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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΣΖ
ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ
Άπθπο 1:
Πνεςμαηική ιδιοκηηζία
1. Οη πλεπκαηηθνί δεκηνπξγνί, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ, απνθηνχλ πάλσ ζ' απηφ πλεπκαηηθή
ηδηνθηεζία, πνπ πεξηιακβάλεη, σο απνθιεηζηηθά θαη απφιπηα δηθαηψκαηα, ην δηθαίσκα ηεο
εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ (πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα) θαη ην δηθαίσκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπο δεζκνχ πξνο απηφ (εζηθφ δηθαίσκα).
2. Σα δηθαηψκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ ηηο εμνπζίεο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ
παξφληνο λφκνπ.

Άπθπο 2: Ανηικείμενο ηος δικαιώμαηορ
1. Ωο έξγν λνείηαη κάθε ππωηόηςπο πνεςμαηικό δημιούπγημα λόγος, ηέρλεο ή επηζηήκεο, πνπ
εθθξάδεηαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή, ηδίσο ηα γξαπηά ή πξνθνξηθά θείκελα, νη κνπζηθέο ζπλζέζεηο,
κε θείκελν ή ρσξίο, ηα ζεαηξηθά έξγα, κε κνπζηθή ή ρσξίο, νη ρνξνγξαθίεο θαη νη παληνκίκεο, ηα
νπηηθναθνπζηηθά έξγα, ηα έξγα ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα ζρέδηα, ηα
έξγα δσγξαθηθήο θαη γιππηηθήο, ηα ραξαθηηθά έξγα θαη νη ιηζνγξαθίεο, ηα αξρηηεθηνληθά έξγα, νη
θσηνγξαθίεο, ηα έξγα ησλ εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ, νη εηθνλνγξαθήζεηο, νη ράξηεο, ηα ηξηζδηάζηαηα
έξγα πνπ αλαθέξνληαη ζηε γεσγξαθία, ηελ ηνπνγξαθία, ηελ αξρηηεθηνληθή ή ηελ επηζηήκε.
2. Νννχληαη επίζεο σο έξγα νη κεηαθξάζεηο, νη δηαζθεπέο, νη πξνζαξκνγέο θαη νη άιιεο
κεηαηξνπέο έξγσλ ή εθθξάζεσλ ηεο λαϊκήρ παπάδοζηρ, θαζψο θαη νη ζπιινγέο έξγσλ ή
ζπιινγέο εθθξάζεσλ ηεο ιατθήο παξάδνζεο ή απιψλ γεγνλφησλ θαη ζηνηρείσλ, φπσο νη
εγθπθινπαίδεηεο "θαη" νη αλζνινγίεο "(παξαιείπνληαη ιέμεηο)" εθφζνλ ε επηινγή ή ε δηεπζέηεζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο είλαη πξσηφηππε. Ζ πξνζηαζία ησλ έξγσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
γίλεηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ζηα πξνυπάξρνληα έξγα, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο
αληηθείκελν ησλ κεηαηξνπψλ ή ησλ ζπιινγψλ.
"2.α. Αληηθείκελν πξνζηαζίαο είλαη θαη νη βάζειρ δεδομένων νη νπνίεο ιφγσ ηεο επηινγήο ή
δηεπζέηεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο απνηεινχλ πλεπκαηηθά δεκηνπξγήκαηα. Ζ πξνζηαζία απηή
δελ εθηείλεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη δελ ζίγεη θαλέλα απφ ηα δηθαηψκαηα
πνπ πθίζηαληαη ζην πεξηερφκελν απηφ. Ωο βάζε δεδνκέλσλ λνείηαη ε ζπιινγή έξγσλ, δεδνκέλσλ
ή άιισλ αλεμάξηεησλ ζηνηρείσλ, δηεπζεηεκέλσλ θαηά ζπζηεκαηηθφ ή κεζνδηθφ ηξφπν θαη
αηνκηθψο πξνζηηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα ή κε άιιν ηξφπν". (άξζξα 3 θαη 1 παξ. 2 Οδεγίαο 96/9)
3. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θεθαιαίνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζεσξνχληαη σο έξγα
ιφγνπ πξνζηαηεπφκελα θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηα ππογπάμμαηα
ηλεκηπονικών ςπολογιζηών θαη ην πξνπαξαζθεπαζηηθφ πιηθφ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο. Ζ
πξνζηαζία παξέρεηαη ζε θάζε κνξθή έθθξαζεο ελφο πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Οη
ηδέεο θαη νη αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηή, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα ζπζηήκαηα δηαζχλδεζήο
ηνπ, δελ πξνζηαηεχνληαη θαηά ηνλ παξφληα λφκν. Δλα πξφγξακκα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή
ζεσξείηαη πξσηφηππν εθφζνλ είλαη πξνζσπηθφ πλεπκαηηθφ δεκηνχξγεκα ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ.
4. Ζ πξνζηαζία ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ αμία θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπ έξγνπ,
θαζψο θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην έξγν πξνζηαηεχεηαη ελδερνκέλσο θαη απφ άιιεο δηαηάμεηο.
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5. Ζ πξνζηαζία ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ εθηείλεηαη ζε επίζεκα θείκελα κε ηα νπνία εθθξάδεηαη ε
άζθεζε πνιηηεηαθήο αξκνδηφηεηαο θαη ηδίσο ζε λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά ή δηθαζηηθά θείκελα,θαζψο
θαη ζηηο εθθξάζεηο ηεο ιατθήο παξάδνζεο, ζηηο εηδήζεηο θαη ζηα απιά γεγνλφηα ή ζηνηρεία.

Άπθπο 3: Σο πεπιοςζιακό δικαίωμα
"1. Σν πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα δίλεη ζηνπο δεκηνπξγνχο ηδίσο ηελ εμνπζία (δηθαίσκα) λα επηηξέπνπλ
ή λα απαγνξεχνπλ:
α) Σελ εγγξαθή θαη ηελ άκεζε ή έκκεζε, πξνζσξηλή ή κφληκε αλαπαξαγσγή ησλ έξγσλ ηνπο κε
νπνηνδήπνηε κέζν θαη κνξθή, ελ φισ ή ελ κέξεη.
β) Σε κεηάθξαζε ησλ έξγσλ ηνπο.
γ) Σε δηαζθεπή, ηελ πξνζαξκνγή ή άιιεο κεηαηξνπέο ησλ έξγσλ ηνπο.
δ) Όζνλ αθνξά ην πξσηφηππν ή ηα αληίηππα (αληίγξαθα) ησλ έξγσλ ηνπο, ηε διανομή ηοςρ ζηο
κοινό κε νπνηαδήπνηε κνξθή κέζσ πψιεζεο ή κε άιινπο ηξφπνπο. Σν δηθαίσκα δηαλνκήο εληφο
ηεο Κνηλφηεηαο αλαιψλεηαη κφλν εάλ ε πξψηε πψιεζε ή ε κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν πξψηε
κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ πξσηνηχπνπ ή ησλ αληηηχπσλ εληφο ηεο Κνηλφηεηαο
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν ή κε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ.
ε) Σελ εκμίζθωζη και ηο δημόζιο δανειζμό, φζνλ αθνξά ην πξσηφηππν ή ηα αληίηππα ησλ
έξγσλ ηνπο. Σα δηθαηψκαηα απηά δελ αλαιψλνληαη απφ νπνηαδήπνηε πψιεζε ή άιιε πξάμε
δηαλνκήο ηνπ πξσηνηχπνπ ή ησλ αληηηχπσλ. Σα δηθαηψκαηα απηά δελ εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε
ηα έξγα αξρηηεθηνληθήο θαη ηα έξγα ησλ εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ. Ζ εθκίζζσζε θαη ν δεκφζηνο
δαλεηζκφο λννχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ νδεγία 92/100 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο
Ννεκβξίνπ 1992 (ΔΔΔΚ αξηζκ. L 346/61 - 27.11.1992).
ζη) Σε δεκφζηα εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπο.
δ) Σε μεηάδοζη ή αναμεηάδοζη ησλ έξγσλ ηνπο ζην θνηλφ κε ηε ξαδηνθσλία θαη ηελ ηειεφξαζε,
κε ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα ή κε θαιψδηα ή κε άιινπο πιηθνχο αγσγνχο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν
ηξφπν, παξαιιήισο πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο γεο ή κέζσ δνξπθφξσλ.
ε) Σελ παποςζίαζη ζηο κοινό ηων έξγσλ ηνπο, ελζπξκάησο ή αζπξκάησο ή κε νπνηνλδήπνηε
άιιν ηξφπν, θαζψο θαη λα θαζηζηνχλ πξνζηηά ηα έξγα ηνπο ζην θνηλφ θαηά ηξφπν ψζηε
νπνηνζδήπνηε λα έρεη πξφζβαζε ζηα έξγα απηά, φπνπ θαη φηαλ επηιέγεη ν ίδηνο. Σα δηθαηψκαηα
απηά δελ αλαιψλνληαη κε νπνηαδήπνηε πξάμε παξνπζίαζεο ζην θνηλφ κε ηελ έλλνηα ηεο
παξνχζαο ξχζκηζεο.
ζ) Σελ ειζαγωγή ανηιηύπων ησλ έξγσλ ηνπο πνπ παξήρζεζαλ ζην εμσηεξηθφ ρσξίο ηε
ζπλαίλεζε ηνπ δεκηνπξγνχ ή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηζαγσγή απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο
Κνηλφηεηαο, αλ ην δηθαίσκα ηεο εηζαγσγήο αληηηχπσλ ζηελ Διιάδα είρε ζπκβαηηθά δηαηεξεζεί απφ
ηνλ δεκηνπξγφ. (άξζξα 2, 3 παξ. 1 θαη 3, 4 Οδεγίαο 2001/29 ΔΔΔΚ αξηζκ. L. 167/10 - 22.6.2001)."
2. Γημόζια θεωπείηαι κάθε σπήζη ή εκηέλεζη ή παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ, πνπ θάλεη ην έξγν
πξνζηηφ ζε θχθιν πξνζψπσλ επξχηεξν απφ ην ζηελφ θχθιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην άκεζν
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θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, αλεμαξηήησο απφ ην αλ ηα πξφζσπα απηνχ ηνπ επξπηέξνπ θχθινπ
βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ή ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο.
"3. Ο δεκηνπξγφο βάζηρ δεδομένων έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα επηηξέπεη ή λα
απαγνξεχεη: α) ηελ πξνζσξηλή ή δηαξθή αλαπαξαγσγή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε θάζε κέζν θαη
κνξθή, ελ φισ ή ελ κέξεη, β) ηε κεηάθξαζε, πξνζαξκνγή, δηεπζέηεζε θαη νπνηαδήπνηε άιιε
κεηαηξνπή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, γ) νπνηαδήπνηε κνξθή δηαλνκήο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ή
αληηγξάθσλ ηεο ζην θνηλφ. Ζ πξψηε πψιεζε αληηγξάθνπ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζηελ Κνηλφηεηα
απφ ην δηθαηνχρν, ή κε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ, ζπλεπάγεηαη αλάισζε ηνπ δηθαηψκαηνο
κεηαπψιεζεο ηνπ ελ ιφγσ αληηγξάθνπ ζηελ Κνηλφηεηα, δ) νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε, επίδεημε ή
παξνπζίαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζην θνηλφ, ε) νπνηαδήπνηε αλαπαξαγσγή, δηαλνκή,
αλαθνίλσζε, επίδεημε ή παξνπζίαζε ζην θνηλφ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξάμεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν β'. Ο λφκηκνο ρξήζηεο βάζεο δεδνκέλσλ ή αληηγξάθσλ ηεο κπνξεί λα
εθηειέζεη ρσξίο άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ, νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ πξάμεηο νη νπνίεο είλαη
αλαγθαίεο γηα ηελ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηελ θαλνληθή
ρξεζηκνπνίεζή ηεο. ην κέηξν πνπ ν λφκηκνο ρξήζηεο δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηκήκα κφλν ηεο
βάζεο δεδνκέλσλ, ε πξνεγνχκελε δηάηαμε εθαξκφδεηαη κφλν γηα ην ηκήκα απηφ. πκθσλίεο
αληίζεηεο πξνο ηηο ξπζκίζεηο ησλ δχν ακέζσο πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ είλαη άθπξεο." (άξζξα 5, 6
παξ. 1 θαη 15 Οδεγίαο 96/9)
"4. Αλαπαξαγσγή ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηδησηηθνχο ζθνπνχο δελ επηηξέπεηαη."

Άπθπο 4: Σο ηθικό δικαίωμα
1. Σν εζηθφ δηθαίσκα δίλεη ζην δεκηνπξγφ ηδίσο ηηο εμνπζίεο:
α) ηεο απφθαζεο γηα ην ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη ηνλ ηξφπν θαηά ηνπο νπνίνπο ην έξγν ζα γίλεη
πξνζηηφ ζην θνηλφ (δημοζίεςζη),
β) ηεο αλαγλψξηζεο ηεο παηπόηηηάρ ηνπ πάλσ ζην έξγν θαη εηδηθφηεξα ηελ εμνπζία λα απαηηεί,
ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηε κλεία ηνπ νλφκαηφο ηνπ ζηα αληίηππα ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ζε θάζε
δεκφζηα ρξήζε ηνπ έξγνπ ηνπ ή, αληίζεηα, λα θξαηάεη ηελ αλσλπκία ηνπ ή λα ρξεζηκνπνηεί
ςεπδψλπκν,
γ) ηεο απαγφξεπζεο θάζε παπαμόπθωζηρ, πεπικοπήρ ή άιιεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ,
θαζψο θαη θάζε πξνζβνιήο ηνπ δεκηνπξγνχ νθεηινκέλεο ζηηο ζπλζήθεο παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ
ζην θνηλφ,
δ) ηεο πποζπέλαζηρ ζην έξγν ηνπ , έζησ θαη αλ ην πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα ζην έξγν ή ε
θπξηφηεηα ζηνλ πιηθφ θνξέα ηνπ έξγνπ αλήθεη ζε άιινλ, νπφηε ε πξνζπέιαζε πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηξφπν πνπ πξνθαιεί ηε κηθξφηεξε δπλαηή ελφριεζε ζην δηθαηνχρν,
ε) πξνθεηκέλνπ πεξί έξγσλ ιφγνπ ή επηζηήκεο, ηεο ςπανασώπηζηρ απφ ζπκβάζεηο κεηαβίβαζεο
ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο ή εθκεηάιιεπζήο ηνπ ή άδεηαο εθκεηάιιεπζήο ηνπ εθφζνλ απηφ
είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ εμαηηίαο κεηαβνιήο ζηηο πεπνηζήζεηο
ηνπ ή ζηηο πεξηζηάζεηο θαη κε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν γηα ηε ζεηηθή ηνπ
δεκία.
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2. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε ππαλαρψξεζε ελεξγεί κεηά ηελ
θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο. Αλ, κεηά ηελ ππαλαρψξεζε, ν δεκηνπξγφο απνθαζίζεη θαη πάιη λα
πξνβεί ζε κεηαβίβαζε ή εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ ή έξγνπ παξαπιήζηνπ, νθείιεη θαηά
πξνηεξαηφηεηα λα πξνζθέξεη ζηνλ παιαηφ αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθαηαξηίζεη
ηελ παιαηά ζχκβαζε κε φξνπο φκνηνπο ή αλάινγνπο πξνο εθείλνπο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν ηεο
ππαλαρψξεζεο.
3. Σν εζηθφ δηθαίσκα είλαη αλεμάξηεην απφ ην πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα θαη παξακέλεη ζην
δεκηνπξγφ αθφκα θαη κεηά ηε κεηαβίβαζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο.
Άπθπο 5: Γικαίωμα παπακολούθηζηρ
1. Ο δεκηνπξγφο ηνπ πξσηνηχπνπ έξγνπ ηέρλεο έρεη δηθαίσκα παξαθνινχζεζεο πνπ είλαη ην
αλεθρψξεην θαη αλαπαιινηξίσην κεηαμχ δψλησλ δηθαίσκα είζπξαμεο ελφο πνζνζηνχ επί ηνπ
ηηκήκαηνο θάζε κεηαπψιεζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ κεηά ηελ πξψηε κεηαβίβαζή ηνπ απφ ην
δεκηνπξγφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκαπαξαθνινχζεζεο δελ ρσξεί. Σν
δηθαίσκα απηφ ηζρχεη απνθιεηζηηθά ζε θάζε κεηαπψιεζε ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ, σο πσιεηέο,
αγνξαζηέο ή ελδηάκεζνη, επαγγεικαηίεο ηεο αγνξάο έξγσλ ηέρλεο, φπσο νίθνη δεκνπξαζηψλ,
γθαιεξί έξγσλ ηέρλεο θαη γεληθά νπνηνζδήπνηε έκπνξνο έξγσλ ηέρλεο. Σν πνζνζηφ απηφ
θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ πσιεηή. Όηαλ ζπκπξάηηεη θαη ελδηάκεζνο επαγγεικαηίαο ηεο αγνξάο έξγσλ
ηέρλεο, ε επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ βαξχλεη απηφλ θαη ηνλ πσιεηή εηο νιφθιεξνλ.
(άξζξν 1 παξάγξαθνη 1, 2 θαη 4 ηεο Οδεγίαο 2001/84).
2. Ωο «πξσηφηππα έξγα ηέρλεο» λννχληαη ηα έξγα εηθαζηηθψλ ηερλψλ, φπσο νη πίλαθεο, ηα θνιάδ,
ηα έξγα δσγξαθηθήο, ηα ζρέδηα, νη εηθφλεο ραξαθηηθήο, ραιθνγξαθίεο θαη ιηζνγξαθίεο, ηα γιππηά,
ηα εξγφρεηξα ραιηά ηνίρνπ (ηαπηζεξί), ηα θεξακηθά θαη έξγα παινπξγίαο θαη νη θσηνγξαθίεο,
εθφζνλ ηα έξγα απηά έρνπλ δεκηνπξγεζεί εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ δεκηνπξγφ ή πξφθεηηαη γηα
αληίηππα πνπ ζεσξνχληαη σο πξσηφηππα έξγα ηέρλεο.
Σα αληίηππα έξγσλ ηέρλεο, ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί ή παξαρζεί ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ απφ
ηνλ ίδην ηνλ δεκηνπξγφ ή ππφ ηελ επζχλε ηνπ, ζεσξνχληαη σο «πξσηφηππα έξγα ηέρλεο» γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ δηθαηψκαηνο παξαθνινχζεζεο. Καηά θαλφλα ηα αληίηππα απηά πξέπεη λα είλαη
αξηζκεκέλα, λα έρνπλ ππνγξαθεί ή λα έρνπλ θαη’ άιιν ηξφπν εγθξηζεί απφ ηνλ δεκηνπξγφ. (άξζξν
2 ηεο Οδεγίαο 2001/84).
3. Σν πνζνζηφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 νξίδεηαη βάζεη ησλ αθφινπζσλ ζπληειεζηψλ:
α) 5% γηα ην ηκήκα ηεο ηηκήο πψιεζεο έσο 50.000,00 επξψ.
β) 3% γηα ην ηκήκα ηεο ηηκήο πψιεζεο απφ 50.000,01 έσο 200.000,00 επξψ.
γ) 1% γηα ην ηκήκα ηεο ηηκήο πψιεζεο απφ 200.000,01 έσο 350.000,00 επξψ.
δ) 0,5% γηα ην ηκήκα ηεο ηηκήο πψιεζεο απφ 350.000,01 έσο 500.000,00 επξψ.
ε) 0,25% γηα ην ηκήκα ηεο ηηκήο πψιεζεο πνπ ππεξβαίλεη ηα 500.000,00 επξψ.
Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 12.500,00 επξψ. (άξζξα 3 θαη 4 ηεο
Οδεγίαο
2001/84).
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4. Οη ηηκέο πψιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν λννχληαη πξν θφξσλ.
(άξζξν 5 ηεο
Οδεγίαο 2001/84).
5. Σν παξαπάλσ πνζνζηφ θαηαβάιιεηαη ζηνλ δεκηνπξγφ θαη κεηά ην ζάλαηφ ηνπ ζηνπο
θιεξνλφκνπο ή άιινπο αηηία ζαλάηνπ δηθαηνδφρνπο ηνπ.
6. Ζ δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο παξαθνινχζεζεο κπνξεί λα αλαηεζεί ζε
νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ,
γηα ηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2. (άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο
2001/84).
7. Δπί ηξηεηία κεηά ηε κεηαπψιεζε, νη δηθαηνχρνη θαη νη νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο
κπνξνχλ λα απαηηνχλ απφ νπνηνλδήπνηε επαγγεικαηία ηεο αγνξάο έξγσλ ηέρλεο πνπ
κλεκνλεχεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, θάζε πιεξνθνξία απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ
πνπ νθείιεηαη επί ηεο κεηαπψιεζεο. Σν δηθαίσκα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ έρεη θαη ην
Δπηκειεηήξην Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Διιάδνο. (άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο 2001/84).
8. Ζ δηάξθεηα πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο παξαθνινχζεζεο είλαη αληίζηνηρε κε εθείλε πνπ
πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 29, 30, 31 παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ λφκνπ απηνχ.(άξζξν 8 παξάγξαθνο 1
ηεο Οδεγίαο 2001/84).
9. Οη δεκηνπξγνί πνπ είλαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ θαη νη δηθαηνδφρνη ηνπο απνιαχνπλ ηνπ
δηθαηψκαηνο παξαθνινχζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία, εθφζνλ ε λνκνζεζία ηεο
ρψξαο ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ δεκηνπξγνχ ή ηνπ δηθαηνδφρνπ ηνπ πξνζηαηεχεη ην δηθαίσκα
παξαθνινχζεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα ππέξ ησλ Διιήλσλ δεκηνπξγψλ ή δεκηνπξγψλ απφ
άιια θξάηε − κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη ππέξ ησλ δηθαηνδφρσλ ηνπο. Σν δηθαίσκα
παξαθνινχζεζεο εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνπο δεκηνπξγνχο πνπ δελ είλαη ππήθννη θξάηνπο − κέινπο,
αιιά έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα. (άξζξν 7 παξάγξαθνη 1 θαη 3 ηεο Οδεγίαο
2001/84)».
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΣΟ ΑΡΥΗΚΟ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ
Άπθπο 6: Απσικόρ δικαιούσορ
1. Ο δεκηνπξγφο ελφο έξγνπ είλαη ν αξρηθφο δηθαηνχρνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ θαη ηνπ εζηθνχ
δηθαηψκαηνο επί ηνπ έξγνπ.
2. Σα δηθαηψκαηα απνθηψληαη πξσηνγελψο ρσξίο δηαηππψζεηο.

