-
ξηθεί και οι περίπλοκες διαδικασίες παγκοσμιοποίησης έχουν στρέψει την προσοχή της
βιομηχανίας και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην πνευματική ιδιοκτησία. Το ακρι-
βές μέγεθος της αγοράς Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΠΙ) είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, αλλά
οι υπάρχοντες δείκτες δείχνουν ότι το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί ου-
σιαστικό στοιχείο της διεθνούς οικονομίας.

Για τις σύγχρονες βιομηχανίες, η ΠΙ είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες δημιουργίας
αξίας και επιτρέπει την επιτυχία σε ανταγωνιστικές αγορές ενώ για τους υπεύθυνους χά-
ραξης πολιτικής, η ΠΙ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας και
στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Αποδεικνύεται ότι προστατεύοντας αποτελεσματικά την πνευματική τους ιδιοκτησία, οι
καινοτόμες εταιρείες μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση, να αναπτυχθούν, να
συνεργαστούν και να δημιουργήσουν αξία. Τις τελευταίες δεκαετίες, τα δικαιώματα πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας γίνονται όλο και πιο σημαντικά για τις επιχειρήσεις. Δεν γίνονται
πλέον αντιληπτά απλώς ως εργαλεία που ανταμείβουν τη δημιουργικότητα και την εφευ-
ρετικότητα, αποτρέπουν τη μίμηση και διασφαλίζουν τη φήμη των προϊόντων και των
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υπηρεσιών μιας εταιρείας.
Πέρα από την παραδοσιακή τους λειτουργία, η ΠΙ αποτελεί ένα ευέλικτο μέσο που παρέχει
στις επιχειρήσεις μια σειρά στρατηγικών επιλογών. Τα χαρτοφυλάκια διπλωμάτων ευρε-
σιτεχνίας, τα προγράμματα αδειοδότησης τεχνολογίας, η επωνυμία και η υπεραξία κα-
θορίζουν μεγάλο μέρος της αξίας πολλών σύγχρονων εταιρειών και βρίσκονται στο
επίκεντρο για τις οικονομικές τους επιδόσεις, ενώ, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να εξασφα-
λίσουν κατάλληλες αποδόσεις από τις επενδύσεις τους εκμεταλλευόμενοι τα άυλα περι-
ουσιακά τους στοιχεία.

Αυτήν τη στιγμή, οι εταιρείες εξετάζουν όλο και περισσότερο τα πνευματικά τους περι-
ουσιακά στοιχεία συλλογικά και λαμβάνουν υπόψη τον συνδυασμό και την αλληλεπίδραση
διαφόρων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις αποφάσεις τους. Στην πραγματι-
κότητα, η χρήση των Πνευματικών Περιουσιακών Στοιχείων ως δέσμης, παρουσιάζει ση-
μαντικές δυνατότητες για τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση
στην αγορά. Πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι ιδιοκτήτες δικαιωμάτων διανοητι-
κής ιδιοκτησίας αποδίδουν καλύτερα από τους μη ιδιοκτήτες και ότι οι αυξήσεις στην από-
δοση της εταιρείας εξαρτώνται από τον τύπο και τον συνδυασμό των Πνευματικών
Περιουσιακών Στοιχείων.

Το διευρυνόμενο πεδίο εφαρμογής και το μέγεθος της παραποίησης/απομίμησης και της
πειρατείας αποτελεί βασικό μέλημα για την πνευματική ιδιοκτησία. Θεωρείται σημαντική
οικονομική απειλή που υπονομεύει την καινοτομία και εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη.