Άπθπο 7: Έπγα ζςνεπγαζίαρ, ζςλλογικά και ζύνθεηα
1. Έξγα ζςνεπγαζίαρ ζεσξνχληαη φζα έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ηελ άκεζε ζχκπξαμε δχν ή
πεξηζζνηέξσλ δεκηνπξγψλ. Οη δεκηνπξγνί ελφο έξγνπ, πνπ είλαη πξντφλ ζπλεξγαζίαο, είλαη νη
αξρηθνί ζπλδηθαηνχρνη ηνπ πεξηνπζηαθνχ θαη ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο επί ηνπ έξγνπ. Αλ δελ
ζπκθσλήζεθε αιιηψο, ην δηθαίσκα αλήθεη θαηά ίζα κέξε ζηνπο ζπλδεκηνπξγνχο.
2. ςλλογικά έξγα ζεσξνχληαη φζα έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ηηο απηνηειείο ζπκβνιέο
πεξηζζνηέξσλ δεκηνπξγψλ θάησ απφ ηελ πλεπκαηηθή δηεχζπλζε θαη ην ζπληνληζκφ ελφο θπζηθνχ
πξνζψπνπ. Σν θπζηθφ απηφ πξφζσπν είλαη ν αξρηθφο δηθαηνχρνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ θαη ηνπ
εζηθνχ δηθαηψκαηνο επί ηνπ ζπιινγηθνχ έξγνπ. Οη δεκηνπξγνί ησλ επηκέξνπο ζπκβνιψλ είλαη
αξρηθνί δηθαηνχρνη ηνπ πεξηνπζηαθνχ θαη ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο επί ησλ ζπκβνιψλ ηνπο, εθφζνλ
απηέο είλαη δεθηηθέο ρσξηζηήο εθκεηάιιεπζεο.
3. Όηαλ έλα έξγν είλαη ζύνθεηο, απαξηηδφκελν απφ ηκήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ρσξηζηά, νη
δεκηνπξγνί ησλ ηκεκάησλ επί ηνπ ζπλζέηνπ έξγνπ θαη απνθιεηζηηθνί αξρηθνί δηθαηνχρνη ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ ηκήκαηνο, πνπ δεκηνχξγεζε ν θαζέλαο εθφζνλ απηφ είλαη δεθηηθφ ρσξηζηήο
εθκεηάιιεπζεο.

Άπθπο 8: Έπγα μιζθωηών
Δπί έξγσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ κηζζσηνχο ζε εθηέιεζε ζχκβαζεο εξγαζίαο, αξρηθφο
δηθαηνχρνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ θαη ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο είλαη ν δεκηνπξγφο. Αλ δελ ππάξρεη
αληίζεηε ζπκθσλία, ζηνλ εξγνδφηε κεηαβηβάδνληαη απηνδηθαίσο εθείλεο κφλν νη εμνπζίεο απφ ην
πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο ζχκβαζεο. "Σν
πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα επί ησλ έξγσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο απαζρνινχκελνπο κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζην Γεκφζην ή Ν.Π.Γ.Γ., ζε εθηέιεζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ηνπο
θαζήθνληνο κεηαβηβάδεηαη απηνδηθαίσο ζηνλ εξγνδφηε, εθηφο αλ ππάξρεη αληίζεηε ζπκθσλία".

Άπθπο 9: Οπηικοακοςζηικά έπγα
Ωο δεκηνπξγφο ελφο νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ ηεθκαίξεηαη ν ζθελνζέηεο.
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Άπθπο 10: Σεκμήπια
1. Σεθκαίξεηαη σο δεκηνπξγφο ηνπ έξγνπ ην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ην φλνκα εκθαλίδεηαη πάλσ
ζηνλ πιηθφ θνξέα ηνπ έξγνπ θαηά ηνλ ηξφπν, πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έλδεημε ηνπ
δεκηνπξγνχ. Σν ίδην ηζρχεη θαη αλ εκθαλίδεηαη ςεπδψλπκν εθφζνλ ην ςεπδψλπκν δελ αθήλεη
ακθηβνιία σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ.
2. Σεθκαίξεηαη σο δηθαηνχρνο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζε ζπιινγηθά έξγα, ζε πξνγξάκκαηα
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ή ζε νπηηθναθνπζηηθά έξγα ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ
ην φλνκα ή ε επσλπκία εκθαλίδεηαη πάλσ ζηνλ πιηθφ θνξέα ηνπ έξγνπ θαηά ηνλ ηξφπν, πνπ
ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έλδεημε ηνπ δηθαηνχρνπ.
«3. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ζηνπο δηθαηνχρνπο
ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ σο πξνο ην πξνζηαηεπφκελν αληηθείκελφ ηνπο, θαζψο θαη ζηνπο
θαηαζθεπαζηέο βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ην εηδηθήο θχζεο δηθαίσκά ηνπο». (άξζξν 5 εδάθην β΄ ηεο
Οδεγίαο 2004/48).
4. Καηά ησλ ηεθκεξίσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ επηηξέπεηαη αληίζεηε απφδεημε.

Άπθπο 11: Απσικοί δικαιούσοι καηά πλάζμα
1."Λνγίδεηαη έλαληη ησλ ηξίησλ σο αξρηθφο δηθαηνχρνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ θαη ηνπ εζηθνχ
δηθαηψκαηνο φπνηνο θαζηζηά λνκίκσο πξνζηηφ ζην θνηλφ έξγν αλψλπκν ή κε ςεπδψλπκν". Μεηά
ηελ εκθάληζε ηνπ πξαγκαηηθνχ δεκηνπξγνχ ηνπ έξγνπ, απηφο απνθηά ηα παξαπάλσ δηθαηψκαηα
ζηελ θαηάζηαζε φπνπ βξίζθνληαη απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ πιαζκαηηθνχ δηθαηνχρνπ.
"2. ηελ πεξίπησζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ην εζηθφ δηθαίσκα αλήθεη ζηνλ θαηά πιάζκα
δηθαηνχρν θαηά ην κέηξν πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή".
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ, ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ, ΑΚΖΖ
Άπθπο 12: Μεηαβίβαζη
1. Σν πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα κπνξεί λα κεηεβηβαζζεί κεηαμχ δψλησλ ή αηηία ζαλάηνπ.
2. Σν εζηθφ δηθαίσκα είλαη ακεηαβίβαζην κεηαμχ δψλησλ. Μεηά ην ζάλαην ηνπ δεκηνπξγνχ, ην
εζηθφ δηθαίσκα πεξηέξρεηαη ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ, πνπ νθείινπλ λα ην αζθνχλ ζχκθσλα κε ηε
ζέιεζε ηνπ δεκηνπξγνχ, εθφζνλ ηέηνηα ζέιεζε έρεη ξεηά εθθξαζζεί.

Άπθπο 13: ςμβάζειρ και άδειερ εκμεηάλλεςζηρ
1. Ο δεκηνπξγφο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα θαηαξηίδεη ζπκβάζεηο, κε ηηο νπνίεο αλαζέηεη ζηνλ
αληηζπκβαιιφκελν θαη απηφο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα αζθήζεη εμνπζίεο, πνπ απνξξένπλ
απφ ην πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα (ζπκβάζεηο εθκεηάιιεπζεο).
2. Ο δεκηνπξγφο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα επηηξέπεη ζε θάπνηνλ άιινλ ηελ άζθεζε εμνπζηψλ, πνπ
απνξξένπλ απφ ην πεξηνπζηαθφ ηνπ δηθαίσκα (άδεηεο εθκεηάιιεπζεο).
3. Οη ζπκβάζεηο θαη νη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο κπνξεί λα είλαη απνθιεηζηηθέο ή κε απνθιεηζηηθέο. Οη
απνθιεηζηηθέο ζπκβάζεηο θαη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο παξέρνπλ ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν ην
δηθαίσκα λα αζθεί ηηο εμνπζίεο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε ζχκβαζε ή ε άδεηα θαη' απνθιεηζκφ
νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. Οη κε απνθιεηζηηθέο ζπκβάζεηο θαη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο παξέρνπλ ζηνλ
αληηζπκβαιιφκελν ην δηθαίσκα λα αζθεί ηηο εμνπζίεο, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε ζχκβαζε ή ε άδεηα
παξάιιεια πξνο ην δεκηνπξγφ θαη άιινπο αληηζπκβαιινκέλνπο. Οηαλ ππάξρεη ζχκβαζε ή άδεηα
εθκεηάιιεπζεο ν αληηζπκβαιιφκελνο λνκηκνπνηείηαη, εθφζνλ δελ ππάξρεη αληίζεηε ζπκθσλία λα
δεηεί, ζην δηθφ ηνπ φλνκα, ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία ησλ εμνπζηψλ, πνπ αζθεί απφ παξάλνκεο
πξνζβνιέο ηξίησλ.
4. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, ε ζχκβαζε θαη ε άδεηα εθκεηάιιεπζεο ζεσξνχληαη κε
απνθιεηζηηθέο.
5. Ζ ζχκβαζε ή ε άδεηα δελ κπνξεί πνηέ λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ κειινληηθψλ έξγσλ ηνπ
δεκηνπξγνχ θαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αλαθέξεηαη θαη ζε ηξφπνπο εθκεηάιιεπζεο πνπ δελ
ήηαλ γλσζηνί θαηά ην ρξφλν ηεο θαηάξηηζεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνπξαμηψλ.
6. Σα δηθαηψκαηα εθείλνπ πνπ αλαιακβάλεη ηελ εθκεηάιιεπζε ή πνπ απνθηά ηε δπλαηφηεηα
εθκεηάιιεπζεο δελ κπνξνχλ λα κεηαβηβαζζνχλ κεηαμχ δψλησλ ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ
δεκηνπξγνχ.

Άπθπο 14: Σύπορ ηων δικαιοππαξιών

Γηθαηνπξαμίεο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαβίβαζε εμνπζηψλ απφ ην πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα, ηελ αλάζεζε
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ή ηελ άδεηα εθκεηάιιεπζεο θαη ηελ άζθεζε ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο είλαη άθπξεο αλ δελ
θαηαξηηζζνχλ εγγξάθσο. Σελ αθπξφηεηα κπνξεί λα επηθαιεζζεί κφλν ν πλεπκαηηθφο δεκηνπξγφο.

Άπθπο 15: Έκηαζη ηηρ μεηαβίβαζηρ και ηων ζςμβάζεων και αδειών εκμεηάλλεςζηρ

1. Ζ κεηαβίβαζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο θαη νη ζπκβάζεηο εθκεηάιιεπζεο ή άδεηαο
εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ κπνξνχλ λα είλαη πεξηνξηζκέλεο απφ ηελ απφςε ησλ
εμνπζηψλ, ηνπ ζθνπνχ, ηεο δηάξθεηαο, ηεο ηνπηθήο ηζρχνο θαη ηεο έθηαζεο ή ησλ κέζσλ
εθκεηάιιεπζεο.
2. Αλ δελ θαζνξίδεηαη ε δηάξθεηα ηεο κεηαβίβαζεο ή ησλ ζπκβάζεσλ ή ηεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο
θαη αλ θάηη δηάθνξν δελ πξνθχπηεη απφ ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε, ε δηάξθεηα απηή ζεσξείηαη φηη
πεξηνξίδεηαη ζε πέληε ρξφληα.
3. Αλ δελ θαζνξίδεηαη ε ηνπηθή ηζρχο ηεο κεηαβίβαζεο ή ησλ ζπκβάζεσλ ή ηεο άδεηαο
εθκεηάιιεπζεο, ζεσξείηαη φηη απηέο ηζρχνπλ ζηε ρψξα φπνπ θαηαξηίζζεθαλ.
4. Αλ δελ θαζνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ηα κέζα εθκεηάιιεπζεο γηα ηα νπνία γίλεηαη ε κεηαβίβαζε ή
ζπκθσλείηαη ε εθκεηάιιεπζε ή ε άδεηα εθκεηάιιεπζεο, ζεσξείηαη φηη απηέο αθνξνχλ ηελ έθηαζε
θαη ηα κέζα, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο ζχκβαζεο ή ηεο άδεηαο.
5. ε θάζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο ή παξνρήο απνθιεηζηηθήο
άδεηαο εθκεηάιιεπζεο, εθείλνο πνπ απνθηά ην δηθαίσκα ή ηελ άδεηα είλαη ππνρξεσκέλνο, κέζα ζε
εχινγν ρξφλν, λα θαηαζηήζεη ην έξγν πξνζηηφ ζην θνηλφ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν εθκεηάιιεπζεο.

Άπθπο 16: ςναίνεζη ηος δημιοςπγού ωρ άζκηζη ηθικού δικαιώμαηορ
πλαίλεζε ηνπ δεκηνπξγνχ σο άζθεζε ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο Ζ ζπλαίλεζε ηνπ δεκηνπξγνχ γηα
πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ αιιηψο ζα απνηεινχζαλ πξνζβνιή ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο, απνηειεί
ηξφπν άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ θαη δεζκεχεη ην δεκηνπξγφ.

Άπθπο 17: Μεηαβίβαζη ηος ςλικού θοπέα
Ζ κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ πιηθνχ θνξέα, φπνπ έρεη ελζσκαησζεί ην έξγν, ζε πξσηφηππν ή
αληίγξαθν ή αληίηππν, δελ επηθέξεη κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη δελ
παξέρεη ζην λέν θηήηνξα εμνπζίεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ, εθηφο αλ εγγξάθσο έρεη ζπκθσλεζεί
ην αληίζεην ήδε κε ηνλ αξρηθφ δηθαηνχρν ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΟΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ
Άπθπο 18: Αναπαπαγωγή για ιδιωηική σπήζη
1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ επνκέλσλ παξαγξάθσλ επηηξέπεηαη, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ
θαη ρσξίο ακνηβή, ε αλαπαξαγσγή ελφο έξγνπ, πνπ έρεη λνκίκσο δεκνζηεπζεί εθφζνλ ε
αλαπαξαγσγή γίλεηαη γηα ηδησηηθή ρξήζε εθείλνπ πνπ ηελ θάλεη. Γελ απνηειεί ηδησηηθή ρξήζε ε
ρξήζε ζην πιαίζην κηαο επηρείξεζεο ή κηαο ππεξεζίαο ή ελφο νξγαληζκνχ.
2. Ζ ειεπζεξία ηεο αλαπαξαγσγήο γηα ηδησηηθή ρξήζε δελ ηζρχεη φηαλ κε ηελ αλαπαξαγσγή
εκπνδίδεηαη ε θαλνληθή εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ ή βιάπηνληαη ηα λφκηκα ζπκθέξνληα ησλ
δεκηνπξγψλ θαη ηδίσο: α) φηαλ αλαπαξάγεηαη αξρηηεθηνληθφ έξγν ζε κνξθή θηηξίνπ ή άιιεο
παξεκθεξνχο θαηαζθεπήο, β) φηαλ αλαπαξάγεηαη, κε ηερληθά κέζα, έξγν ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ,
πνπ θπθινθνξεί ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ή ε γξαθηθή παξάζηαζε κνπζηθνχ έξγνπ.
"3. Δάλ γηα ηελ ειεχζεξε αλαπαξαγσγή ηνπ έξγνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθά κέζα, ήηνη ζπζθεπέο
εγγξαθήο ήρνπ ή εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο, ζπζθεπέο ή εμαξηήκαηα κε ελζσκαησκέλα ή
ελζσκαηψζηκα ζηελ θχξηα κνλάδα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλάξηεζε κε
απηνχο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ςεθηαθή αληηγξαθή ή γηα ηελ ςεθηαθή
κεηεγγξαθή απφ ή πξνο αλαινγηθά κέζα (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθηππσηψλ), καγλεηηθέο ηαηλίεο ή
άιινη πιηθνί θνξείο πξφζθνξνη γηα ηελ αλαπαξαγσγή ήρνπ ή εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ θνξέσλ ςεθηαθήο αληηγξαθήο - φπσο CD-RW, CD-R, θνξεηνί
νπηηθνί καγλεηηθνί δίζθνη ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 100 εθαηνκκπξίσλ ςεθίσλ (άλσ ησλ 100
Mbytes), απνζεθεπηηθά κέζα/ δηζθέηεο θάησ ησλ 100 εθαηνκκπξίσλ ςεθίσλ (θάησ ησλ 100
Mbytes) θσηνηππηθά κεραλήκαηα, ραξηί θαηάιιειν γηα θσηνηππίεο, νθείιεηαη εχινγε ακνηβή ζην
δεκηνπξγφ ηνπ έξγνπ θαη ζηνπο θαηά ηελ παξνχζα δηάηαμε δηθαηνχρνπο ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ,
εμαηξνπκέλσλ ησλ πξνο εμαγσγή εηδψλ. Ζ ακνηβή νξίδεηαη ζε 6% ηεο αμίαο ησλ ζπζθεπψλ
εγγξαθήο ήρνπ ή εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζθεπψλ ή
εμαξηεκάησλ κε ελζσκαησκέλσλ ή κε ελζσκαηψζηκσλ ζηελ θχξηα κνλάδα ηνπ ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηή (εθηφο απφ ζαξσηέο), ησλ καγλεηηθψλ ηαηληψλ ή άιισλ πιηθψλ θνξέσλ πξφζθνξσλ
γηα ηελ αλαπαξαγσγή ήρνπ ή εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο θαζψο θαη ησλ πιηθψλ θνξέσλ ςεθηαθήο
αληηγξαθήο - εθηφο απφ ηα απνζεθεπηηθά κέζα/δηζθέηεο θάησ ησλ 100 εθαηνκκπξίσλ ςεθίσλ
(θάησ ησλ 100 Mbytes) - θαη ζε 4% ηεο αμίαο ησλ θσηνηππηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ ζαξσηψλ, ηνπ
ραξηηνχ θαηάιιεινπ γηα θσηνηππίεο θαη ησλ απνζεθεπηηθψλ κέζσλ (δηζθέηεο) ρσξεηηθφηεηαο
θάησ ησλ 100 εθαηνκκπξίσλ ςεθίσλ (θάησ ησλ 100Μbγηeο). ε θάζε πεξίπησζε ν ππνινγηζκφο
ηεο αμίαο γίλεηαη θαηά ηελ εηζαγσγή ή ηε δηάζεζε απφ ην εξγνζηάζην. Ζ ακνηβή θαηαβάιιεηαη απφ
ηνπο εηζαγσγείο ή απφ ηνπο παξαγσγνχο ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ θαη ζεκεηψλεηαη ζην ηηκνιφγην,
εηζπξάηηεηαη δε απφ νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε έγθξηζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη θαιχπηνπλ ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ ελδηαθεξφκελε θαηεγνξία ησλ
δηθαηνχρσλ. Ζ ακνηβή πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηελ εηζαγσγή ή ηελ παξαγσγή θσηνηππηθψλ
κεραλεκάησλ, ραξηηνχ θαηάιιεινπ γηα θσηνηππίεο, απνζεθεπηηθψλ κέζσλ (δηζθεηψλ) θάησ ησλ
100 εθαηνκκπξίσλ ςεθίσλ θαη ζαξσηψλ (4%) θαηαλέκεηαη εμ εκηζείαο κεηαμχ ησλ πλεπκαηηθψλ
δεκηνπξγψλ θαη ησλ εθδνηψλ εληχπσλ. Ζ ακνηβή πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηελ εηζαγσγή ή ηελ
παξαγσγή ησλ ζπζθεπψλ εγγξαθήο θαη πιηθψλ θνξέσλ ήρνπ ή εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο, ησλ
ζπζθεπψλ θαη εμαξηεκάησλ κε ελζσκαησκέλσλ ζηελ θχξηα κνλάδα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
(6%), θαζψο θαη ησλ πιηθψλ θνξέσλ ςεθηαθήο αληηγξαθήο εθηφο απφ ηα απνζεθεπηηθά κέζα
(δηζθέηεο) θάησ ησλ 100 εθαηνκκπξίσλ ςεθίσλ, θαηαλέκεηαη θαηά 55% ζηνπο πλεπκαηηθνχο
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δεκηνπξγνχο, 25% ζηνπο εξκελεπηέο ή εθηειεζηέο θαιιηηέρλεο θαη 20% ζηνπο παξαγσγνχο
γξακκέλσλ καγλεηηθψλ ηαηληψλ ή άιισλ γξακκέλσλ πιηθψλ θνξέσλ ήρνπ ή εηθφλαο ή ήρνπ θαη
εηθφλαο". "ηελ έλλνηα ησλ "θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ ή ζπζθεπψλ" ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη
θάζε πνιπκεράλεκα ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα θσηναληηγξαθηθήο αλαπαξαγσγήο." *** (βι.
ζρφιηα)
4. Κάζε νξγαληζκφο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηεδήπνηε απφ
νπνηνλδήπνηε νθεηιέηε, θνηλνπνηψληαο ηνπ ζρεηηθή γξαπηή πξφζθιεζε, λα δειψζεη εγγξάθσο
θαη ππεπζχλσο θαηά ην λ. 1599/1986 πξνο ηνλ Οξγαληζκφ Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο: α) ηε
ζπλνιηθή αμία ησλ ζπζθεπψλ εγγξαθήο ήρνπ ή εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο, πιηθψλ θνξέσλ ήρνπ ή
εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο, θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ, ραξηηνχ θαηάιιεινπ γηα θσηνηππίεο,
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ή άιισλ ηερληθψλ κέζσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
αλαπαξαγσγή έξγνπ θαηά ηα αλσηέξσ θαη ηα νπνία θαηά πεξίπησζε εηζήγαγε ή δηέζεζε (ή
επψιεζε) θαη β) φηη απηή είλαη πξάγκαηη ε ζπλνιηθή αμία ρσξίο θακία απφθξπςε. Μέζα ζε έλα (1)
κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηνλ
Οξγαληζκφ Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο ηελ σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ππνγξακκέλε απφ ηνλ ίδην,
φηαλ πξφθεηηαη γηα αηνκηθή επηρείξεζε, ή απφ ηνλ θαηά ην Καηαζηαηηθφ εθπξφζσπφ ηνπ, φηαλ
πξφθεηηαη γηα εηαηξεία.
5. Οη νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο δελ δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηνλ ίδην νθεηιέηε ηελ
ππνβνιή λέαο ππεχζπλεο δήισζεο πξηλ επέιζνπλ έμη (6) ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ ηελ ππνβνιή
ηεο ακέζσο πξνεγνπκέλεο.
6. Αλ ν νθεηιέηεο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πνπ
αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν, δηθάδνλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, δηαηάζζεη ηελ άκεζε εθ κέξνπο ηνπ θιεζέληνο ππνβνιή ηεο ππεχζπλεο
δήισζεο κε ηελ "θαηαδίθε", ζε θάζε πεξίπησζε κε ζπκκνξθψζεψο ηνπ, ρξεκαηηθήο πνηλήο ππέξ
ηνπ αηηνχληνο νξγαληζκνχ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ελφο (1.000.000) κέρξη δέθα (10.000.000)
εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ.
7. Αλ ν νθεηιέηεο, κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξαπάλσ
απφθαζεο, δελ ζπκκνξθσζεί κε ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, αίξεηαη σο
πξνο απηφλ, αλεμάξηεηα απφ θάζε άιιε θχξσζε, ν ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ησλ έμη (6) κελψλ, θαηά
ηα αλσηέξσ, θαη νπνηνζδήπνηε νξγαληζκφο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ
απηφλ ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο θάζε κήλα. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη σο πξνο
θαζεκία ππεχζπλε δήισζε νη δηαηάμεηο ηεο ακέζσο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ.
8. Κάζε νξγαληζκφο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηνλ
έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ νπνηνζδήπνηε ππεχζπλεο δήισζεο απφ έλαλ νξθσηφ
ειεγθηή πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ
νθεηιέηε λα δερζεί ηνλ αλσηέξσ έιεγρν, ε δηελέξγεηά ηνπ δηαηάζζεηαη απφ ην κνλνκειέο
πξσηνδηθείν, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη παξαπάλσ. Ζ εθάζηνηε έθζεζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή
θαηαηίζεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο θαη αληίγξαθν απηήο δηθαηνχηαη λα ιάβεη
θάζε νξγαληζκφο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο. Ζ δηελέξγεηα λένπ ειέγρνπ θαη' αίηεζε άιισλ
νξγαληζκψλ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο γηα ηελ ίδηα δήισζε απνθιείεηαη.
9. Σα δηθαηψκαηα ησλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπο έρνπλ θαη' αιιήισλ θαη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ εηζάγνπλ ή παξάγνπλ ή δηαζέηνπλ
(ή πσινχλ) ηερληθά κέζα θαη πιηθνχο θνξείο πνπ ππφθεηληαη ζηελ ακνηβή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
ηελ πεξίπησζε δηελέξγεηαο ειέγρνπ απφ νξθσηφ ειεγθηή, ε ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηελ
επηρείξεζε πνπ δήηεζε ηε δηελέξγεηά ηνπ.
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10. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εχινγεο ακνηβήο επηιέγεηαη ν εηζαγσγέαο,
είηε πξφθεηηαη γηα εηζαγσγή είηε γηα ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν
3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2121/1993 πιηθψλ θνξέσλ ήρνπ ή εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο ή άιισλ
ηερληθψλ κέζσλ, ε ακνηβή ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο πνπ αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγηνπ ηνπ μέλνπ
νίθνπ, ε δε πξνβιεπφκελε απφ ην παξφλ άξζξν ζεκείσζε επί ηνπ ηηκνινγίνπ γίλεηαη επί ηνπ
ηηκνινγίνπ δηάζεζεο ησλ ελ ιφγσ πιηθψλ θνξέσλ θαη ηερληθψλ κέζσλ θαη αλαθέξεη απιψο φηη
ζηελ ηηκή δηάζεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνινγηζζείζα επί ηεο αλσηέξσ αμίαο ακνηβή ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2121/1993. Ζ ακνηβή θαζίζηαηαη απαηηεηή ηξείο (3) κήλεο
απφ ηελ εηζαγσγή.
"11. Οηαλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία δηθαηνχρσλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί
ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ε ζπκθσλία γηα ηε κεηαμχ ηνπο θαηαλνκή ηνπ πνζνζηνχ ηεο εχινγεο
ακνηβήο δελ έρεη επηηεπρζεί κέρξη ηελ 1 ε Απξηιίνπ εθάζηνπ έηνπο, ε θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ ηεο
εχινγεο απηήο ακνηβήο ζηνπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο θάζε θαηεγνξίαο ή
ππνθαηεγνξίαο δηθαηνχρσλ, ν ηξφπνο είζπξαμεο θαη θαηαβνιήο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή
ιεπηνκέξεηα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Οξγαληζκνχ Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο (Ο.Π.I.). Ζ
απφθαζε ηνπ Ο.Π.I. δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ νξγαληζκψλ
ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ηελ θαιή πίζηε, ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη ηηο αθνινπζνχκελεο πξαθηηθέο
ζε δηεζλέο θαη θνηλνηηθφ επίπεδν. Οη νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο πνπ δελ ζπκθσλνχλ κε
ηελ απφθαζε ηνπ Ο.Π.I., κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν δηθάδνλ θαηά ηε
δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ λα θαζνξίζεη άιιε θαηαλνκή, νη νθεηιέηεο φκσο
ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ζηνπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ηελ εχινγε ακνηβή κε
βάζε ηελ απφθαζε ηνπ Ο.Π.I.. Ζ θαηαβνιή απηή ζπλεπάγεηαη ηελ εμφθιεζε θαη ειεπζέξσζή
ηνπο".

Άπθπο 19: Παπάθεζη αποζπαζμάηων
Δπηηξέπεηαη, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ρσξίο ακνηβή, ε παξάζεζε ζχληνκσλ
απνζπαζκάησλ απφ έξγν άιινπ λνκίκσο δεκνζηεπκέλνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο γλψκεο εθείλνπ
πνπ παξαζέηεη ή ηελ θξηηηθή ηεο γλψκεο ηνπ άιινπ, εθφζνλ ε παξάζεζε ησλ απνζπαζκάησλ
απηψλ είλαη ζχκθσλε πξνο ηα ρξεζηά ήζε θαη ε έθηαζε ησλ απνζπαζκάησλ δηθαηνινγείηαη απφ
ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ. Ζ παξάζεζε ηνπ απνζπάζκαηνο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ
έλδεημε ηεο πεγήο θαη ησλ νλνκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ηνπ εθδφηε, εθφζνλ ηα νλφκαηα απηά
εκθαλίδνληαη ζηελ πεγή.

Άπθπο 20: σολικά βιβλία και ανθολογίερ
1. Δπηηξέπεηαη, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ρσξίο ακνηβή, ε αλαπαξαγσγή ζε
εθπαηδεπηηθά βηβιία, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο βηβιία δηδαζθαιίαο γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε εγθεθξηκέλα απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή
απφ άιιν αξκφδην ππνπξγείν θαηά ην επίζεκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα, έξγσλ ηνπ ιφγνπ ελφο ή
πεξηζζνηέξσλ ζπγγξαθέσλ λνκίκσο δεκνζηεπκέλσλ, πνπ απνηεινχλ κηθξφ ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο
δεκηνπξγίαο ηνπ θαζελφο απφ απηνχο."Ζ ξχζκηζε απηή αθνξά κφλν ηελ έληππε αλαπαξαγσγή"
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2. Μεηά ην ζάλαην ηνπ δεκηνπξγνχ, επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ άδεηα ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ θαη ρσξίο
ακνηβή ε αλαπαξαγσγή ζε αλζνινγίεο έξγσλ ηνπ ιφγνπ πεξηζζφηεξσλ ζπγγξαθέσλ λνκίκσο
δεκνζηεπκέλσλ, πνπ απνηεινχλ κηθξφ ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο δεκηνπξγίαο ηνπ θαζελφο απφ απηνχο.
3. Ζ αλαπαξαγσγή, φπσο νξίδεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, δελ πξέπεη λα εκπνδίδεη ηελ
θαλνληθή εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ απφ ην νπνίν παίξλνληαη ηα θείκελα θαη πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη
απφ ηελ έλδεημε ηεο πεγήο θαη ησλ νλνκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ηνπ εθδφηε, εθφζνλ ηα νλφκαηα
απηά εκθαλίδνληαη ζηελ πεγή.

Άπθπο 21: Αναπαπαγωγή για διδαζκαλία
Δπηηξέπεηαη, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ρσξίο ακνηβή, ε αλαπαξαγσγή άξζξσλ λνκίκσο
δεκνζηεπκέλσλ ζε εθεκεξίδα ή ζε πεξηνδηθφ, ζχληνκσλ απνζπαζκάησλ έξγνπ ή ηκεκάησλ
ζχληνκνπ έξγνπ ή έξγνπ ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ λνκίκσο δεκνζηεπκέλνπ, εθφζνλ γίλεηαη
απνθιεηζηηθά γηα ηε δηδαζθαιία ή ηηο εμεηάζεηο ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, ζην κέηξν πνπ
δηθαηνινγείηαη απφ ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ, είλαη ζχκθσλε κε ηα ρξεζηά ήζε θαη δελ εκπνδίδεη
ηελ θαλνληθή εθκεηάιιεπζε. Ζ αλαπαξαγσγή πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ έλδεημε ηεο πεγήο
θαη ησλ νλνκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ηνπ εθδφηε, εθφζνλ ηα νλφκαηα απηά εκθαλίδνληαη ζηελ
πεγή.

Άπθπο 22: Αναπαπαγωγή από βιβλιοθήκερ και απσεία
Δπηηξέπεηαη, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ρσξίο ακνηβή, ε αλαπαξαγσγή ελφο πξφζζεηνπ
αληηηχπνπ απφ κε θεξδνζθνπηθέο βηβιηνζήθεο ή αξρεία, πνπ έρνπλ αληίηππν ηνπ έξγνπ ζηελ
κφληκε ζπιινγή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ην αληίηππν απηφ ή λα ην κεηαβηβάζνπλ ζε
άιιε, κε θεξδνζθνπηθή, βηβιηνζήθε ή αξρείν. Ζ αλαπαξαγσγή επηηξέπεηαη κφλν αλ είλαη αδχλαηε
ε πξνκήζεηα ελφο ηέηνηνπ αληηηχπνπ απφ ηελ αγνξά ζε ζχληνκν ρξφλν θαη κε εχινγνπο φξνπο.

Άπθπο 23: Αναπαπαγωγή κινημαηογπαθικών έπγων
Δπηηξέπεηαη, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ρσξίο ακνηβή, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πνιηηηζκνχ, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ Κηλεκαηνγξαθίαο, ε
αλαπαξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο κε ην ζθνπφ ηεο δηαηήξεζήο ηεο ζην Δζληθφ
Κηλεκαηνγξαθηθφ Αξρείν, φηαλ ν δηθαηνχρνο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο αξληέηαη θαηαρξεζηηθά λα
ηελ επηηξέςεη θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έξγν ηδηαίηεξεο θαιιηηερληθήο αμίαο.

Άπθπο 24: Αναπαπαγωγή για ζκοπούρ δικαζηικούρ ή διοικηηικούρ
Δπηηξέπεηαη, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ρσξίο ακνηβή, ε αλαπαξαγσγή έξγνπ γηα λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία, ζην κέηξν πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηνλ
επηδησθφκελν ζθνπφ.
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Άπθπο 25: Υπήζη για λόγοςρ ενημέπωζηρ
1. Δπηηξέπεηαη, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ρσξίο ακνηβή ζην κέηξν πνπ δηθαηνινγείηαη
απφ ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ: α) ε αλαπαξαγσγή θαη ε δηάδνζε ζην θνηλφ, γηα ιφγνπο
πεξηγξαθήο επίθαηξσλ γεγνλφησλ κε κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο έξγσλ, πνπ βιέπνληαη ή
αθνχγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηέηνηνπ γεγνλφηνο, β) ε αλαπαξαγσγή θαη ε δηάδνζε ζην θνηλφ
κε κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο πξνο ην ζθνπφ ηεο ελεκέξσζεο επί επίθαηξσλ γεγνλφησλ
πνιηηηθψλ ιφγσλ, πξνζθσλήζεσλ, θεξπγκάησλ, δηθαληθψλ αγνξεχζεσλ ή άιισλ έξγσλ
παξφκνηαο θχζεο, θαζψο θαη πεξηιήςεσλ ή απνζπαζκάησλ απφ δηαιέμεηο, εθφζνλ ηα έξγα απηά
παξνπζηάδνληαη δεκφζηα.
2. Ζ αλαπαξαγσγή θαη ε δηάδνζε ζην θνηλφ πξέπεη, φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ , λα ζπλνδεχνληαη
απφ ηελ έλδεημε ηεο πεγήο θαη ηνπ νλφκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ.

Άπθπο 26: Υπήζη εικόνων με έπγα ζε δημόζιοςρ σώποςρ
Δπηηξέπεηαη, ρσξίο άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ρσξίο ακνηβή, ε πεξηζηαζηαθή αλαπαξαγσγή θαη
δηάδνζε κε κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο εηθφλσλ κε έξγα αξρηηεθηνληθήο, εηθαζηηθψλ ηερλψλ,
θσηνγξαθίαο ή εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ, πνπ βξίζθνληαη κνλίκσο ζε δεκφζην ρψξν.

Άπθπο 27: Γημόζια παπάζηαζη ή εκηέλεζη ζε ειδικέρ πεπιζηάζειρ
Δπηηξέπεηαη, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ρσξίο ακνηβή, ε δεκφζηα παξάζηαζε ή εθηέιεζε
έξγνπ: α) ζε πεξίπησζε επηζήκσλ ηειεηψλ, ζην κέηξν πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηε θχζε απηψλ ησλ
ηειεηψλ, β) ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ην πξνζσπηθφ θαη
ηνπο καζεηέο ή ζπνπδαζηέο ηνπ ηδξχκαηνο εθφζνλ ην θνηλφ απαξηίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ απηνχο
ή απφ ηνπο γνλείο ησλ καζεησλ ή ζπνπδαζηψλ ή φζνπο έρνπλ ηελ επηκέιεηα απηψλ ή φζνπο
ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηδξχκαηνο.

Άπθπο 28: Έκθεζη και αναπαπαγωγή εικαζηικών έπγων

1. Δπηηξέπεηαη, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ρσξίο ακνηβή, ε παξνπζίαζε ζην θνηλφ έξγσλ
ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ κέζα ζε κνπζεία, πνπ έρνπλ ηελ θπξηφηεηα ηνπ πιηθνχ θνξέα φπνπ έρεη
ελζσκαησζεί ην έξγν, ή ζην πιαίζην εθζέζεσλ, πνπ νξγαλψλνληαη ζε κνπζεία.
2. Δπηηξέπεηαη, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ρσξίο ακνηβή, ε παξνπζίαζε ζην θνηλφ θαη ε
αλαπαξαγσγή ζε θαηαιφγνπο έξγνπ ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζην κέηξν πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν
γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πψιεζεο ηνπ έξγνπ.
3. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, ε αλαπαξαγσγή επηηξέπεηαη κφλν
εθφζνλ δελ παξεκπνδίδεη ηελ θαλνληθή εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ θαη δελ βιάπηεη ηα λφκηκα
ζπκθέξνληαη ηνπ δεκηνπξγνχ.
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Άπθπο 28Α: Αναπαπαγωγή ππορ όθελορ ηςθλών και κωθαλάλων
Δπηηξέπεηαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ έξγνπ πξνο φθεινο ηπθιψλ θαη θσθαιάισλ πξνζψπσλ, γηα
ρξήζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αλαπεξία θαη δελ έρνπλ εκπνξηθφ ραξαθηήξα, ζην βαζκφ
πνπ απαηηείηαη ιφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαπεξίαο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ
κπνξνχλ λα θαζνξηζζνχλ νη φξνη εθαξκνγήο ηεο ξχζκηζεο, θαζψο θαη ε εθαξκνγή ηεο ζε άιιεο
θαηεγνξίεο πξνζψπσλ κε αλαπεξίεο. (άξζξν 5 παξ. 3 πεξίπησζε β' Οδεγίαο 2001/29)

Άπθπο 28Β: Δξαίπεζη από ηο δικαίωμα αναπαπαγωγήρ
Δμαηξνχληαη απφ ην δηθαίσκα αλαπαξαγσγήο νη πξνζσξηλέο πξάμεηο αλαπαξαγσγήο, νη νπνίεο
είλαη κεηαβαηηθέο ή παξεπφκελεο θαη νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θαη νπζηψδεο ηκήκα κηαο
ηερλνινγηθήο κεζφδνπ, έρνπλ δε σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα επηηξέςνπλ: α) ηελ εληφο δηθηχνπ
κεηάδνζε κεηαμχ ηξίησλ κέζσ δηακεζνιαβεηή ή β) ηε λφκηκε ρξήζε, ελφο έξγνπ ή άιινπ
πξνζηαηεπφκελνπ αληηθεηκέλνπ, θαη νη νπνίεο δελ έρνπλ θακία αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή ζεκαζία.
(άξζξν 5 παξ. 1 Οδεγίαο 2001/29)

Άπθπο 28Γ: Ρήηπα γενικήρ εθαπμογήρ επί ηων πεπιοπιζμών
Οη πεξηνξηζκνί πνπ πξνβιέπνληαη ζην ηέηαξην θεθάιαην ηνπ Ν. 2121/1993, φπσο ηζρχεη,
εθαξκφδνληαη κφλν ζε νξηζκέλεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο δελ αληίθεηληαη ζηελ θαλνληθή
εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ ή άιινπ πξνζηαηεπφκελνπ αληηθεηκέλνπ θαη δελ ζίγνπλ αδηθαηνιφγεηα ηα
έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ δηθαηνχρνπ. (άξζξν 5 παξ. 5 Οδεγίαο 2001/29).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
Άπθπο 29: Ζ διάπκεια γενικώρ
1. "Ζ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία δηαξθεί φζν ε δσή ηνπ δεκηνπξγνχ θαη εβδνκήληα (70) ρξφληα κεηά ην
ζάλαηφ ηνπ, πνπ ππνινγίδνληαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ην νπνίν έπεηαη ηνπ ζαλάηνπ ηνπ
δεκηνπξγνχ".
2. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ην Γεκφζην, εθπξνζσπνχκελν απφ
ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ, κπνξεί λα αζθεί ηηο εμνπζίεο αλαγλψξηζεο ηεο παηξφηεηαο ηνπ
δεκηνπξγνχ θαη ηηο εμνπζίεο πξνζηαζίαο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ έξγνπ πνπ απνξξένπλ απφ ην
εζηθφ δηθαίσκα θαηά ην άξζξν 4 παξ. 1 πεξηπη. β' θαη γ' ηνπ παξφληνο λφκνπ.

Άπθπο 30: Έπγα ζςνεπγαζίαρ
"Γηα ηα έξγα ζπλεξγαζίαο ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία δηαξθεί φζν ε δσή ηνπ ηειεπηαίνπ επηδψληνο
δεκηνπξγνχ θαη εβδνκήληα (70) ρξφληα κεηά ην ζάλαηφ ηνπ, πνπ ππνινγίδνληαη απφ ηελ 1ε
Ηαλνπξίνπ ηνπ έηνπο ην νπνίν έπεηαη ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ηειεπηαίηνπ επηδψληνο δεκηνπξγνχ".

Άπθπο 31: Διδική έναπξη ηηρ διάπκειαρ
«1. Γηα ηα αλψλπκα ή ςεπδψλπκα έξγα ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία δηαξθεί εβδνκήληα (70) ρξφληα
απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη εθείλνπ θαηά ην νπνίν ην έξγν θαηέζηε λνκίκσο
πξνζηηφ ζην θνηλφ, εθηφο εάλ, πξηλ απφ ηελ πάξνδν απηήο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ν δεκηνπξγφο
απνθαιχςεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ ή ην πηνζεηεζέλ απφ ην δεκηνπξγφ ςεπδψλπκν δελ αθήλεη θακία
ακθηβνιία γηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, νπφηε εθαξκφδνληαη νη γεληθνί θαλφλεο.
2. Όηαλ έλα έξγν δεκνζηεχεηαη ζε ηφκνπο, ηκήκαηα, ηεχρε, αξηζκνχο ή επεηζφδηα θαη ε δηάξθεηα
πξνζηαζίαο αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην έξγν θαηέζηε λνκίκσο πξνζηηφ ζην θνηλφ, ε δηάξθεηα
πξνζηαζίαο ππνινγίδεηαη γηα θάζε κέξνο ρσξηζηά.
3. Ζ δηάξθεηα πξνζηαζίαο ελφο νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ ιήγεη εβδνκήληα (70) έηε κεηά ην ζάλαην
ηνπ ηειεπηαίνπ επηδψληνο κεηαμχ ησλ αθνινχζσλ πξνζψπσλ: ηνπ θχξηνπ ζθελνζέηε, ηνπ
ζελαξηνγξάθνπ, ηνπ ζπγγξαθέα δηαιφγσλ θαη ηνπ ζπλζέηε κνπζηθήο πνπ γξάθηεθε εηδηθά γηα λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζην νπηηθναθνπζηηθφ έξγν.»
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ: ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΤΜΒΑΔΗ ΚΑΗ ΑΓΔΗΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
Άπθπο 32: Ποζοζηιαία αμοιβή

1. Ζ ακνηβή, πνπ νθείιεη λα θαηαβάιιεη ν αληηζπκβαιιφκελνο ζην δεκηνπξγφ γηα δηθαηνπξαμίεο
πνπ αθνξνχλ ηε κεηαβίβαζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο ή εμνπζηψλ απφ απηφ, ηελ αλάζεζε
άδεηαο εθκεηάιιεπζεο, ζπκθσλείηαη ππνρξεσηηθά ζε νξηζκέλν πνζνζηφ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ
θαζνξίδεηαη ειεχζεξα κεηαμχ ησλ κεξψλ. Βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ είλαη φια
αλεμαηξέησο ηα αθαζάξηζηα έζνδα ή ηα έμνδα ή ηα ζπλδπαζκέλα αθαζάξηζηα έζνδα θαη έμνδα,
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ θαη πξνέξρνληαη απφ
ηελ εθκεηάιιεπζε, ηνπ έξγνπ. Καη' εμαίξεζε, ε ακνηβή κπνξεί λα ππνινγίδεηαη ζε νξηζκέλν πνζφ
ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) ε βάζε ππνινγηζκνχ ηεο πνζνζηηαίαο ακνηβήο είλαη πξαθηηθά
αδχλαην λα πξνζδηνξηζζεί ή ειιείπνπλ ηα κέζα ειέγρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνζνζηνχ, β) ηα
έμνδα πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηνλ έιεγρν είλαη δπζαλάινγα κε ηελ ακνηβή πνπ
πξφθεηηαη λα εηζπξαρζεί, γ) ε θχζε ή νη ζπλζήθεο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ
εθαξκνγή ηνπ πνζνζηνχ, ηδίσο φηαλ ε ζπκβνιή ηνπ δεκηνπξγνχ δελ απνηειεί νπζηψδεο ζηνηρείν
ηνπ ζπλφινπ ηνπ πλεπκαηηθνχ δεκηνπξγήκαηνο ή φηαλ ε ρξήζε ηνπ έξγνπ έρεη δεπηεξεχνληα
ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο εθκεηάιιεπζεο.
2. Ζ ππνρξεσηηθή ζπκθσλία ηεο ακνηβήο ζε πνζνζηφ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν, εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ δελ ππάξρεη εηδηθφηεξε δηάηαμε ζηνλ
παξφληα λφκν, θαη δελ αθνξά ηα έξγα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ κηζζσηνχο ζε εθηέιεζε
ζχκβαζεο εξγαζίαο, ηα πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη θάζε είδνπο δηαθήκηζε.