Τα τελευταία 25 χρόνια, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν σημαντικό οικονομικό
πλεονέκτημα για τις χώρες του ΟΟΣΑ. Οι χώρες που επενδύουν περισσότερο σε άυλα πε-
ριουσιακά στοιχεία τείνουν επίσης να είναι πιο αποτελεσματικές όσον αφορά τις επιδόσεις
καινοτομίας. Αυτό συμβαίνει, επειδή οι επενδύσεις σε πολλούς τύπους άυλων περιουσια-
κών στοιχείων δημιουργούν διάχυση γνώσης, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία μιας πρω-
τότυπης επένδυσης που θα προσαρμοστεί σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Το δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας είναι το βασικό μέσο που παρέχει τη νομική προστασία των δι-
καιωμάτων σε άυλα περιουσιακά στοιχεία.
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
Το Παρατηρητήριο EUIPO έχει εκδώσει μια σειρά από δημοσιεύσεις που σχετίζονται με
το έργο του και με συγκεκριμένα θέματα σχετικά με την Πνευματική Ιδιοκτησία (ΠΙ) και
τις παραβάσεις.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications 

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα
Μία από τις κύριες δραστηριότητες του Παρατηρητηρίου EUIPO είναι να βοηθά τους ευ-
ρωπαίους καταναλωτές να διακρίνουν τις νόμιμες από τις παράνομες χρήσεις προστα-
τευμένου περιεχομένου. 15 ερωτήσεις από καταναλωτές δίνουν μια επισκόπηση του τι
προστατεύουν και τι επιτρέπουν τα πνευματικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι
Συχνές Ερωτήσεις ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με το τι είναι νόμιμο και τι όχι
όσον αφορά τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και
συγγενικά δικαιώματα στο διαδίκτυο.

Οι απαντήσεις στις συχνές ερωτήσεις δίνονται για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Διατίθενται
στα αγγλικά και σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα κάθε αντίστοιχου κράτους μέλους.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright 

ΠΙ στην Ευρώπη: γεγονότα και αριθμοί
Το Παρατηρητήριο EUIPO παράγει έρευνες και στοιχεία σχετικά με την ΠΙ στην Ευρώπη
που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του EUIPO. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να συμβου-
λευτείτε στοιχεία για κάθε χώρα ή μπορείτε να διαβάσετε στοιχεία για όλη την Ευρώπη.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-europe 

Ορφανά έργα
Στον ιστότοπο του EUIPO είναι διαθέσιμη μια βάση δεδομένων Ορφανών έργων (Orphan
Works Database) https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/orphan-works-
db . Η βάση δεδομένων παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα Ορφανά έργα που περιέχονται
σε συλλογές προσβάσιμων από το κοινό βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μου-
σείων, καθώς και σε αρχεία, ιδρύματα κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς και
δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς εγκατεστημένους στα κράτη μέλη.

|   Έ Ρ Γ Ο S I G N   |   Τ Ι  Ε Ι Ν Α Ι  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Α  Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α ;SIGN

SIGN_Copy_Gr(1°)_12_1_22_Drive_ADV_29_9_21  26/01/22  14:37  Pagina 9

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/orphan-works-db
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/orphan-works-db


Μη Εμπορικά έργα (Out-of-Commerce Works)
Για να βοηθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με μη Εμπορικά έργα, δημιουργή-
θηκε από το EUIPO μια ενιαία διαδικτυακή πύλη με πρόσβαση στο κοινό https://euipo.eu-
ropa.eu/ohimportal/en/web/observatory/outofcommerceworks . 

Τα ευρωπαϊκά ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία και μου-
σεία, διαθέτουν στις συλλογές τους εκατομμύρια μη εμπορικά έργα. Ακόμα κι αν είναι
συχνά παλιά και έχουν μείνει εκτός κυκλοφορίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξακολου-
θούν να έχουν μεγάλη πολιτιστική, επιστημονική, εκπαιδευτική και ιστορική αξία.

Η πύλη Out-of-Commerce Works έχει δημιουργηθεί για να διασφαλίζει ότι όλες οι πληρο-
φορίες σχετικά με τη χρήση μη εμπορικών έργων και οι λεπτομέρειες σχετικά με τις εξαι-
ρέσεις των κατόχων δικαιωμάτων δημοσιοποιούνται επαρκώς και διατίθενται σε μια
ενιαία δημόσια προσβάσιμη στο διαδίκτυο πύλη.

Εκδόσεις EUIPO
Ο ιστότοπος του EUIPO παρέχει πολλές δημοσιεύσεις: πρωτοβουλίες, δραστηριότητες,
μελέτες, γεγονότα και στοιχεία και πολλά άλλα.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/publications 
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The content of this toolkit represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the 
information it contains.
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