Άπθπο 33: Ρςθμίζειρ για ηη ζύμβαζη ένηςπηρ έκδοζηρ και δικαιώμαηα μεηαθπαζηή

1. Ζ ακνηβή, πνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη ν εθδφηεο έληππεο έθδνζεο ζην δεκηνπξγφ γηα ηελ
αλαπαξαγσγή θαη ηε "δηαλνκή" ηνπ έξγνπ ή αληηηχπσλ απηνχ, ζπκθσλείηαη ζε νξηζκέλν πνζνζηφ
επί ηεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο φισλ ησλ πσινχκελσλ αληηηχπσλ. Όηαλ ε ζχκβαζε έληππεο
έθδνζεο αθνξά ινγνηερληθφ έξγν φπσο δηήγεκα, λνπβέια, κπζηζηφξεκα, πνίεκα, δνθίκην, θξηηηθφ
δνθίκην, ζεαηξηθφ έξγν, ηαμηδησηηθφ έξγν, βηνγξαθία, πνπ εθδίδεηαη ζηελ πξσηφηππή ηνπ γιψζζα
κε ηε κνξθή βηβιίνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ βηβιίσλ ηζέπεο, ε ακνηβή πνπ νθείιεη λα θαηαβάιιεη ν
εθδφηεο ζην δεκηνπξγφ κεηά ηελ πψιεζε ησλ ρηιίσλ (1.000) αληηηχπσλ δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξε απφ ην 10% επί ηεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο φισλ ησλ πσινχκελσλ αληηηχπσλ.
2. Καη' εμαίξεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ε ακνηβή ηνπ δεκηνπξγνχ κπνξεί λα
ζπκθσλεζεί ζε νξηζκέλν πνζφ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: α) ζπιινγηθά έξγα, β) εγθπθινπαίδεηεο,
ιεμηθά, αλζνινγίεο έξγσλ ηξίησλ, γ) ζρνιηθά βηβιία θαη βνεζήκαηα, δ) ιεπθψκαηα, εκεξνιφγηα,
αηδέληεο, πξαθηηθνί νδεγνί, έληππα παηρλίδηα θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ φπσο ράξηεο, άηιαληεο, ε)
πξφινγνη, ζρνιηαζκνί, εηζαγσγέο, παξνπζηάζεηο, ζη) εηθνλνγξαθήζεηο θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ
εληχπσλ εθδφζεσλ, δ) κε ινγνηερληθά εηθνλνγξαθεκέλα παηδηθά βηβιία, ε) πνιπηειείο εθδφζεηο
πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εληχπσλ, ζ) πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο.
3. Δάλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη δεκηνπξγνί, θαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε δελ έρεη ξπζκηζηεί
δηαθνξεηηθά, ε πνζνζηηαία ακνηβή θαηαλέκεηαη ζε απηνχο αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο ζπκβνιήο
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ηνπ θαζελφο. ε πεξίπησζε πνπ έλαο ή πεξηζζφηεξνη δεκηνπξγνί δελ πξνζηαηεχνληαη θαηά ηηο
δηαηάμεηο ησλ λφκσλ πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, νη πξνζηαηεπφκελνη δεκηνπξγνί παίξλνπλ ην
πνζνζηφ ακνηβήο πνπ ζπκθσλήζεθε ή απηφ ην νπνίν ζα έπαηξλαλ θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, αλ πξνζηαηεχνληαλ φινη νη δεκηνπξγνί.
4. ε πεξίπησζε εθκίζζσζεο ή δαλεηζκνχ αληηηχπσλ απφ ηξίησλ, ε ακνηβή γηα ηελ παξνρή ηεο
αλαγθαίαο άδεηαο θαηαλέκεηαη ζε ίζα κέξε αλάκεζα ζην δεκηνπξγφ θαη ηνλ εθδφηε.
5. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ακνηβή ηνπ δεκηνπξγνχ θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ επί ηεο ιηαληθήο
πψιεζεο, φια ηα αληίηππα ηνπ έξγνπ πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπγγξαθέα, εθηφο αλ
ζπκθσλεζεί άιινο ηξφπνο ειέγρνπ. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ ζα εθδνζεί εληφο εμακήλνπ απφ
ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη έπεηηα απφ
αθξνάζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ, ζα θαζνξηζζεί άιινο ηξφπνο ειέγρνπ
ηνπ αξηζκνχ ησλ πσινχκελσλ αληηηχπσλ.
6. Ζ ακνηβή πνπ νθείιεη λα θαηαβάιιεη ν εθδφηεο έληππεο έθδνζεο ζην κεηαθξαζηή ελφο έξγνπ
γηα ηε κεηάθξαζε, ηελ αλαπαξαγσγή θαη "δηαλνκή" ηνπ έξγνπ, ζπκθσλείηαη ζε νξηζκέλν πνζνζηφ
επί ηεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο φισλ ησλ πσινχκελσλ αληηηχπσλ. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ
2, 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο.
7. Σν φλνκα ηνπ κεηαθξαζηή αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά θαη κε εκθαλή ηξφπν ζηε ζειίδα ηνπ
θχξηνπ ηίηινπ ηνπ βηβιίνπ. Μεηά απφ ζπκθσλία κε ηνλ εθδφηε, ην φλνκα ηνπ κεηαθξαζηή κπνξεί
λα αλαθέξεηαη θαη ζην εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ.

Άπθπο 34: Ρςθμίζειρ για ηη ζύμβαζη οπηικοακοςζηικήρ παπαγωγήρ

1. ηε ζχκβαζε γηα ηε δεκηνπξγία νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ αλάκεζα ζηνλ παξαγσγφ θαη ηνλ
πλεπκαηηθφ δεκηνπξγφ πξέπεη λα νξίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο εμνπζίεο απφ ην πεξηνπζηαθφ
δηθαίσκα πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηνλ παξαγσγφ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ε ζχκβζε επηθέξεη
κεηαβίβαζε ζηνλ παξαγσγφ εθείλσλ ησλ εμνπζηψλ απφ ην πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα, πνπ είλαη
αλαγθαίεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην ζθνπφ ηεο
ζχκβαζεο. Σν νπηηθναθνπζηηθφ έξγν ζεσξείηαη πεξαησκέλν φηαλ εγθξηζεί απφ ηνλ πλεπκαηηθφ
δεκηνπξγφ ην πξφηππν παξαγσγήο αληηηχπσλ πξνο εθκεηάιιεπζε. Γηα θάζε παξακφξθσζε,
πεξηθνπή ή άιιε ηξνπνπνίεζε ηεο νξηζηηθήο κνξθήο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ, έρεη εγθξηζεί
απφ ηνλ πλεπκαηηθφ δεκηνπξγφ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε άδεηα απηνχ. Σν εζηθφ δηθαίσκα ησλ
δεκηνπξγψλ ησλ επί κέξνπο ζπκβφισλ δελ κπνξεί λα αζθεζεί παξά κφλν ζε ζρέζε κε ηελ
νξηζηηθή κνξθή ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ, φπσο έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ πλεπκαηηθφ δεκηνπξγφ.
2. ηε ζχκβαζε αλάκεζα ζηνλ παξαγσγφ θαη ηνπο δεκηνπξγνχο ησλ επί κέξνπο ζπκβνιψλ, πνπ
ελζσκαηψζεθαλ ζε νπηηθναθνπζηηθφ έξγν, πξέπεη λα νξίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο εμνπζίεο απφ ην
πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα, πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηνλ παξαγσγφ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ε
ζχκβαζε αλάκεζα ζηνλ παξαγσγφ θαη ηνπο δεκηνπξγνχο ησλ επί κέξνπο ζπκβφισλ, εθηφο ησλ
κνπζηθνζπλζεηψλ θαη ησλ ζηηρνπξγψλ, επηθέξεη κεηαβίβαζε ζηνλ παξαγσγφ εθείλσλ ησλ
εμνπζηψλ, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ ζχκθσλα κε ην
ζθνπφ ηεο ζχκβαζεο. Σν πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα ζε ζρέζε κε άιιεο ρξήζεηο ησλ ζπκβφισλ
παξακέλεη ζηνπο δεκηνπξγνχο, εθφζνλ νη ζπκβνιέο απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
αλεμάξηεηα απφ ην νπηηθναθνπζηηθφ έξγν. "Ωο δεκηνπξγνί ησλ επί κέξνπο ζπκβνιψλ ζεσξνχληαη
ηδίσο ν ζελαξηνγξάθνο, ν ζπγγξαθέαο δηαιφγσλ, ν ζπλζέηεο κνπζηθήο, ν δηεπζπληήο
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θσηνγξαθίαο, ν ζθελνγξάθνο, ν ελδπκαηνιφγνο, ν ερνιήπηεο θαη ν επεμεξγαζήο ηειηθήο
ζχλζεζεο (Μνληεξ)".
3. Ο πλεπκαηηθφο δεκηνπξγφο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ρσξηζηήο ακνηβήο γηα θάζε ηξφπν
εθκεηάιιεπζεο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ. Ζ ακνηβή απηή θαζνξίδεηαη ζε νξηζκέλν πνζνζηφ, ην
χςνο ηνπ νπνίνπ ζπκθσλείηαη ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ
είλαη φια αλεμαηξέησο ηα αθαζάξηζηα έζνδα ή ηα έμνδα ή ηα ζπλδπαζκέλα αθαζάξηζηα έζνδα θαη
έμνδα, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ. Ο
παξαγσγφο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ ππνρξενχηαη κία θνξά ην ρξφλν λα παξέρεη εγγξάθσο
ζηνλ πλεπκαηηθφ δεκηνπξγφ θάζε πιεξνθνξία, πνπ αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ
νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ, επηδεηθλχνληάο ηνπ φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα. Απφ ηε ξχζκηζε ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ εμαηξνχληαη νη δηαθεκηζηηθέο ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο.
4. ηελ πεξίπησζε εθκίζζσζεο πιηθψλ θνξέσλ εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο πάλσ ζηνπο νπνίνπο
έρεη εγγξαθεί νπηηθναθνπζηηθφ έξγν, ν πλεπκαηηθφο δεκηνπξγφο δηαηεξεί πάληνηε ην δηθαίσκα
εχινγεο ακνηβήο γηα ηελ εθκίζζσζε. Ζ ξχζκηζε εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε εθκίζζσζεο
πιηθψλ θνξέσλ ήρνπ.

Άπθπο 35: Ρςθμίζειρ για ηη παδιοθωνική και ηηλεοπηική μεηάδοζη

1. Δθφζνλ δελ ππάξρεη αληίζεηε ζπκθσλία, ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο κεηάδνζεο ελφο
έξγνπ απφ ην ξαδηφθσλν ή ηελ ηειεφξαζε δελ ρξεηάδεηαη άιιε ζπλαίλεζε ηνπ δεκηνπξγνχ πέξα
απφ ηελ αξρηθή, ν ξαδηνηειενπηηθφο φκσο νξγαληζκφο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη πξφζζεηε
ακνηβή ζην δεκηνπξγφ πνπ νξίδεηαη γηα ηελ πξψηε επαλάιεςε ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% ηνπ
πνζνχ πνπ αξρηθά ζπκθσλήζεθε θαη γηα θάζε επφκελε ζε πνζνζηφ 20%. Ζ δηάηαμε ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ ηζρχεη ζηηο ζρέζεηο ησλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο κε ηνπο
ρξήζηεο πνπ ξπζκίδνληαη ζην άξζξν 56 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
2. Ζ ζχκβαζε ξαδηνθσληθήο ή ηειενπηηθήο κεηάδνζεο, αλ δελ ππάξρεη αληίζεηε ζπκθσλία, δελ
δίλεη ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν ξαδηνηειενπηηθφ νξγαληζκφ ηελ εμνπζία λα επηηξέςεη ζε ηξίηνπο ηε
κεηάδνζε ή αλακεηάδνζε ηνπ έξγνπ ζην θνηλφ κε ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα ή κε πιηθνχο αγσγνχο
ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, παξαιιήισο πξνο ηελ επηθάλεη ηεο γεο ή κέζσ δνξπθφξσλ.
«3. Ζ παξνπζίαζε έξγνπ ζην θνηλφ κέζσ δνξπθφξνπ ζπληειείηαη απνθιεηζηηθά ζην Κξάηνο-Μέινο
ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ, θάησ απφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επζχλε ηνπ
ξαδηνηειενπηηθνχ νξγαληζκνχ, ηα ζήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξνγξάκκαηα εηζάγνληαη ζε κηα
αδηάθνπε αιπζίδα κεηάδνζεο πξνο ην δνξπθφξν θαη απφ εθεί πξνο ην έδαθνο. Δάλ ηα ζήκαηα
πνπ πεξηέρνπλ πξνγξάκκαηα έρνπλ θσδηθνπνηεκέλε κνξθή, ηφηε ππάξρεη παξνπζίαζε ζην θνηλφ
κέζσ δνξπθφξνπ, εθφζνλ ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ απφ ην ξαδηνηειενπηηθφ νξγαληζκφ ή
κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ηα κέζα γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ
ε παξνπζίαζε ζην θνηλφ κέζσ δνξπθφξνπ ηειείηαη ζε κε θνηλνηηθφ θξάηνο, ην νπνίν δελ παξέρεη
επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη δπλάκεη ηνπ λφκνπ απηνχ, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ηνλ
παξφληα λφκν, ηζρχνπλ ηα εμήο: η) εάλ ηα ζήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξνγξάκκαηα εθπέκπνληαη ζην
δνξπθφξν απφ ζηαζκφ κεηάδνζεο πξνο δνξπθφξν πνπ επξίζθεηαη ζε έλα Κξάηνο-Μέινο, ε
πξάμε παξνπζίαζεο ζην θνηλφ κέζσ δνξπθφξνπ ζεσξείηαη φηη έρεη ηειεζηεί ζην ελ ιφγσ ΚξάηνοΜέινο θαη ηα δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα αζθεζνχλ θαηά ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ην
ζηαζκφ κεηάδνζεο πξνο δνξπθφξν, ηη) εάλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζκφο κεηάδνζεο πξνο
δνξπθφξν πνπ επξίζθεηαη ζε Κξάηνο-Μέινο, αιιά ηελ πξάμε παξνπζίαζεο ζην θνηλφ κέζσ
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δνξπθφξνπ ηελ έρεη αλαζέζεη ξαδηνηειενπηηθφο νξγαληζκφο εγθαηεζηεκέλνο ζε Κξάηνο-Μέινο, ε
πξάμε απηή ζεσξείηαη φηη έρεη ηειεζηεί ζην Κξάηνο-Μέινο ζην νπνίν ν ξαδηνηειενπηηθφο
νξγαληζκφο έρεη ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Κνηλφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα
αζθεζνχλ θαηά ηνπ ξαδηνηειενπηηθνχ νξγαληζκνχ. Ωο παξνπζίαζε ζην θνηλφ κέζσ δνξπθφξνπ
ζεσξείηαη ε πξάμε ηεο εηζαγσγήο, θάησ απφ ηνλ έιεγρν θαη κε επζχλε ηνπ ξαδηνηειενπηηθνχ
νξγαληζκνχ, ησλ ζεκάησλ πνπ πεξηέρνπλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ιήςε απφ ην
θνηλφ ζε κηα αδηάθνπε αιπζίδα κεηάδνζεο πξνο ην δνξπθφξν θαη απφ εθεί πξνο ην έδαθνο. Ζ
άδεηα γηα ηελ παξνπζίαζε έξγνπ ζην θνηλφ κεζψ δνξπθφξνπ απνθηάηαη κφλν κε ζπκθσλία.
4. Ζ θαισδηαθή αλακεηάδνζε εθπνκπψλ απφ άιια Κξάηε - Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο ζηελ
Διιάδα γίλεηαη φζνλ αθνξά ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην λφκν
απηφλ θαη βάζεη αηνκηθψλ ε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ησλ δεκηνπξγψλ θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ εθκεηάιιεπζεο θαισδηαθψλ δηθηχσλ. Οηαλ δελ έρεη ζπλαθζεί ζπκθσλία ζρεηηθά κε
ηελ έγθξηζε ηεο θαισδηαθήο αλακεηάδνζεο κηαο εθπνκπήο, νπνηνδήπνηε απφ ηα ελδηαθεξφκελα
κέξε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηεί ηε ζπλδξνκή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ κεζνιαβεηψλ πνπ επηιέγεη
απφ πίλαθα κεζνιαβεηψλ ηνλ νπνίν θαηαξηίδεη ν Οξγαληζκφο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο θάζε δχν
ρξφληα. Ο Οξγαληζκφο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο κπνξεί λα δεηά ηε γλψκε ησλ νξγαληζκψλ
ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ εθκεηάιιεπζεο θαισδηαθψλ δηθηχσλ γηα ηελ
θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα απηνχ. Οη κεζνιαβεηέο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο πξνο ηα κέξε.
Θεσξείηαη φηη φια ηα κέξε απνδέρνληαη ηελ πξφηαζε απηή, εάλ θαλέλα απφ απηά δελ πξνβάιεη
αληηξξήζεηο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ 3) κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφηαζεο Ωο
«θαισδηαθή αλακεηάδνζε» ζεσξείηαη ε ρσξίο αιινηψζεηο θαη πεξηθνπέο ηαπηφρξνλε
αλακεηάδνζε, κέζσ ζπζηεκάησλ θαισδίσλ ή κηθξνθπκάησλ θαη κε ζθνπφ ηε ιήςε ηνπο απφ ην
θνηλφ, αξρηθήο ελζχξκαηεο ε αζχξκαηεο, έζησ θαη δνξπθνξηθήο κεηάδνζεο, απφ Κξάηνο-Μέινο,
ηειενπηηθψλ ή ξαδηνθσληθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ιήςε απφ ην θνηλφ.»

Άπθπο 36: Αμοιβή για θεαηπική παπάζηαζη

1. Σα ζπγγξαθηθά δηθαηψκαηα ησλ ζεαηξηθψλ ζπγγξαθέσλ θαζνξίδνληαη ζε πνζνζηφ επί ησλ
αθαζάξηζησλ εηζπξάμεσλ κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ δεκνζίσλ ζεακάησλ.
2. Σα ειάρηζηα φξηα ησλ πνζνζηψλ απηψλ θαζνξίδνληαη ζε 22% γηα ηα θξαηηθά ζέαηξα θαη ζε 10%
γηα ηα ηδησηηθά ζέαηξα, ζπλνιηθά γηα νιφθιεξν ην πξφγξακκα κηαο παξάζηαζεο κε έξγα
πξσηφηππα ή κε κεηαθξάζεηο ή δηαζθεπέο θιαζζηθψλ έξγσλ, αξραίσλ ή λενηέξσλ. Σν ειάρηζην
φξην νξίδεηαη ζε 5% γηα ηε κεηάθξαζε έξγσλ ηνπ ζχγρξνλνπ δηεζλνχο δξακαηνινγίνπ. Αλ ζην
πξφγξακκα πεξηιακβάλνληαη έξγα πεξηζζφηεξσλ ζπγγξαθέσλ, ε ακνηβή θαηαλέκεηαη κεηαμχ ηνπο
αλάινγα κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ηνπ θαζελφο.

Άπθπο 37: Δκηέλεζη μοςζικήρ ζε κινημαηογπάθοςρ
Σν ειάρηζην φξην ηεο ακνηβήο ησλ δεκηνπξγψλ γηα ηελ εθηέιεζε κνπζηθψλ ζπλζέζεσλ κε ζηίρνπο
ή ρσξίο, πεξηιακβαλνκέλσλ ζε θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ζε αίζνπζεο ή ρψξνπο θηλεκαηνγξάθσλ
είλαη 1% επί ησλ αθαζάξηζησλ εηζπξάμεσλ κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ δεκνζίσλ ζεακάησλ.
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Άπθπο 38: Γικαιώμαηα θωηογπάθων
1. Ζ κεηαβίβαζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο ή ε ζχκβαζε θαη ε άδεηα εθκεηάιιεπζεο, πνπ
αθνξνχλ δεκνζίεπζε θσηνγξαθίαο ζε εθεκεξίδα ή πεξηνδηθφ ή άιιν κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο,
θαιχπηεη, εθφζνλ δελ ππάξρεη αληίζεηε ζπκθσλία, ηε δεκνζίεπζε ηεο θσηνγξαθίαο ζηε
ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα ή ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνδηθφ ή ην ζπγθεθξηκέλν κέζν καδηθήο
ελεκέξσζεο, ζην νπνίν αλαθεξφηαλ ε κεηαβίβαζε ή ε ζχκβαζε θαη ε άδεηα εθκεηάιιεπζεο,
θαζψο θαη ηε δηαηήξεζή ηεο ζην αξρείν ηνπο. Γηα θάζε δεκνζίεπζε κεηά ηελ πξψηε, νθείιεηαη ην
κηζφ ηεο ηξέρνπζαο ακνηβήο. Ζ δεκνζίεπζε θσηνγξαθίαο απφ αξρείν εθεκεξίδαο ή πεξηνδηθνχ ή
άιινπ κέζνπ καδηθήο ελεκέξσζεο, πνπ έρεη κεηαβηβαζζεί δελ επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ αλαθνξά ηνπ
ηίηινπ ηεο εθεκεξίδαο ή ηνπ πεξηνδηθνχ ή ηνπ νλφκαηνο ηνπ κέζνπ καδηθήο ελεκέξσζεο, ζην
αξρείν ησλ νπνίσλ έρεη πεξηέιζεη αξρηθά κε λφκηκν ηξφπν ε θσηνγξαθία.
2. Δθφζνλ γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο θσηνγξαθίαο παξαρσξείηαη ην πξσηφηππν ηεο θσηνγξαθηθήο
απνηχπσζεο, ε παξαρψξεζε απηή, αλ δελ ππάξρεη αληίζεηε ζπκθσλία, αθνξά κφλν ηε ρξήζε
ηνπ πξσηνηχπνπ πνπ πξέπεη λα επηζηξέθεηαη ζην θσηνγξάθν κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
ρξήζεο γηα ηελ πξψηε δεκνζίεπζε.
3. Ο θσηνγξάθνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαδήηεζεο θαη επηζηξνθήο ησλ θσηνγξαθηψλ ηνπ, πνπ
δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ απφ ηε
ζχκβαζε ή ηελ άδεηα εθκεηάιιεπζεο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα ή ην ζπγθεθξηκέλν
πεξηνδηθφ ή άιιν κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο.
4. ε θάζε δεκνζίεπζε θσηνγξαθίαο, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ θσηνγξάθνπ. Σν ίδην
ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε κεηαβίβαζεο αξρείνπ εθεκεξίδαο ή πεξηνδηθνχ ή άιινπ κέζνπ καδηθήο
ελεκέξσζεο.
5. Ο ηδηνθηήηεο εθεκεξίδαο ή πεξηνδηθνχ δελ κπνξεί λα εθδίδεη βηβιία ή ιεπθψκαηα θαη λα
πξαγκαηνπνηεί εθζέζεηο ρξεζηκνπνηψληαο σο πιηθφ θσηνγξαθίεο ηνπ κηζζσηή θσηνγξάθνπ
ρσξίο ηελ άδεηά ηνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε δαλεηζκνχ.

Άπθπο 39: Ακςπόηηηα ανηίθεηων ζςμθωνιών
Κείμενο Άπθπος
πκθσλίεο, πνπ πξνβιέπνπλ ξπζκίζεηο δηαθνξεηηθέο ή χςνο ακνηβψλ ρακειφηεξν απφ ηα
θαζνξηδφκελα κε ηα πξνεγνχκελα άξζξα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, είλαη, εθφζνλ δελ νξίδεηαη
άιισο ζην λφκν, άθπξεο θαηά ην κέηξν πνπ πεξηέρνπλ ξήηξεο δπζκελέζηεξεο γηα ηνπο
δεκηνπξγνχο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ: ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ
ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ "ΚΑΗ ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΔΗΓΗΚΖ ΦΤΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ ΒΑΖ
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ"
Άπθπο 40: Έπγα μιζθωηών
Σν πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα ζε πξφγξακκα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ
κηζζσηφ ζε εθηέιεζε ζχκβαζεο εξγαζίαο ή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνδφηε ηνπ,
κεηαβηβάδεηαη απηνδηθαίσο ζηνλ εξγνδφηε, εθηφο αλ ππάξρεη αληίζεηε ζπκθσλία.

Άπθπο 41: Δξάνηληζη δικαιώμαηορ
Ζ πξψηε πψιεζε αληηγξάθνπ ελφο πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κέζα ζηελ
Δπξσπατθή Κνηλφηεηα απφ ην δεκηνπξγφ ή κε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ εμαληιεί ην "δηθαίσκα
δηαλνκήο" ηνπ αληηηχπνπ απηνχ κέζα ζηελ Κνηλφηεηα κε εμαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ειέγρνπ ησλ
κεηαγελέζηεξσλ εθκηζζψζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ελφο αληηγξάθνπ ηνπ.

Άπθπο 42: Πεπιοπιζμοί
1. Δθφζνλ δελ ππάξρεη αληίζεηε ζπκθσλία, επηηξέπεηαη, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη
ρσξίο πιεξσκή ακνηβήο, ε αλαπαξαγσγή, ε κεηάθξαζε, ε πξνζαξκνγή, ε δηαζθεπή ή
νπνηαδήπνηε άιιε κεηαηξνπή ελφο πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, φηαλ νη πξάμεηο
απηέο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηά πξννξηζκφ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηφξζσζεο ζθαικάησλ, απφ ην πξφζσπν πνπ ην απέθηεζε
λνκίκσο.
2. Γελ εκπίπηεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ρξεηάδεηαη άδεηα ηνπ
δεκηνπξγνχ ε αλαπαξαγσγή πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε θφξησζε, ηελ εκθάληζε ζηελ νζφλε, ηελ
εθηέιεζε, ηε κεηαβίβαζε ή ηελ απνζήθεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.
3. Ο λφκηκνο ρξήζηεο ελφο πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή δελ κπνξεί λα εκπνδηζηεί
ζπκβαηηθά λα παξαγάγεη, ρσξίο ηε άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ρσξίο πιεξσκή ακνηβήο, έλα
εθεδξηθφ αληίγξαθν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην κέηξν πνπ απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηε ρξήζε.
4. Δπηηξέπεηαη ζην λφκηκν ρξήζηε αληηγξάθνπ πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ρσξίο
ηελ άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ρσξίο πιεξσκή ακνηβήο, ε παξαθνινχζεζε, ε κειέηε ή ε δνθηκή
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζνχλ νη ηδέεο θαη αξρέο πνπ
απνηεινχλ ηε βάζε νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, εάλ νη ελέξγεηεο απηέο γίλνληαη
θαηά ηε δηάξθεηα πξάμεο πνπ απνηειεί λφκηκε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αληίζεηε ζπκθσλία δελ
επηηξέπεηαη.
5. Αλαπαξαγσγή γηα ηδησηηθή ρξήζε πέξαλ απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ
παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ επηηξέπεηαη.
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Άπθπο 43: Αποζςμπίληζη
1. Δπηηξέπεηαη ζην λφκηκν ρξήζηε αληηγξάθνπ πξνγξάκκαηνο, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ
θαη ρσξίο πιεξσκή ακνηβήο, ε ελέξγεηα ησλ πξάμεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1
θαη 2 ηνπ άξζξνπ 42, εθφζνλ είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ νη αλαγθαίεο
πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ελφο αλεμάξηεηα δεκηνπξγεζέληνο πξνγξάκκαηνο
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε άιια πξνγξάκκαηα, εθφζνλ νη αλαγθαίεο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα
πιεξνθνξίεο δελ ήηαλ ήδε επθφισο θαη ηαρέσο πξνζηηέο ζην λφκηκν ρξήζηε θαη εθφζνλ νη
πξάμεηο πεξηνξίδνληαη ζηα κέξε ηνπ αξρηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα απηή.
2. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ επηηξέπνπλ, νη πιεξνθνξίεο πνπ ειήθζεζαλ
θαη' εθαξκνγή ηνπο: α) λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζθνπνχο άιινπο εθηφο απφ ηελ επίηεπμε ηεο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αλεμάξηεηα δεκηνπξγεζέληνο πξνγξάκκαηνο, β) λα αλαθνηλσζνχλ ζε
άιια πξφζσπα εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ απαηηείηαη γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ
αλεμάξηεηα δεκηνπξγεζέληνο πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, γ) λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα ηελ επεμεξγαζία, ηελ παξαγσγή ή ηελ εκπνξία πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ηνπ
νπνίνπ ε έθθξαζε είλαη θαηά βάζε φκνηα πξνο ην αξρηθφ πξφγξακκα ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε
πξάμε πνπ πξνζβάιιεη ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ δεκηνπξγνχ.
3. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε
εθαξκνγή ηνπο θαηά ηξφπν πνπ ζα έβιαπηε ηελ θαλνληθή εθκεηάιιεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή ζα πξνθαινχζε αδηθαηνιφγεηε βιάβε ζηα λφκηκα ζπκθέξνληα ηνπ
δεκηνπξγνχ ηνπ.

Άπθπο 44

Παξαιείπεηαη σο κε ηζρχνλ.

Άπθπο 45: Ηζσύρ άλλων διαηάξεων και ζςμθωνιών
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ δελ ζίγνπλ άιιεο λνκηθέο δηαηάμεηο, πνπ αθνξνχλ ηδίσο ηα
δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηα ζήκαηα, ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ, ην εκπνξηθφ απφξξεην, ηελ
πξνζηαζία ησλ εκηαγσγψλ πξντφλησλ ή ην δίθαην ησλ ζπκβάζεσλ.
2. πκθσλίεο αληίζεηεο πξνο ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 42 θαη πξνο ην άξζξν 43 είλαη
άθπξεο.

Άπθπο 45Α: Γικαίωμα ειδικήρ θύζηρ ηος καηαζκεςαζηή βάζηρ δεδομένων
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1. Ο θαηαζθεπαζηήο βάζεο δεδνκέλσλ έρεη ην δηθαίσκα λα απαγνξεχεη ηελ εμαγσγή ή/θαη
επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ή νπζηψδνπο κέξνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ,
αμηνινγνχκελνπ πνηνηηθά ή πνζνηηθά, εθφζνλ ε απφθηεζε, ν έιεγρνο ή ε παξνπζίαζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαηαδεηθλχνπλ νπζηψδε πνηνηηθή ή πνζνηηθή επέλδπζε.
Καηαζθεπαζηήο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιακβάλεη ηελ
πξσηνβνπιία θαη επσκίδεηαη ηνλ θίλδπλν ησλ επελδχζεσλ. Γελ ζεσξείηαη θαηαζθεπαζηήο ν
εξγνιάβνο βάζεο δεδνκέλσλ. (άξζξν 7 παξ. 10 Οδεγίαο 96/9)
2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ: α) "Δμαγσγή" ζεσξείηαη ε κφληκε ή πξνζσξηλή
κεηαθνξά ηνπ ζπλφινπ ή νπζηψδνπο κέξνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ βάζεο δεδνκέλσλ ζε άιιν πιηθφ
θνξέα κε νπνηνδήπνηε κέζν ή κε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη β) "επαλαρξεζηκνπνίεζε ' λνείηαη ε
πάζεο κνξθήο δηάζεζε ζην θνηλφ ηνπ ζπλφινπ ή νπζηψδνπο κέξνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ κε δηαλνκή αληηγξάθσλ, εθκίζζσζε, κεηάδνζε κε άκεζε επηθνηλσλία ή κε άιιεο
κνξθέο. Ζ πξψηε πψιεζε αληηγξάθνπ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ζηελ Κνηλφηεηα απφ ην δηθαηνχρν ή
κε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζπληζηά αλάισζε ηνπ δηθαηψκαηνο ειέγρνπ ηεο κεηαπψιεζεο ηνπ ελ ιφγσ
αληηγξάθνπ ζηελ Κνηλφηεηα. Ο δαλεηζκφο ζην θνηλφ δελ ζπληζηά πξάμε εμαγσγήο ή
επαλαρξεζηκνπνίεζεο. (άξζξν 7 παξ. 2 Οδεγίαο 96/9)
3. Σν δηθαίσκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηζρχεη αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε ελ ιφγσ βάζε
δεδνκέλσλ ή ην πεξηερφκελφ ηεο πξνζηαηεχεηαη κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ή
κε άιιεο δηαηάμεηο. Ζ πξνζηαζία βάζεη ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 δελ
ζίγεη ελδερφκελα δηθαηψκαηα επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Σν δηθαίσκα εηδηθήο θχζεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή βάζεο δεδνκέλσλ κπνξεί λα κεηαβηβαζζεί κε αληάιιαγκα ή ρσξίο αληάιιαγκα ή
λα παξαρσξεζεί ε εθκεηάιιεπζή ηνπ κε άδεηα ή ζχκβαζε. (άξζξν 7 παξ. 3 θαη 4 Οδεγίαο 96/9)
4. Γελ επηηξέπεηαη ε επαλεηιεκκέλε θαη ζπζηεκαηηθή εμαγσγή ή/θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε
επνπζησδψλ κεξψλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, εθφζνλ ζπλεπάγεηαη ηε δηελέξγεηα
πξάμεσλ πνπ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ θαλνληθή εθκεηάιιεπζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ή
ζίγνπλ αδηθαηφινγεηαηα λφκηκα ζπκθέξνληα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο βάζεο. (άξζξν 7 παξ, 5
Οδεγίαο 96/9)
5. Ο θαηαζθεπαζηήο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ έρεη ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν δελ κπνξεί λα εκπνδίζεη ην λφκηκν ρξήζηε ηεο βάζεο λα εμάγεη ή/θαη λα
επαλαρξεζηκνπνηεί επνπζηψδε κέξε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αμηνινγνχκελα πνηνηηθά ή πνζνηηθά
γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ. Δάλ ν λφκηκνο ρξήζηεο δηθαηνχηαη λα εμάγεη ή/θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεί
ηκήκα κφλν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ε παξνχζα παξάγξαθνο εθαξκφδεηαη κφλν γηα ην ηκήκα απηφ.
Ο λφκηκνο ρξήζηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ έρεη ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν δελ κπνξεί: α) λα εθηειεί πξάμεηο πνπ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ θαλνληθή
εθκεηάιιεπζε ηεο βάζεο απηήο ή ζίγνπλ αδηθαηνιφγεηα ηα λφκηκα ζπκθέξνληα ηνπ θαηαζθεπαζηή
ηεο, β) λα πξνμελεί δεκία ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή ησλ
ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ γηα ηα έξγα ή ηηο εξκελείεο ή εθηειέζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ελ ιφγσ
βάζε δεδνκέλσλ. πκθσλίεο αληίζεηεο πξνο ηηο ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα
παξάγξαθν είλαη άθπξεο. (άξζξα 8 θαη 15 Οδεγίαο 96/9)
6. Ο λφκηκνο ρξήζηεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ έρεη ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν κπνξεί, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, λα εμάγεη
ή θαη/λα επαλαρξεζηκνπνηήζεη νπζηψδεο κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο: α) φηαλ πξφθεηηαη γηα
εμαγσγή, γηα εθπαηδεπηηθνχο ή εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, εθφζνλ αλαθέξεηαη ε πεγή θαη ζην βαζκφ
πνπ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηνλ επηδησθφκελν κε εκπνξηθφ ζθνπφ, β) φηαλ πξφθεηηαη γηα
εμαγσγή ή/θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε γηα ιφγνπο δεκφζηαο αζθάιεηαο ή γηα ζθνπνχο δηνηθεηηθήο ή
δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν δηθαίσκα εηδηθήο θχζεο ηζρχεη γηα ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ νπνίσλ νη
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θαηαζθεπαζηέο ή νη δηθαηνχρνη είλαη ππήθννη Κξάηνπο - Μέινπο ή έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο
ζην έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο. Δθαξκφδεηαη επίζεο ζηηο εηαηξείεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ
ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία Κξάηνπο - Μέινπο θαη νη νπνίεο έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο
έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο εληφο ηεο Κνηλφηεηαο. Οηαλ ε
ζπγθεθξηκέλε Δηαηξία ή επηρείξεζε έρεη κφλν ηελ θαηαζηαηηθή ηεο έδξα ζην έδαθνο ηεο
Κνηλφηεηαο, νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο πξέπεη λα ζπλδένληαη πξαγκαηηθά θαη αδηάιεηπηα κε ηελ
νηθνλνκία ελφο Κξάηνπο - Μέινπο. (άξζξα 9 θαη 11 Οδεγίαο 96/9)
7. Σν δηθαίσκα πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν απηφ ηζρχεη απφ ηελ πεξάησζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο
βάζεο δεδνκέλσλ θαη ιήγεη δεθαπέληε (15) έηε κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη ηεο
εκεξνκελίαο πεξάησζεο. ηελ πεξίπησζε βάζεο δεδνκέλσλ ε νπνία έρεη ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ
θνηλνχ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην
πξνεγνχκελν εδάθην, ε δηάξθεηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ
άξζξν ιήγεη δεθαπέληε (15) έηε κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ην νπνίν έπεηαη ηεο
εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία ε βάζε ηέζεθε γηα πξψηε θνξά ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ.
Οπνηαδήπνηε νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε, αμηνινγνχκελε πνηνηηθά ή πνζνηηθά, ηνπ πεξηερνκέλνπ
κηαο βάζεο δεδνκέλσλ, ηδίσο νπνηαδήπνηε νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε εμαηηίαο ηεο δηαδνρηθήο
ζψξεπζεο πξνζζεθψλ, δηαγξαθψλ ή κεηαηξνπψλ, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη φηη
πξφθεηηαη γηα λέα νπζηψδε επέλδπζε, αμηνινγνχκελε πνηνηηθά ή πνζνηηθά, παξέρεη ζηε βάζε πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ επέλδπζε απηή δηθαίσκα ηδίαο δηάξθεηαο πξνζηαζίαο". (άξζξν 1Ο Οδεγίαο
96/9)
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΓΓΟΟ: ΤΓΓΔΝΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Άπθπο 46: Άδεια από επμηνεςηέρ ή εκηελεζηέρ καλλιηέσνερ
1. Ωο εξκελεπηέο ή εθηειεζηέο θαιιηηέρλεο ζεσξνχληαη ηα πξφζσπα πνπ εξκελεχνπλ ή εθηεινχλ
κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν έξγα ηνπ πλεχκαηνο φπσο νη εζνπνηνί, νη κνπζηθνί, νη ηξαγνπδηζηέο, νη
ρνξσδνί, νη ρνξεπηέο, νη θαιιηηέρλεο θνπθινζέαηξνπ, ζεάηξνπ ζθηψλ, ζεάκαηνο πνηθηιηψλ
(βαξηεηέ) ή ηππνδξφκνπ (ηζίξθνπ).
"2. Οη εξκελεπηέο ή εθηειεζηέο θαιιηηέρλεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηηξέπνπλ ή λα απαγνξεχνπλ:
α) ηελ εγγξαθή ηεο εξκελείαο ή εθηέιεζήο ηνπο ζε πιηθφ θνξέα,
β) ηελ άκεζε ή έκκεζε, πξνζσξηλή ή κφληκε αλαπαξαγσγή κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη κνξθή, ελ
φισ ή ελ κέξεη, φζνλ αθνξά ηελ εγγξαθή ζε πιηθφ θνξέα ηεο εξκελείαο ή εθηέιεζήο ηνπο,
γ) ηε δηαλνκή ζην θνηλφ ηνπ πιηθνχ θνξέα κε ηελ εγγξαθή ηεο εξκελείαο ή εθηέιεζεο, κε πψιεζε
ή κε άιινπο ηξφπνπο. Σν δηθαίσκα δηαλνκήο δελ αλαιψλεηαη εληφο ηεο Κνηλφηεηαο φζνλ αθνξά
ηνλ πιηθφ θνξέα κε ηελ εγγξαθή ηεο εξκελείαο ή εθηέιεζεο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο
πξψηεο πψιεζεο εληφο ηεο Κνηλφηεηαο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν ή κε ηε
ζπγθαηάζεζή ηνπ,
δ) ηελ εθκίζζσζε θαη ην δεκφζην δαλεηζκφ ηνπ πιηθνχ θνξέα κε ηελ εγγξαθή ηεο εξκελείαο ή
εθηέιεζεο. Σα δηθαηψκαηα απηά δελ αλαιψλνληαη απφ νπνηαδήπνηε πψιεζε ή άιιε πξάμε
δηαλνκήο ησλ σο άλσ πιηθψλ θνξέσλ,
ε) ηε ξαδηνηειενπηηθή κεηάδνζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, φπσο ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα,
δνξπθφξνη, θαιψδηα, θαζψο θαη ηελ παξνπζίαζε ζην θνηλφ ηνπ πιηθνχ θνξέα κε ηελ παξάλνκε
εγγξαθή ηεο δσληαλήο εξκελείαο ή εθηέιεζεο,
ζη) ηε ξαδηνηειενπηηθή κεηάδνζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, φπσο ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα,
δνξπθφξνη, θαιψδηα, ηεο δσληαλήο εξκελείαο ή εθηέιεζήο ηνπο, εθηφο αλ ε κεηάδνζε απηή
απνηειεί αλακεηάδνζε λφκηκεο κεηάδνζεο,
δ) ηελ παξνπζίαζε ζην θνηλφ ηεο δσληαλήο εξκελείαο ή εθηέιεζήο ηνπο, πνπ γίλεηαη κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, εθηφο απφ ξαδηνηειενπηηθή κεηάδνζε,
ε) ηε δηάζεζε ζην θνηλφ, ελζπξκάησο ή αζπξκάησο, θαηά ηξφπν ψζηε νπνηνζδήπνηε λα έρεη
πξφζβαζε ζηελ εγγξαθή ζε πιηθφ θνξέα ηεο εξκελείαο ή εθηέιεζήο ηνπο, φπνπ θαη φηαλ επηιέγεη
ν ίδηνο. Σν δηθαίσκα απηφ δελ αλαιψλεηαη κε νπνηαδήπνηε πξάμε δηάζεζεο ζην θνηλφ κε ηελ
έλλνηα ηεο παξνχζαο ξχζκηζεο. (άξζξα 2, 3 παξ. 2 θαη 3, 4 Οδεγίαο 2001/29)."
3. Ζ άδεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ελέξγεηα ησλ πξάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, αλ δελ ππάξρεη αληίζεηε ζπκθσλία ζηελ νπνία λα νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα νη πξάμεηο γηα
ηηο νπνίεο δίλεηαη ε άδεηα, ζεσξείηαη φηη έρεη δνζεί, φηαλ ν εξκελεπηήο ή εθηειεζηήο θαιιηηέρλεο
ζπλδέεηαη κ' εθείλνλ πνπ επηρεηξεί απηέο ηηο πξάμεηο κε ζχκβαζε εξγαζίαο, πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ
ελέξγεηα απηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ. Ο εξκελεπηήο ή εθηειεζηήο θαιιηηέρλεο δηαηεξεί
πάληνηε ην δηθαίσκα ακνηβήο γηα ηελ ελέξγεηα θαζεκηάο απφ ηηο πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζε θάζε ηξφπν εθκεηάιιεπζεο ηεο εξκελείαο ή εθηέιεζήο
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ηνπ. Δηδηθφηεξα, ν εξκελεπηήο ή εθηειεζηήο θαιιηηέρλεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα εχινγεο ακνηβήο γηα
ηελ εθκίζζσζε, ρσξίο λα κπνξεί λα παξαηηεζεί απφ απηφ, εάλ έρεη δψζεη ζε παξαγσγφ πιηθψλ
θνξέσλ ήρνπ ή εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο άδεηα γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ πιηθνχ θνξέα κε ηελ
εγγξαθή ηεο εξκελείαο ηνπ.
4. ε πεξίπησζε εξκελείαο ή εθηέιεζεο απφ ζχλνιν, νη κεηέρνληεο ζε απηφ εξκελεπηέο ή
εθηειεζηέο θαιιηηέρλεο νξίδνπλ κε πιεηνςεθία θαη εγγξάθσο έλαλ αληηπξφζσπφ ηνπο γηα ηελ
άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Απηή ε αληηπξνζψπεπζε δελ αθνξά ην δηεπζπληή ηεο νξρήζηξαο ή ηεο ρνξσδίαο, ηνλ ζνιίζη,
ηνπο πξσηαγσληζηέο θαη ην ζθελνζέηε. Αλ δελ έρεη νξηζζεί αληηπξφζσπνο ζχκθσλα κε ην εδάθην
α' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε δεχηεξε
παξάγξαθν ηνπ παξφληνο άξζξνπ γίλεηαη απφ ην δηεπζπληή ηνπ ζπλφινπ.
5. Απαγνξεχεηαη ε κεηαβίβαζε ελ δσή ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε δεχηεξε
παξάγξαθν ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη ε παξαίηεζε απφ απηά. Δίλαη δπλαηή ε αλάζεζε ηεο
δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ ζε νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο θαη
πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ ζε νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηα νξηδφκελα
ζηα άξζξα 54 θαη 58 ηνπ παξφληνο λφκνπ.

Άπθπο 47: Άδεια από παπαγωγούρ ςλικών θοπέων
"1. Οη παξαγσγνί θωνογπαθημάηων (παξαγσγνί πιηθψλ θνξέσλ ήρνπ) έρνπλ ην δηθαίσκα λα
επηηξέπνπλ ή απαγνξεχνπλ:
α) ηελ άκεζε ή έκκεζε, πξνζσξηλή ή κφληκε αλαπαξαγσγή κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη κνξθή, ελ
φισ ή ελ κέξεη, φζνλ αθνξά ηα θσλνγξαθήκαηά ηνπο,
β) ηε δηαλνκή ζην θνηλφ ησλ σο άλσ πιηθψλ θνξέσλ πνπ έρνπλ παξαγάγεη κε πψιεζε ή κε
άιινπο ηξφπνπο. Σν δηθαίσκα δηαλνκήο δελ αλαιψλεηαη εληφο ηεο Κνηλφηεηαο, φζνλ αθνξά ηνπο
σο άλσ πιηθνχο θνξείο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο πξψηεο πψιεζεο εληφο ηεο Κνηλφηεηαο
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν ή κε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ,
γ) ηελ εθκίζζσζε ή ην δεκφζην δαλεηζκφ ησλ σο άλσ πιηθψλ θνξέσλ. Σα δηθαηψκαηα απηά δελ
αλαιψλνληαη απφ νπνηαδήπνηε πψιεζε ή άιιε πξάμε δηαλνκήο ησλ σο άλσ πιηθψλ θνξέσλ,
δ) ηε δηάζεζε ζην θνηλφ, ελζπξκάησο ή αζπξκάησο, θαηά ηξφπν ψζηε νπνηνζδήπνηε λα έρεη
πξφζβαζε ζηα θσλνγξαθήκαηά ηνπο, φπνπ θαη φηαλ ν ίδηνο επηιέγεη. Σν δηθαίσκα απηφ δελ
αλαιψλεηαη κε νπνηαδήπνηε πξάμε δηάζεζεο ζην θνηλφ κε ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο ξχζκηζεο,
ε) ηελ εηζαγσγή ησλ σο άλσ πιηθψλ θνξέσλ πνπ παξήρζεζαλ ζην εμσηεξηθφ ρσξίο ηε ζπλαίλεζή
ηνπο ή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηζαγσγή απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, αλ ην
δηθαίσκα ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζηελ Διιάδα είρε ζπκβαηηθά δηαηεξεζεί απφ ηνλ παξαγσγφ. (άξζξα
2, 3 παξ. 2 θαη 3, 4 Οδεγίαο 2001/29).
2. Οη παξαγσγνί νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ (παξαγσγνί πιηθψλ θνξέσλ εηθφλαο ή ήρνπ θαη
εηθφλαο) έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηηξέπνπλ ή απαγνξεχνπλ:
α) ηελ άκεζε ή έκκεζε, πξνζσξηλή ή κφληκε αλαπαξαγσγή κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη κνξθή, ελ
φισ ή ελ κέξεη, φζνλ αθνξά ην πξσηφηππν θαη ηα αληίηππα (αληίγξαθα) ησλ ηαηληψλ ηνπο,
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β) ηε δηαλνκή ζην θνηλφ ησλ σο άλσ πιηθψλ θνξέσλ πνπ έρνπλ παξαγάγεη κε πψιεζε ή κε
άιινπο ηξφπνπο. Σν δηθαίσκα δηαλνκήο δελ αλαιψλεηαη εληφο ηεο Κνηλφηεηαο, φζνλ αθνξά ηνπο
σο άλσ πιηθνχο θνξείο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο πξψηεο πψιεζεο εληφο ηεο Κνηλφηεηαο
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν ή κε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ,
γ) ηελ εθκίζζσζε ή ην δεκφζην δαλεηζκφ ησλ σο άλσ πιηθψλ θνξέσλ. Σα δηθαηψκαηα απηά δελ
αλαιψλνληαη απφ νπνηαδήπνηε πψιεζε ή άιιε πξάμε δηαλνκήο ησλ σο άλσ πιηθψλ θνξέσλ,
δ) ηε δηάζεζε ζην θνηλφ, ελζπξκάησο ή αζπξκάησο, θαηά ηξφπν ψζηε νπνηνζδήπνηε λα έρεη
πξφζβαζε φπνπ θαη φηαλ ν ίδηνο επηιέγεη, φζνλ αθνξά ην πξσηφηππν θαη ηα αληίγξαθα ησλ
ηαηληψλ ηνπο. Σν δηθαίσκα απηφ δελ αλαιψλεηαη κε νπνηαδήπνηε πξάμε δηάζεζεο ζην θνηλφ κε ηελ
έλλνηα ηεο παξνχζαο ξχζκηζεο,
ε) ηελ εηζαγσγή ησλ σο άλσ πιηθψλ θνξέσλ πνπ παξήρζεζαλ ζην εμσηεξηθφ ρσξίο ηε ζπλαίλεζή
ηνπο ή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηζαγσγή απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, αλ ην
δηθαίσκα ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζηελ Διιάδα είρε ζπκβαηηθά δηαηεξεζεί απφ ηνλ παξαγσγφ,
ζη) ηε ξαδηνηειενπηηθή κεηάδνζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
δνξπθνξηθήο κεηάδνζεο ή θαισδηαθήο αλακεηάδνζεο ησλ σο άλσ πιηθψλ θνξέσλ, θαζψο θαη ηελ
παξνπζίαζε απηψλ ζην θνηλφ. (άξζξα 2, 3 παξ. 2 θαη 3, 4 Οδεγίαο 2001/29)."
"3" . Ωο παξαγσγφο πιηθνχ θνξέα ήρνπ λνείηαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε πξνσηνβνπιία
θαη επζχλε ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε εγγξαθή ζεηξάο ήρσλ κφλν. Ωο παξαγσγφο
πιηθνχ θνξέα εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο λνείηαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε πξσηνβνπιία
θαη επζχλε ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε εγγξαθή ζεηξάο εηθφλσλ κε ή ρσξίο ήρν.

Άπθπο 48: Άδεια από παδιοηηλεοπηικούρ οπγανιζμούρ
"1. Οη ξαδηνηειενπηηθνί νξγαληζκνί έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηηξέπνπλ ή λα απαγνξεχνπλ: α) ηελ
αλακεηάδνζε ησλ εθπνκπψλ ηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, φπσο ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα,
δνξπθφξνη, θαιψδηα, β) ηελ παξνπζίαζε ζην θνηλφ ησλ εθπνκπψλ ηνπο ζε ρψξνπο φπνπ ε
είζνδνο επηηξέπεηαη κε εηζηηήξην, γ) ηελ εγγξαθή ησλ εθπνκπψλ ηνπο ζε πιηθνχο θνξείο ήρνπ ή
εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο, είηε νη εθπνκπέο απηέο κεηαδίδνληαη ελζπξκάησο είηε αζπξκάησο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαισδηαθήο ή δνξπθνξηθήο κεηάδνζεο, δ) ηελ άκεζε ή έκκεζε,
πξνζσξηλή ή κφληκε αλαπαξαγσγή κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη κνξθή, ελ φισ ή ελ κέξεη, φζνλ
αθνξά ηελ πιηθή ελζσκάησζε ησλ εθπνκπψλ ηνπο πνπ κεηαδίδνληαη ελζπξκάησο ή αζπξκάησο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαισδηαθήο ή δνξπθνξηθήο κεηάδνζεο ε) ηε δηαλνκή ζην θνηλφ ησλ
πιηθψλ θνξέσλ κε ηελ εγγξαθή ησλ εθπνκπψλ ηνπο, κέζσ πψιεζεο ή κε άιινπο ηξφπνπο. Σν
δηθαίσκα δηαλνκήο δελ αλαιψλεηαη εληφο ηεο Κνηλφηεηαο, φζνλ αθνξά ηνπο πιηθνχο θνξείο κε ηελ
εγγξαθή ησλ εθπνκπψλ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο πξψηεο πψιεζεο εληφο ηεο Κνηλφηεηαο
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν ή κε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ, ζη) ηελ εθκίζζσζε θαη ην
δεκφζην δαλεηζκφ ηνπ πιηθνχ θνξέα κε ηελ εγγξαθή ησλ εθπνκπψλ ηνπο. Σα δηθαηψκαηα απηά δελ
αλαιψλνληαη απφ νπνηαδήπνηε πψιεζε ή άιιε πξάμε δηαλνκήο ηνπ σο άλσ πιηθνχ θνξέα, δ) ηε
δηάζεζε ζην θνηλφ, ελζπξκάησο ή αζπξκάησο, θαηά ηξφπν ψζηε νπνηνζδήπνηε λα έρεη πξφζβαζε
ζηελ πιηθή ελζσκάησζε ησλ εθπνκπψλ ηνπο, φπνπ θαη φηαλ ν ίδηνο επηιέγεη. Σν δηθαίσκα απηφ
δελ αλαιψλεηαη κε νπνηαδήπνηε πξάμε δηάζεζεο ζην θνηλφ κε ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο
ξχζκηζεο. (άξζξα 2, 3 παξ. 2 θαη 3, 4 Οδεγίαο 2001/29)."
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2. Οη ξαδηνηειενπηηθνί νξγαληζκνί δελ έρνπλ ην δηθαίσκα πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην γ' ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, φηαλ αλακεηαδίδνπλ απιψο κέζσ θαισδίνπ εθπνκπέο
ξαδηνηειενπηηθψλ νξγαληζκψλ.

Άπθπο 49: Γικαίωμα εύλογηρ αμοιβήρ
1. Οηαλ πιηθφο θνξέαο ήρνπ [ή εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο] πνπ έρεη λφκηκα εγγξαθεί
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ξαδηνηειενπηηθή κεηάδνζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, φπσο ειεθηξνκαγλεηηθά
θχκαηα, δνξπθφξνη, θαιψδηα, ή γηα παξνπζίαζε ζην θνηλφ, ν ρξήζηεο νθείιεη εχινγε θαη εληαία
ακνηβή ζηνπο εξκελεπηέο ή εθηειεζηέο θαιιηηέρλεο, ησλ νπνίσλ ε εξκελεία ή ε εθηέιεζε έρεη
εγγξαθεί ζηνλ πιηθφ θνξέα, θαη ζηνπο παξαγσγνχο ησλ πιηθψλ απηψλ θνξέσλ. Ζ ακνηβή απηή
θαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζε νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ.
Οη νξγαληζκνί απηνί ππνρξενχληαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη, λα ζπκθσλνχλ ηηο ακνηβέο, λα
πξνβάιινπλ ηηο ζρεηηθέο αμηψζεηο γηα ηελ θαηαβνιή θαη λα εηζπξάηηνπλ ηηο ζρεηηθέο ακνηβέο απφ
ηνπο ρξήζηεο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθήο
δηαρείξηζεο, ην χςνο ηεο εχινγεο ακνηβήο θαη νη φξνη ηεο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη απφ ην
κνλνκειέο πξσηνδηθείν θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Οξηζηηθά πεξί ηεο ακνηβήο
απνθαίλεηαη ην αξκφδην δηθαζηήξην.
2. Σν δηθαίσκα εύλογηρ αμοιβήρ ησλ εξκελεπηψλ ή εθηειεζηψλ θαιιηηερλψλ πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη αλεθρψξεην, κε ηελ επηθχιαμε ηεο
ππνρξεσηηθήο αλάζεζεο ηεο είζπξαμεο θαη δηαρείξηζεο ζηνπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο
δηαρείξηζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 54 έσο 58 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
3. Οη εηζπξαηηφκελεο ακνηβέο θαηαλέκνληαη εμ εκηζείαο κεηαμχ εξκελεπηψλ ή εθηειεζηψλ
θαιιηηερλψλ θαη παξαγσγψλ ησλ πιηθψλ θνξέσλ. Ζ θαηαλνκή ησλ εηζπξαηηνκέλσλ ακνηβψλ
κεηαμχ ησλ εξκελεπηψλ ή εθηειεζηψλ θαιιηηερλψλ θαη κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ γίλεηαη θαηά ηηο
κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ θάζε νξγαληζκνχ ζπιινγηθήο
δηαρείξηζεο.
4. Οη εξκελεπηέο ή εθηειεζηέο θαιιηηέρλεο έρνπλ δηθαίσκα εχινγεο ακνηβήο γηα ηε
ξαδηνηειενπηηθή αλακεηάδνζε ηεο εξκελείαο ή εθηέιεζήο ηνπο πνπ κεηαδίδεηαη ξαδηνηειενπηηθά.
Σν δηθαίσκα εχινγεο ακνηβήο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα παξάγξαθν είλαη αλεθρψξεην
θαη είλαη δπλαηή κφλν ε αλάζεζε ηεο είζπξαμεο θαη δηαρείξηζεο ζηνπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο
δηαρείξηζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 54 έσο 58 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
"5. Όηαλ πιηθφο θνξέαο εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο πνπ έρεη λφκηκα εγγξαθεί ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ξαδηνηειενπηηθή κεηάδνζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, φπσο ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα, δνξπθφξνη,
θαιψδηα ή γηα παξνπζίαζε ζην θνηλφ, ν ρξήζηεο νθείιεη εχινγε ακνηβή ζηνπο εξκελεπηέο ή
εθηειεζηέο ησλ νπνίσλ ε εξκελεία έρεη εγγξαθεί ζηνπο πιηθνχο απηνχο θνξείο. Καηά ηα ινηπά
εθαξκφδνληαη ε παξάγξαθνο 1 εδάθηα β', γ', δ' θαη ε', θαζψο θαη νη παξάγξαθνη 2 θαη 4 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ."

Άπθπο 50: Ζθικό δικαίωμα
1. Οη εξκελεπηέο ή εθηειεζηέο θαιιηηέρλεο έρνπλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο ην δηθαίσκα
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αλαγλψξηζεο θαη πξνβνιήο ηεο παηξφηεηάο ηνπο πάλσ ζηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη ην
δηθαίσκα ηεο απαγφξεπζεο θάζε παξακφξθσζεο ηεο εξκελείαο ή ηεο εθηέιεζεο απηήο.
2. Μεηά ην ζάλαην ηνπ εξκελεπηή ή εθηειεζηή θαιιηηέρλε ην δηθαίσκα απηφ πεξηέξρεηαη ζηνπο
θιεξνλφκνπο ηνπ.
3. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξάγξαθνο 2 θαη ηνπ άξζξνπ 16 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζην
εζηθφ δηθαίσκα ησλ εξκελεπηψλ ή εθηειεζηψλ θαιιηηερλψλ.

Άπθπο 51: Γικαιώμαηα εκδοηών
Δθδφηεο εληχπσλ έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηηξέπνπλ ή λα απαγνξεχνπλ ηελ αλαπαξαγσγή, κε
θσηνηππηθέο, ειεθηξνληθέο ή φπνηεο άιιεο κεζφδνπο, γηα ζθνπνχο εθκεηάιιεπζεο, ηεο
ζηνηρεηνζεζίαο θαη ηεο ζειηδνπνίεζεο ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ εθδψζεη.

Άπθπο 51Α: Πποζηαζία πποηγοςμένωρ αδημοζίεςηων έπγων
"Κάζε πξφζσπν ην νπνίν, κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο, γηα πξψηε θνξά δεκνζηεχεη λνκίκσο ή παξνπζηάδεη λνκίκσο ζην θνηλφ έξγν
πξνεγνπκέλσο αδεκνζίεπην, δηθαηνχηαη πξνζηαζίαο αλάινγεο κε ην πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα ηνπ
δεκηνπξγνχ. Ζ δηάξθεηα πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ είλαη είθνζη πέληε (25) έηε απφ ηε
ζηηγκή πνπ γηα πξψηε θνξά ην έξγν δεκνζηεχζεθε λνκίκσο ή παξνπζηάζηεθε λνκίκσο ζην θνηλφ
θαη ππνινγίδεηαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ην νπνίν έπεηαη ηεο πξψηεο λφκηκεο
δεκνζίεπζεο ή παξνπζίαζεο ζην θνηλφ."

Άπθπο 52: Σύπορ άδειαρ, πεπιοπιζμοί και διάπκεια δικαιωμάηων "καθώρ και η πύθμιζη
άλλων θεμάηων
Σα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 46 έσο 51 δηέπνληαη απφ ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο:
α) νη δηθαηνπξαμίεο, πνπ αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηα απηά, ηζρχνπλ κφλν εθφζνλ έγηλαλ γξαπηψο,
β) νη πεξηνξηζκνί, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο,
ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη γη' απηά,
«γ) ε δηάξθεηα ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξκελεπηψλ ή εθηειεζηψλ θαιιηηερλψλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηα άξζξα 46 θαη 49 ηνπ λφκνπ απηνχ νξίδεηαη ζε πελήληα (50) ρξφληα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο
εξκελείαο ή εθηέιεζεο, αιιά δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ
θαιιηηέρλε. Ωζηφζν, αλ εληφο ηεο πεξηφδνπ απηήο γίλεη λφκηκε δεκνζίεπζε ή λφκηκε παξνπζίαζε
ζην θνηλφ ηεο πιηθήο ελζσκάησζεο ηεο εξκελείαο ή εθηέιεζεο, ηα δηθαηψκαηα απηά δηαξθνχλ
πελήληα (50) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο απηήο δεκνζίεπζεο ή ηεο πξψηεο απηήο
παξνπζίαζεο ζην θνηλφ, αλάινγα κε ην πνηα έγηλε πξψηε.
"δ) Σα δηθαηψκαηα ησλ παξαγσγψλ θσλνγξαθεκάησλ (παξαγσγψλ πιηθψλ θνξέσλ ήρνπ)
ιήγνπλ πελήληα έηε κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πιηθήο ελζσκάησζεο. Ωζηφζν, εάλ ην
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θσλνγξάθεκα έρεη δεκνζηεπζεί λνκίκσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο, ηα δηθαηψκαηα
ιήγνπλ πελήληα έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο λφκηκεο δεκνζίεπζεο. Δάλ δελ έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί λφκηκε δεκνζίεπζε θαηά ηελ πεξίνδν πνπ κλεκνλεχεηαη ζην πξψην εδάθην θαη
εάλ ην θσλνγξάθεκα έρεη παξνπζηαζηεί λνκίκσο ζην θνηλφ θαηά ηελ πεξίνδν απηή, ηα δηθαηψκαηα
ιήγνπλ πελήληα έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο λφκηκεο παξνπζίαζεο ζην θνηλφ. Ωζηφζν,
αλ ιφγσ εθπλνήο ηεο δηάξθεηαο πξνζηαζίαο ε νπνία παξέρεηαη βάζεη ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ, ζηε δηαηχπσζή ηεο πξηλ ηξνπνπνηεζεί απφ ηελ Οδεγία 2001/29/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Μαίνπ 2001, γηα ηελ ελαξκφληζε
νξηζκέλσλ πηπρψλ ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ζηελ θνηλσλία
ηεο πιεξνθνξίαο, ηα δηθαηψκαηα ησλ παξαγσγψλ θσλνγξαθεκάησλ δελ πξνζηαηεχνληαη πιένλ
απφ ηηο 22 Γεθεκβξίνπ 2002, ε παξνχζα παξάγξαθνο δελ ζπλεπάγεηαη ηελ εθ λένπ έλαξμε
πξνζηαζίαο ηνπο. (άξζξν 11 παξ. 2 Οδεγίαο 2001/29) Ζ δηάξθεηα ησλ δηθαησκάησλ ησλ
παξαγσγψλ νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ (παξαγσγψλ πιηθψλ θνξέσλ εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο)
νξίδεηαη ζε πελήληα (50) ρξφληα κεηά ηελ πιηθή ελζσκάησζε. Ωζηφζν, αλ εληφο ηεο πεξηφδνπ
απηήο γίλεη λφκηκε δεκνζίεπζε ή λφκηκε παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ θνξέα ζην θνηλφ, ηα δηθαηψκαηα
απηά δηαξθνχλ πελήληα (50) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο δεκνζίεπζεο ή ηεο πξψηεο
απηήο παξνπζίαζεο ζην θνηλφ, αλάινγα κε ην πνηα έγηλε πξψηε."
ε) ε δηάξθεηα ησλ δηθαησκάησλ ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν
48 ηνπ λφκνπ απηνχ νξίδεηαη ζε πελήληα (50) ρξφληα κεηά ηελ πξψηε κεηάδνζε κηαο εθπνκπήο,
είηε απηή κεηαδίδεηαη ελζπξκάησο ή αζπξκάησο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαισδηαθήο ή
δνξπθνξηθήο κεηάδνζεο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηξφπνπ κεηάδνζεο.
ζη) ε δηάξθεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ εθδνηψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 51 ηνπ λφκνπ απηνχ
νξίδεηαη ζε πελήληα (50) ρξφληα κεηά ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ έξγνπ. δ) ε δηάξθεηα πνπ
θαζνξίδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο γ , δ', ε θαη ζη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ην νπνίν έπεηαη ηνπ γελεζηνπξγνχ γεγνλφηνο.
ε) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνπζίαζεο ζην θνηλφ κέζσ δνξπθφξνπ θαη ηεο θαισδηαθήο
αλακεηάδνζεο ηα δηθαηψκαηα ησλ εξκελεπηψλ ή εθηειεζηψλ θαιιηηερλψλ, ησλ παξαγσγψλ
πιηθψλ θνξέσλ ήρνπ ή εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο, θαζψο θαη ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ νξγαληζκψλ
πξνζηαηεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ φγδννπ θεθαιαίνπ ηνπ λφκνπ απηνχ,
εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ παξφληνο
λφκνπ».

Άπθπο 53: Πποζηαζία ηηρ πνεςμαηικήρ ιδιοκηηζίαρ
Ζ πξνζηαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα άξζξα 46 έσο 52 ηνπ παξφληνο λφκνπ, αθήλεη αθέξαηε
θαη δελ επεξεάδεη θαηά θαλέλα ηξφπν ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Κακία απφ ηηο
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί θαηά ηξφπν πνπ
ζίγεη ηελ πξνζηαζία απηή. Δάλ νη εξκελεπηέο ή εθηειεζηέο θαιιηηέρλεο, νη παξαγσγνί πιηθψλ
θνξέσλ ήρνπ ή εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο, νη ξαδηνηειενπηηθνί νξγαληζκνί θαη νη εθδφηεο
εληχπσλ έρνπλ απνθηήζεη, εθηφο απφ ην ζπγγεληθφ δηθαίσκα θαη δηθαίσκα πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο ζην έξγν, ην δηθαίσκα απηφ θαη ην ζπγγεληθφ δηθαίσκα ππάξρνπλ παξαιιήισο θαη
παξέρνπλ ηηο εμνπζίεο πνπ απνξξένπλ απφ ην θάζε δηθαίσκα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΑΣΟ: ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ
Άπθπο 54: Ανάθεζη διασείπιζηρ
1. Οη δεκηνπξγνί κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ ζε νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο,
πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά απηφλ ην ζθνπφ, ηε δηαρείξηζε ή ηελ πξνζηαζία ή ηε δηαρείξηζε θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ηνπο δηθαηψκαηνο ή εμνπζηψλ πνπ απνξξένπλ απφ απηφ. Σν ίδην
ηζρχεη θαη γηα ηνπο δσξενδφρνπο ησλ δεκηνπξγψλ, θαζψο θαη γηα ηνπο θαζνιηθνχο ή αηηία ζαλάηνπ
δηαδφρνπο, φπσο επίζεο θαη γηα ην ίδξπκα πνπ ζπληζηά ν δεκηνπξγφο. Οη νξγαληζκνί απηνί
ιεηηνπξγνχλ κε νπνηαδήπνηε εηαηξηθή κνξθή. Αλ ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο,
ηφηε νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο απηήο είλαη ππνρξεσηηθψο νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο. Καηά ηα
ινηπά, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 έσο 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 1746/1988. Ζ
θνηλνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 1746/1988 γίλεηαη κφλν πξνο
ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. Οη παξαπάλσ νξγαληζκνί κπνξνχλ επίζεο λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη σο
αζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαηά ην λ. 1667/1986. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε α) φπνπ ζην λ. 1667/1986
αλαθέξεηαη, κε νπνηαδήπνηε αξκνδηφηεηα, ην Τππξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ
αλαιακβάλεη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, β) νη ζπλεηαηξηζκνί απηνί κπνξνχλ λα ηδξπζνχλ θαη λα
ιεηηνπξγήζνπλ ζε παλειιήληα βάζε θαη' εμαίξεζε ηεο αξρήο ηεο ηνπηθφηεηαο, "γ) επηηξέπεηαη θαη
φια ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ λα είλαη λνκηθά πξφζσπα, δ) ην θαηαζηαηηθφ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ
απηψλ κπνξεί λα πξνβιέπεη: αα) φξνπο, εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη φξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ γηα
ηελ εηζδνρή, ηελ απνρψξεζε ή ηνλ απνθιεηζκφ ζπλεηαίξνπ, θαηά παξέθθιηζε απφ ηνπο φξνπο, ηηο
δηαδηθαζίεο θαη ηα φξγαλα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 4, 5, 6, 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
λ. 1667/1986, ββ) φηη, ζηελ πεξίπησζε απνρψξεζεο ή απνθιεηζκνχ ζπλεηαίξνπ ή κε απφθηεζεο
ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ζπλεηαίξνπ απφ ηνπο θιεξνλφκνπο, δελ ππάξρεη αμίσζε ηνπ ζπλεηαίξνπ ή ησλ
θιεξνλφκσλ γηα απφδνζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ ηνπο κεξίδσλ ή θαηαβνιή ηεο αμίαο απηψλ ή φηη
ππάξρεη αμίσζε γηα απφδνζε κφλν ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεξίδσλ, γγ) ηε δπλαηφηεηα
απφθηεζεο απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ πξναηξεηηθψλ κεξίδσλ απφ ηνπο ζπλεηαίξνπο, δδ) ην ελ δσή
ακεηαβίβαζην ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ, εε) θαηεγνξίεο ζπλεηαίξσλ είηε ρσξίο δηθαίσκα
ςήθνπ είηε κε αξηζκφ ςήθσλ αλά ζπλεηαίξν αλεμάξηεην απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππνρξεσηηθψλ ή
πξναηξεηηθψλ κεξίδσλ ηνπ θάζε ζπλεηαίξνπ, ζηζη) ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ β εδαθίνπ
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1667/1986 γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ ζεκηηψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
νξγαληζκψλ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο, δδ) φηη νη λένη ζπλεηαίξνη δελ έρνπλ θαζφινπ ή έρνπλ γηα
νξηζκέλν κφλν ρξφλν κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ππνρξέσζε θαηαβνιήο, εθηφο απφ ην
πνζφ ηεο κεξίδαο ηεο θαη εηζθνξάο αλάινγεο πξνο ηελ θαζαξή πεξηνπζία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ", "ε)
νη ζπλεηαηξηζκνί απηνί είλαη πάληνηε πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη νη ζπλεηαίξνη δελ επζχλνληαη
πξνζσπηθά γηα ηα ρξέε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ζη) Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ
πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα ησλ άξζξσλ 5, 6, 7, θαη 8
ηνπ λ. 1667/1986, θαζψο θαη ελ γέλεη ζέκαηα εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ απηψλ,
αλάινγα πξνο ηα ηζρχνληα ζηα Κξάηε - Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο γηα νξγαληζκνχο
ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε αληίζηνηρε ή παξεκθεξή κνξθή".
2. Πξνθεηκέλνπ γηα δεπηεξεχνπζα ζχγρξνλε, αθέξαηε θαη ακεηάβιεηε κεηάδνζε ξαδηνηειενπηηθψλ
πξνγξακκάησλ κέζσ θαισδίσλ ή άιισλ πιηθψλ αγσγψλ, ε ζπιινγηθή δηαρείξηζε ηεο ζρεηηθήο
εμνπζίαο ησλ δεκηνπξγψλ είλαη ππνρξεσηηθή.
3. Ζ αλάζεζε κπνξεί λα γίλεηαη είηε κε κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ή ησλ ζρεηηθψλ εμνπζηψλ
πξνο ην ζθνπφ ηεο δηαρείξηζεο ή ηεο πξνζηαζίαο είηε κε παξνρή ζρεηηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο. Ζ
αλάζεζε γίλεηαη εγγξάθσο θαη θάζε θνξά γηα νξηζκέλν ρξφλν πνπ δελ κπνξεί λα είλαη
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κεγαιχηεξνο απφ ηξία ρξφληα. Ζ αλάζεζε αθνξά φια ηα έξγα ηνπ δεκηνπξγνχ πνπ είλαη
θαηάιιεια γηα ηελ εθκεηάιιεπζε κε ηελ εμνπζία ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε αλάζεζε ή νξηζκέλα
απφ απηά. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ηεθκαίξεηαη φηη ε αλάζεζε αθνξά φια ηα έξγα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειινληηθψλ έξγσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα είλαη
κεγαιχηεξν απφ ηξία ρξφληα.
4. Κάζε νξγαληζκφο, πνπ έρεη ή πξφθεηηαη λα αλαιάβεη ηε ζπιινγηθή δηαρείξηζε ή πξνζηαζία ησλ
εμνπζηψλ, πνπ απνξξένπλ απφ ην πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα ησλ δεκηνπξγψλ, ππνρξενχηαη πξηλ
αξρίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, λα θαηαζέζεη ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ζρεηηθή δήισζε ζπλνδεπφκελε
απφ ηνλ Καλνληζκφ πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη πξέπεη πάλησο λα πεξηέρεη ηα
αθφινπζα ζηνηρεία: α) ην χςνο ηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ νξγαληζκνχ, β) ην Καηαζηαηηθφ ή ην εηαηξηθφ
ζχκθσλν αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξία, γ) ηνλ ππεχζπλν εθπξφζσπν ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο επίζεο
θαη ηα πξφζσπα πνπ δηνηθνχλ ηνλ νξγαληζκφ, ηα νπνία πξέπεη λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα
θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο ή ηεο πεξηνπζίαο θαη λα παξέρνπλ ηα ερέγγπα
επαγγεικαηηθνχ ήζνπο, δ) ηνλ αξηζκφ ησλ δεκηνπξγψλ, πνπ έρνπλ αλαζέζεη ζηνλ νξγαληζκφ ηε
δηαρείξηζε εμνπζηψλ, πνπ απνξξένπλ απφ ην πεξηνπζηαθφ ηνπο δηθαίσκα, ε) ηε λνκηθή κνξθή ηεο
αλάζεζεο ηεο δηαρείξηζεο, ζη) ηε δηάξθεηα ηεο αλάζεζεο, δ) ην ρξφλν, ηηο αξρέο θαη ηνλ ηξφπν
δηαλνκήο ησλ ακνηβψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, θαη ε) ην χςνο ησλ εμφδσλ δηαρείξηζεο, φπσο επίζεο
θαη θάζε ζηνηρείν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα θαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ειέγρεη ηε
δήισζε θαη ηνλ Κνλνληζκφ ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο θαη, εάλ πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ρνξεγεί ηελ έγθξηζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ.
Κάζε κεηαβνιή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ηνπ Καλνληζκνχ πξέπεη λα αλαθνηλψλεηαη ζην
Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη λα εγθξίλεηαη απφ απηφ. ε αληίζεηε πεξίπησζε εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ν
αξρηθφο Καλνληζκφο ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο, φπσο είρε εγθξηζεί απφ ην
Τπνπξγείν θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ.
5. Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηνπ
Καλνληζκνχ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, ν νπνίνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζέηεη ζηε
δηάζεζε ησλ νξγάλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ ηα βηβιία ηνπ θαη θάζε άιιν ζηνηρείν αλαγθαίν γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ. Οη νξγαληζκνί ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ησλ νξθσηψλ
ινγηζηψλ αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα νξγαληζκνχο κε
θεξδνζθνπηθνχο.
6. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ζνβαξήο παξάβαζεο ή επαλεηιιεκέλσλ παξαβάζεσλ ηνπ λφκνπ ή
ηνπ Καλνληζκνχ, παξά ηε ζρεηηθή πξνεηδνπνίεζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, επηθπιαζζνκέλσλ
ησλ δηαηάμεσλ γηα άιιεο θπξψζεηο, ν Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ κπνξεί λα επηβάιιεη ζηνλ νξγαληζκφ
πνπ δηέπξαμε ηελ παξάβαζε δηνηθεηηθφ πξφζηηκν 500.000 έσο 10.000.000 δξαρκψλ. Σα φξγαλα
ειέγρνπ πνπ ζα δηαπηζηψλνπλ ηηο παξαβάζεηο, ε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ χζηεξα απφ
αθξφαζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, θαζψο θαη ηπρφλ αλαπξνζαξκνγή ησλ παξαπάλσ πνζψλ ζα
θαζνξηζζνχλ κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα χζηεξα πφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ.
7. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο "Καλνληζκφο", ελλνείηαη ν
Καλνληζκφο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
«8. Ζ πξνυπφζεζε ηνπ άξζξνπ 54 παξ.4 ζηνηρείν ε ηνπ λφκνπ απηνχ δελ απαηηείηαη φηαλ ν
νξγαληζκφο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο πιεξνί ηξεηο πξνυπνζέζεηο: α) επηδηψθεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ
ρσξίο θέξδνο γηα ηνλ ίδην, β) απνηειείηαη, δηνηθείηαη θαη ειέγρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ίδηνπο
ηνπο δεκηνπξγνχο. κε δπλαηφηεηα εθινγήο ή δηνξηζκνχ ζην δηνηθεηηθφ θαη ηπρφλ επνπηηθφ
ζπκβνχιην πξνζσπηθνηήησλ πνπ ιφγσ ηεο ζέζεο ή ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο κπνξνχλ λα
πξνζθέξνπλ αμηφινγεο ππεξεζίεο ζηνλ ελ ιφγσ νξγαληζκφ εθφζνλ ε ζπκκεηνρή ησλ ηειεπηαίσλ
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δελ αλαηξεί ηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηα κέιε ηνπ θαη γ) ηα κέιε ηνπ
νξγαληζκνχ απηνχ ζα ήηαλ εμαλαγθαζκέλα εθ ησλ πξαγκάησλ λα αλαζέζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ
πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζε νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο πνπ δελ
ζπγθεληξψλνπλ ηηο δπν παξαπάλσ ππφ α θαη β πξνυπνζέζεηο.
9. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ζνβαξήο παξάβαζεο ή επαλεηιεκκέλσλ παξαβάζεσλ ηνπ λφκνπ ή
ηνπ θαλνληζκνχ θαη εηδηθφηεξα εθφζνλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 54
παξάγξαθνο 4 κε βάζε ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε ε έγθξηζε ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ
ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο, ν Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ κπνξεί κε εηζήγεζε ηνπ Οξγαληζκνχ
Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο λα άξεη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ηελ έγθξηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο.»

Άπθπο 55: Απμοδιόηηηερ ηων οπγανιζμών ζςλλογικήρ διασείπιζηρ
1. Οη νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ή πξνζηαζίαο έρνπλ ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
α) λα θαηαξηίδνπλ ζπκβάζεηο κε ηνπο ρξήζηεο γηα ηνπο φξνπο εθκεηάιιεπζεο ησλ έξγσλ, θαζψο
θαη γηα ηελ νθεηιφκελε ακνηβή,
β) λα εμαζθαιίδνπλ ζηνπο δεκηνπξγνχο πνζνζηηαία ακνηβή θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 32 παξ.
1 ηνπ παξφληνο λφκνπ,
γ) λα εηζπξάηηνπλ ηελ ακνηβή θαη λα θαηαλέκνπλ κεηαμχ ησλ δεκηνπξγψλ ηα εηζπξαηηφκελα πνζά,
δ) λα εηζπξάηηνπλ ηελ ακνηβή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 18 παξ. 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη
λα ηε δηαλέκνπλ κεηαμχ ησλ δεκηνπξγψλ,
ε) λα πξνβαίλνπλ, ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζε
θάζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή ή εμψδηθε ελέξγεηα γηα ηε λφκηκε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ
δεκηνπξγψλ ή ησλ δηθαηνδφρσλ ηνπο θαη ηδίσο λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, λα
εγείξνπλ αγσγέο, λα αζθνχλ έλδηθα κέζα, λα ππνβάιινπλ κελχζεηο θαη εγθιήζεηο, λα παξίζηαληαη
σο πνιηηηθψο ελάγνληεο, λα δεηνχλ ηελ απαγφξεπζε πξάμεσλ πνπ πξνζβάιινπλ ην δηθαίσκα σο
πξνο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί θαη λα δεηνχλ ηελ θαηάζρεζε παξαλφκσλ αληηηχπσλ,
θαηά ην άξζξν 64 ηνπ παξφληνο λφκνπ,
ζη) λα ιακβάλνπλ απφ ηνπο ρξήζηεο θάζε πιεξνθνξία αλαγθαία γηα ηνλ θαζνξηζκφ, ηελ είζπξαμε
θαη θαηαλνκή ησλ εηζπξαηηφκελσλ πνζψλ,
δ) λα ελεξγνχλ, κε ζχκπξαμε ηεο δεκφζηαο αξρήο ή θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ
παξφληνο λφκνπ ηνπο αλαγθαίνπο ειέγρνπο ζε θαηαζηήκαηα πψιεζεο ή ελνηθίαζεο ή δαλεηζκνχ
αληηηχπσλ ή δεκφζηαο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ πνπ πξνζηαηεχνπλ γηα λα δηαπηζηψλνπλ αλ νη
πξάμεηο απηέο δελ πξνζβάιινπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ δεκηνπξγψλ. Ζ ηδξπηηθή πξάμε ηνπ
νξγαληζκνχ κπνξεί λα πεξηνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζε κεξηθέο κφλν απφ ηηο αλαθεξφκελεο
παξαπάλσ.
2. Σεθκαίξεηαη φηη νη νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ή πξνζηαζίαο έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα
δηαρείξηζεο ή πξνζηαζίαο φισλ ησλ έξγσλ ή φισλ ησλ πλεπκαηηθψλ δεκηνπξγψλ γηα ηα νπνία
δειψλνπλ εγγξάθσο φηη έρνπλ κεηαβηβαζζεί ζ' απηνχο νη ζρεηηθέο εμνπζίεο ή φηη θαιχπηνληαη απφ
ηελ πιεξεμνπζηφηεηα. Οη νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ή πξνζηαζίαο κπνξνχλ λα ελεξγνχλ

3
8

πάληα, δηθαζηηθψο ή εμσδίθσο, ζην δηθφ ηνπο φλνκα είηε ε αξκνδηφηεηά ηνπο ζηεξίδεηαη ζε
κεηαβίβαζε ηεο εμνπζίαο είηε ζηεξίδεηαη ζε πιεξεμνπζηφηεηα , λνκηκνπνηνχληαη δε πάλησο ζηελ
άζθεζε φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ πνπ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζ' απηνχο ή πνπ
θαιχπηνληαη απφ ηελ πιεξεμνπζηφηεηα.
3. Γηα ηε δηθαζηηθή επηδίσμε ηεο πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ θαη ησλ δεκηνπξγψλ πνπ πξνζηαηεχνληαη
απφ ηνλ νξγαληζκφ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ή πξνζηαζίαο, αξθεί ε δεηγκαηνιεπηηθή αλαθνξά ησλ
έξγσλ πνπ έγηλαλ αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο ρσξίο ηελ απαηηνχκελε άδεηα θαη δελ απαηηείηαη ε
πιήξεο απαξίζκεζε ησλ έξγσλ απηψλ. 4 Αλ ακθηζβεηεζεί απφ ην δηθαηνχρν φηη νξηζκέλν έξγν,
πνπ πεξηερφηαλ ζηε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ζηε ζχκβαζε πνπ
θαηαξηίζζεθε κε ην ρξήζηε κε βάζε ηε δήισζε απηή, αλήθε ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, ν
νξγαληζκφο νθείιεη λα ζπληξέμεη κε θάζε ηξφπν ηνλ αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ ρξήζηε θαη ηδίσο λα
παξέκβεη ζηε ζρεηηθή δίθε. Αλ απνδεηρζεί φηη ην έξγν δελ αλήθε ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ
νξγαληζκνχ, ν νξγαληζκφο εθηφο απφ ηηο πνηληθέο επζχλεο νθείιεη λα απνδεκηψζεη ηνλ
αληηζπκβαιιφκελν θαη ε ζρεηηθή αγσγή εθδηθάδεηαη θαηά ηελ εηδηθή δηαδηθαζία ησλ εξγαηηθψλ
δηαθνξψλ.

Άπθπο 56: σέζειρ με ηοςρ σπήζηερ
1. Οη νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο λα έρνπλ ηελ επρέξεηα ηεο
ρξήζεο ησλ έξγσλ ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηνπο αμηψλνπλ απφ απηνχο πνζνζηηαία ακνηβή θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 32 παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Οη εμαηξέζεηο απφ ηελ πνζνζηηαία
ακνηβή πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 32 παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Οη εμαηξέζεηο απφ
ηελ πνζνζηηαία ακνηβή πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 32 παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ
εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή.
2. Οη νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο δελ κπνξνχλ ρσξίο λα ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιφγνο λα
αξλεζνχλ ηελ θαηάξηηζε κε ηνπο ρξήζηεο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξψηε
πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Αλ ν ρξήζηεο ηζρπξίδεηαη φηη ν
νξγαληζκφο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο αμηψλεη ακνηβή πξνθαλψο δπζαλάινγε πξνο απηήλ πνπ
ζπλήζσο θαηαβάιιεηαη ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο νθείιεη, πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ρξήζε, λα
πξνθαηαβάιεη ζηνλ νξγαληζκφ ή ην δεηνχκελν πνζφ ακνηβήο ή ην πνζφ πνπ ζα έρεη νξίζεη,
χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ρξήζηε, σο ζπλήζσο θαηαβαιιφκελν ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο ην
Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Οξηζηηθά πεξί ηεο ακνηβήο
απνθαίλεηαη ην αξκφδην δηθαζηήξην.
3. Οξγαλψζεηο αληηπξνζσπεπηηθέο ησλ ρξεζηψλ θαη νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο κπνξνχλ
λα ζπκθσλήζνπλ εγγξάθσο, θαη πξηλ αλαθχςεη δηαθσλία, ηνλ νξηζκφ ελφο πξνζψπνπ,
θαζνξηδνκέλνπ νλνκαζηηθψο ή βάζεη ηδηφηεηαο, σο δηαηηεηή γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο
ακνηβήο πνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη ν ρξήζηεο. Ο δηαηηεηήο κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ πξνθαηαβνιή
πνζνχ κέρξηο φηνπ νξίζεη ην νξηζηηθφ χςνο ηεο νθεηιφκελεο ακνηβήο. Ο δηαηηεηήο πνπ έρεη έηζη
νξηζηεί είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηνο γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθσλίαο θαη ε απφθαζή ηνπ είλαη
εθηειεζηή. Γηαηηεηή κπνξεί λα έρεη νξίζεη θαη ν Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ, νπφηε ε πξνζθπγή ζ' απηφλ
γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθσλίαο εμαξηάηαη απφ ηε ζέιεζε ησλ κεξψλ πνπ δηαθσλνχλ. Οη
νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο θαηαξηίδνπλ θαηάινγν κε ηηο ακνηβέο πνπ απαηηνχλ απφ ηνπο
ρξήζηεο (ακνηβνιφγην), ν νπνίνο πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη πξνο ην θνηλφ κε δεκνζίεπζή ηνπο ζε
ηξεηο εθεκεξίδεο, απφ ηηο νπνίεο ε κία πξέπεη λα είλαη νηθνλνκηθή. Καηά ηελ θαηάζηξσζε θαη
εθαξκνγή ησλ ακνηβνινγίσλ ηνπο, νη νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο νθείινπλ λα ελεξγνχλ
ρσξίο απζαηξεζία θαη λα κελ πξνβαίλνπλ ζε θαηαρξεζηηθέο δηαθξίζεηο. "Οη Οξγαληζκνί πιινγηθήο
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Γηαρείξηζεο θαη νξγαλψζεηο αληηπξνζσπεπηηθέο ησλ ρξεζηψλ κπνξνχλ λα θαηαξηίδνπλ
ζπκθσλίεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ακνηβή ηελ νπνία θαηαβάιιεη ν ρξήζηεο ζε θάζε θαηεγνξία
δηθαηνχρσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν δήηεκα πνπ αθνξά ηηο ζρέζεηο ησλ δχν κεξψλ ζην πιαίζην
εθαξκνγήο ηνπλφκνπ απηνχ, πσο έρεη κεηαγελέζηεξα ηξνπνπνηεζεί".
4. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θαηά ηελ παξάγξαθν 1 πεξίπησζε α', β', γ' θαη δ' ηνπ
πξνεγνχκελνπ άξζξνπ δηαλνκψλ, νη ρξήζηεο νθείινπλ λα παξαδίδνπλ ζηνλ νξγαληζκφ
ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο, ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε, θαηαιφγνπο ησλ έξγσλ ησλ νπνίσλ αληίηππα
παξάγνπλ ή πσινχλ ή εθκηζζψλνπλ ή δαλείδνπλ θαζψο θαη ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχλ δεκφζηα κε
κλεία ηνπ αθξηβνχο αξηζκνχ ησλ αληηηχπσλ πνπ παξήρζεζαλ ή δηαηέζεθαλ θαζψο θαη ηεο
ζπρλφηεηαο ησλ δεκφζησλ εθηειέζεσλ.
«5. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ησλ ρξεζηψλ σο πξνο ην
χςνο ηεο ακνηβήο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ν ρξήζηεο ζηνλ νξγαληζκφ ζπιινγηθήο
δηαρείξηζεο είλαη δπλαηφ λα ππαρζνχλ ζε δηαηηεζία. Οη δηαηηεηέο νξίδνληαη απφ πίλαθα πνπ
θαηαξηίδεη θάζε δχν ρξφληα ν Οξγαληζκφο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο. Καηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ
πίλαθα απηνχ ιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ππφςε ε γλψκε ησλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο
θαη ησλ ρξεζηψλ. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα άξζξα 867 επ. ηνπ Κ.Πνι.Γ.»

Άπθπο 57: σέζειρ με ηοςρ δημιοςπγούρ
1. Οη νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ή πξνζηαζίαο δελ κπνξνχλ, ρσξίο λα ζπληξέρεη
ζπνπδαίνο ιφγνο, λα αξλεζνχλ ζε νξηζκέλν δεκηνπξγφ ηελ αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο ή
πξνζηαζίαο εμνπζηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ην πεξηνπζηαθφ ηνπο δηθαίσκα θαη είλαη αληηθείκελν ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ νξγαληζκνχ.
2. Οη νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ή πξνζηαζίαο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ κηα θνξά ην
ρξφλν ηνπο δεκηνπξγνχο πνπ ηνπο έρνπλ αλαζέζεη ηε δηαρείξηζε ή ηελ πξνζηαζία εμνπζηψλ απφ
ην πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα πξνθεηκέλνπ απηνί λα δηαηππψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηνπο γεληθνχο
θαλφλεο θαζνξηζκνχ ηνπ χςνπο ηεο ακνηβήο, θαζψο θαη γηα άιια ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε
θαη ηελ πξνζηαζία. Οη νξγαληζκνί νθείινπλ λα ζπλεθηηκνχλ ηηο απφςεηο απηέο θαηά ηελ
επεμεξγαζία ησλ ηξφπσλ δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο.
3. Οη δεκηνπξγνί πνπ έρνπλ αλαζέζεη ηε δηαρείξηζε ή πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζε
νξγαληζκφ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ή πνξζηαζίαο θαη ηα ζσκαηεία πνπ ηνπο εθπξνζσπνχλ έρνπλ
ην δηθαίσκα λα ηεξνχληαη ελήκεξνη γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ.
4. Οη δεκηνπξγνί πνπ έρνπλ αλαζέζεη ζε νξγαληζκφ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ή πξνζηαζίαο ηε
δηαρείξηζε ή ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ ηνπο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ γξαπηψο ηνλ
νξγαληζκφ γηα ηα έξγα πνπ έρνπλ δεκνζηεχζεη κε φπνηνλ ηξφπν θαη λα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα ηα
λέα έξγα ηνπο πνπ δεκνζηεχνληαη κεηά ηελ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ζηνλ νξγαληζκφ.
5. Ζ δηαλνκή ζηνπο δεκηνπξγνχο γίλεηαη ην βξαδχηεξν θάζε ρξφλν θαη θαη' αλαινγία, φζν απηφ
είλαη δπλαηφλ, πξνο ηελ πξαγκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπο, βάζεη θαλνληζκνχ δηαλνκήο,
ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο.
6. Οη νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο νθείινπλ λα θαζνξίδνπλ θαηά ηξφπν γεληθφ γηα φινπο
ηνπο δεκηνπξγνχο νξηζκέλεο θαηεγνξίαο θαη γηα θάζε ηξφπν εθκεηάιιεπζεο, ην πνζνζηφ επί ησλ
εηζπξάμεσλ ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζα παξαθαξαηείηαη απφ απηνχο γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ
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δηαρείξηζεο. Σν πνζνζηφ απηφ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο δεκηνπξγνχο πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε ησλ
εμνπζηψλ ή ηελ παξνρή ηεο ζρεηηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο θαη δελ κπνξεί λα απμεζεί ρσξίο ηε
ζπλαίλεζε ησλ δεκηνπξγψλ παξά χζηεξα απφ εηδνπνίεζε ελφο ρξφλνπ.
7. Δθφζνλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο θάζε δεκηνπξγφο θαη ν νξγαληζκφο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ή
πξνζηαζίαο κπνξνχλ λα θαηαγγείινπλ ηελ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ
εμνπζηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ην πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα. Ζ θαηαγγειία ελεξγεί ζην ηέινο ηνπ
εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν έγηλε, εθφζνλ απφ ηελ θαηαγγειία κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο
κεζνιαβεί δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ, άιισο ζην ηέινο ηνπ επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ
έηνπο.
«8. Σν δηθαίσκα ηνπ δεκηνπξγνχ λα παξέρεη άδεηα ή λα αξλείηαη ηελ παξνρή αδείαο ζε επηρείξεζε
εθκεηάιιεπζεο θαισδηαθνχ δηθηχνπ γηα ηελ αλακεηάδνζε εθπνκπήο κέζσ θαισδίνπ αζθείηαη
κφλν κέζσ νξγαληζκψλ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο, εθαξκνδφκελεο θαηά ηα ινηπά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 54 παξ. 2 ηνπ λφκνπ απηνχ. Οηαλ ν δεκηνπξγφο δελ έρεη αλαζέζεη ηε δηαρείξηζε ηνπ
δηθαηψκαηνο θαισδηαθήο αλακεηάδνζεο ζε νξγαληζκφ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο, ν νξγαληζκφο
ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο πνπ έρεη αλαιάβεη κε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ηε δηαρείξηζε
ησλ δηθαησκάησλ ηεο απηήο θαηεγνξίαο κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ην δηθαίσκα θαισδηαθήο
αλακεηάδνζεο. Οηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο γηα ηα
δηθαηψκαηα ηεο απηήο θαηεγνξίαο, ν δεκηνπξγφο είλαη ειεχζεξνο λα επηιέμεη κεηαμχ ηνπο ηνλ
νξγαληζκφ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ηνλ νπνίν εμνπζηνδνηεί λα δηαρεηξίδεηαη ην δηθαίσκα
θαισδηαθήο αλακεηάδνζεο. Ο δεκηνπξγφο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν έρεη ηα ίδηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο κε ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ έρνπλ αλαζέζεη ηε δηαρείξηζε ζηνλ
νξγαληζκφ θαη κπνξεί λα αμηψζεη ηα δηθαηψκαηα απηά κέζα ζε δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο θαισδηαθήο αλακεηάδνζεο ηνπ έξγνπ.
«9. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηα δηθαηψκαηα πνπ
αζθνχληαη απφ ξαδηνηειενπηηθφ νξγαληζκφ, φζνλ αθνξά ηηο δηθέο ηνπ κεηαδφζεηο, αλεμάξηεηα
απφ ην αλ ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα είλαη δηθά ηνπ ή ηνπ έρνπλ κεηαβηβαζηεί απφ άιινπο
δεκηνπξγνχο ή άιινπο δηθαηνχρνπο».

Άπθπο 58: Δθαπμογή ζηα ζςγγενικά δικαιώμαηα
Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 54 έσο 57 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ζηε δηαρείξηζε
θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ πνπ ξπζκίδνληαη απφ ην πξνεγνχκελν θεθάιαην
ηνπ παξφληνο λφκνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ: ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ
Άπθπο 59: Δπιβολή και ηήπηζη πποδιαγπαθών
Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, εθδηδφκελα χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, κπνξεί
λα θαζνξηζηνχλ πξνδηαγξαθέο γηα ηηο ζπζθεπέο ή άιιν πιηθφ αλαπαξαγσγήο έξγσλ έηζη ψζηε λα
εκπνδίδεηαη ή λα πεξηνξίδεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπζθεπψλ ή ηνπ άιινπ πιηθνχ γηα πξάμεηο
πνπ πξνζβάιινπλ ηελ θαλνληθή εθκεηάιιεπζε ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή ησλ ζπγγεληθψλ
δηθαησκάησλ.

Άπθπο 60: Δπιβολή σπήζηρ ζςζηημάηων ελέγσος
Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, εθδηδφκελα χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, κπνξεί
λα επηβιεζεί ε ρξήζε ζπζθεπψλ ή ζπζηεκάησλ πνπ επηηξέπνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
αλαπαξαγνκέλσλ ή ρξεζηκνπνηνχκελσλ έξγσλ θαη ηελ έθηαζε ή ηε ζπρλφηεηα ηεο
αλαπαξαγσγήο ή ηεο ρξήζεο, εθφζνλ δελ βιάπηνληαη αδηθαηνινγήησο ηα λφκηκα ζπκθέξνληα ησλ
ρξεζηψλ.

Άπθπο 61: Ένδειξη ελέγσος
Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, εθδηδφκελα χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, κπνξεί
λα πξνβιεθζεί φηη ε θπθινθνξία πιηθψλ θνξέσλ ήρνπ ή εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο επηηξέπεηαη
κφλν εθφζνλ θέξνπλ επηθνιιεκέλν ζην πεξηθάιπκκα ή ζε άιιν εκθαλέο ζεκείν εηδηθφ επίζεκα ή
ηαηλία ειέγρνπ ή άιιε αλαγλσξηζηηθή έλδεημε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ θαηά
πεξίπησζε αξκφδην νξγαληζκφ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο θαη πηζηνπνηεί φηη ε δηάζεζε ζην εκπφξην ή
ε θαη' άιινλ ηξφπν θπθινθνξία ηνπ πιηθνχ θνξέα δελ απνηειεί πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ
δεκηνπξγνχ.

Άπθπο 62: Απαγόπεςζη αποκωδικοποίηζηρ
Απαγνξεχεηαη ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ξαδηνηειενπηηθνχ νξγαληζκνχ πνπ κεηαδίδεη, κε
ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα ή κε θαιψδηα ή κε άιινπο ηξφπνπο πιηθνχο αγσγνχο ή κε
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, παξάιιεια πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο γεο ή κέζσ δνξπθφξνπ
πξνγξάκκαηα θσδηθνπνηεκέλα, ε δηάζεζε, ε ρξήζε θαη ε θαηνρή κε ζθνπφ ρξήζεο ή δηάζεζεο
ζπζθεπψλ απνθσδηθνπνίεζεο.

Άπθπο 63: Παπεμπόδιζη ηηρ πποζβολήρ ή ηηρ εξακολούθηζήρ ηηρ
1. ε θάζε πεξίπησζε φπνπ επίθεηηαη ε ηέιεζε πξάμεο πξνζβνιήο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
φπσο φηαλ, ρσξίο λα ππάξρεη ε απαηηνχκελε άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ, πξφθεηηαη λα γίλεη δεκφζηα
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εθηέιεζε ζεαηξηθνχ ή θηλεκαηνγξαθηθνχ ή κνπζηθνχ έξγνπ, ε θαηά ηφπνλ αξκφδηα αζηπλνκηθή
αξρή νθείιεη λα απαγνξεχεη ηελ πξάμε απηή χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ δεκηνπξγνχ ή ησλ
δηθαηνδφρσλ ηνπ. Ζ εηζαγγειηθή αξρή, εθφζνλ ηεο δεηεζεί, νθείιεη λα δψζεη ζρεηηθή εληνιή ζηελ
αζηπλνκηθή αξρή. Σν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ ε δεκφζηα εθηέιεζε άξρηζε κελ κε άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ,
αιιά ε θαηαβνιή ηεο νθεηιφκελεο ακνηβήο θαζπζηεξεί πεξηζζφηεξν απφ δχν κέξεο.
2. Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε θαηά ην λφκν απαηηνχκελε αζηπλνκηθή άδεηα γηα ηε ρξήζε
κνπζηθψλ νξγάλσλ ή γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ ή φπνηα άιιε άδεηα ζρεηηθή κε ρψξν
φπνπ πξφθεηαη λα εθηειεζζνχλ δεκφζηα κνπζηθέο ζπλζέζεηο ή άιια έξγα ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε
έρεη αλαηεζεί ζε νξγαληζκφ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο, απαηηείηαη ε πξνζαγσγή έγγξαθεο άδεηαο
δεκφζηαο εθηέιεζεο ρνξεγνχκελεο απφ ηνλ νξγαληζκφ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο εμνπζίαο
δεκφζηαο εθηέιεζεο.
«3. Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηελ πεξίπησζε
πξνζβνιήο ησλ δηθαηνχρσλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 46, 47 θαη
48 ηνπ παξφληνο λφκνπ»
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΓΔΚΑΣΟ: «ΈΝΝΟΜΖ ΠΡΟΣΑΗΑ»
Άπθπο 63Α: Απόδειξη
1. Όηαλ έλαο δηάδηθνο έρεη πξνζθνκίζεη επιφγσο δηαζέζηκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία επαξθή πξνο
ζηήξημε ησλ
ηζρπξηζκψλ ηνπ πεξί πξνζβνιήο ή επηθείκελεο πξνζβνιήο δηθαησκάησλ ηνπ παξφληνο λφκνπ,
ελψ παξάιιεια επηθαιείηαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ αληηδίθνπ, ην
δηθαζηήξην χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ δηαδίθνπ, κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ
απνδεηθηηθψλ απηψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ αληίδηθν.Αλ ζπληξέρεη πξνζβνιή ησλ δηθαησκάησλ ζε
εκπνξηθή θιίκαθα, ην δηθαζηήξην κπνξεί επίζεο, χζηεξα απφ αίηεζε δηαδίθνπ, λα δηαηάμεη ηε
γλσζηνπνίεζε ηξαπεδηθψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ή εκπνξηθψλ εγγξάθσλ πνπ βξίζθνληαη ππφ ηνλ
έιεγρν ηνπ αληηδίθνπ. Ζ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ αληηηχπσλ ζεσξείηαη επαξθήο έλδεημε πξνζβνιήο
ζε εκπνξηθή θιίκαθα. ε θάζε πεξίπησζε ην δηθαζηήξην θξνληίδεη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
πξνζηαζίαο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. (άξζξν 6 παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηεο Οδεγίαο
2004/48).
2. Ύζηεξα απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ δηαδίθνπ, ειεγρφκελν απφ ην δηθαζηήξην σο πξνο ηελ
αλαινγηθφηεηά ηνπ, πνπ ππνβάιιεηαη κε ηελ αγσγή ή θαη απηνηειψο ζην πιαίζην δίθεο γηα
πξνζβνιή δηθαησκάησλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν πξφεδξνο επί πνιπκεινχο δηθαζηεξίνπ ή ν
δηθαζηήο ηνπ κνλνκεινχο δηθαζηεξίνπ κπνξεί θαη πξηλ απφ ηελ νξηζκέλε δηθάζηκν λα δηαηάζζεη
ηελ παξνρή απφ ηνλ αληίδηθν πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πξνέιεπζε θαη γηα ηα δίθηπα δηαλνκήο ησλ
εκπνξεπκάησλ ή παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, πνπ πξνζβάιινπλ δηθαίσκα ηνπ παξφληνο λφκνπ. Σν
ίδην κπνξεί λα δηαηάζζεηαη θαη θαηά νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ, ην νπνίν: (α) βξέζεθε λα
θαηέρεη ηα παξάλνκα εκπνξεχκαηα ζε εκπνξηθή θιίκαθα. (β) βξέζεθε λα ρξεζηκνπνηεί ηηο
παξάλνκεο ππεξεζίεο ζε εκπνξηθή θιίκαθα. (γ) δηαπηζηψζεθε φηη παξείρε, ζε εκπνξηθή θιίκαθα,
ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γηα ηελ πξνζβνιή δηθαηψκαηνο ή (δ) ππνδείρζεθε απφ πξφζσπν
ησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ σο εκπιεθφκελν ζηελ παξαγσγή, θαηαζθεπή ή δηαλνκή ησλ
εκπνξεπκάησλ ή ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ.
3. Οη πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 2 πεξηιακβάλνπλ, εθφζνλ ελδείθλπηαη: (α) ηα
νλνκαηεπψλπκα θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ παξαγσγψλ, θαηαζθεπαζηψλ, δηαλνκέσλ, πξνκεζεπηψλ
θαη ινηπψλ πξνεγνχκελσλ θαηφρσλ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ησλ παξαιεπηψλ
ρνλδξεκπφξσλ θαη ησλ εκπφξσλ ιηαληθήο, (β) πιεξνθνξίεο γηα ηηο πνζφηεηεο πνπ παξήρζεζαλ,
θαηαζθεπάζηεθαλ, παξαδφζεθαλ, παξαιήθζεθαλ ή παξαγγέιζεθαλ, θαζψο θαη γηα ην ηίκεκα πνπ
αθνξά ζηα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα ή ππεξεζίεο.
4. Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 εθαξκφδνληαη κε ηελ επηθχιαμε άιισλ δηαηάμεσλ, νη νπνίεο: (α)
παξέρνπλ ζηνλ
δηθαηνχρν δηθαηψκαηα πιεξέζηεξεο ελεκέξσζεο, (β) δηέπνπλ ηε ρξήζε, ζην πιαίζην αζηηθήο ή
πνηληθήο δηαδηθαζίαο, ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ γλσζηνπνηνχληαη βάζεη ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, (γ) δηέπνπλ ηελ επζχλε γηα θαηαρξεζηηθή άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
ελεκέξσζεο ή (δ) παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα άξλεζεο ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ζα
ππνρξέσλαλ ην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 πξφζσπν λα παξαδερζεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ
ηδίνπ ή ησλ ζηελψλ ζπγγελψλ ηνπ ζηελ πξνζβνιή δηθαησκάησλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ή (ε) δηέπνπλ
ηελ πξνζηαζία ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ ή ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ. (άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο 2004/48).

4
4

5. Αλ ν δηάδηθνο θιεζεί θαη αδηθαηνιφγεηα δελ πξνζθνκίζεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαηά ηελ
παξάγξαθν 1, νη αληίζηνηρνη πξνο απφδεημε ηζρπξηζκνί ηνπ δηαδίθνπ πνπ δήηεζε ηελ πξνζθφκηζε
ή ηε γλσζηνπνίεζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζεσξνχληαη νκνινγεκέλνη. Όπνηνο
αδηθαηνιφγεηα παξαβεί δηαηαγή ηνπ δηθαζηεξίνπ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 θαηαδηθάδεηαη εθηφο απφ
ηα δηθαζηηθά έμνδα θαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή χςνπο πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) έσο εθαηφ ρηιηάδσλ
(100.000) επξψ, πνπ πεξηέξρεηαη ζην δεκφζην ηακείν.
Άπθπο 63Β: Γικαζηικά έξοδα
ηηο ππνζέζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ηα ελ γέλεη δηθαζηηθά έμνδα θαη ηέιε πεξηιακβάλνπλ
ππνρξεσηηθά θαη θάζε άιιε ζπλαθή δαπάλε, φπσο ηα έμνδα ησλ καξηχξσλ, ηηο ακνηβέο ησλ
πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ, ηηο ακνηβέο ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ θαη ηερληθψλ ζπκβνχισλ ησλ
δηαδίθσλ θαη ηηο δαπάλεο γηα ηελ αλαθάιπςε ησλ πξνζβνιέσλ, ζηηο νπνίεο επιφγσο ππνβιήζεθε
ν ληθήζαο δηάδηθνο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 173 επ. ηνπ Κ.Πνι.Γ.».
(άξζξν 14 ηεο Οδεγίαο 2004/48).

Άπθπο 64: Αζθαλιζηικά μέηπα και ζςνηηπηηική απόδειξη
1. Eθφζνλ πηζαλνινγείηαη πξνζβνιή ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή ζπγγεληθνχ δηθαηψκαηνο
πξνβιεπνκέλνπ ζηα άξζξα 46 έσο 48 θαη 51 ή ηνπ δηθαηψκαηνο εηδηθήο θχζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή
βάζεο δεδνκέλσλ, ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν δηαηάζζεη σο αζθαιηζηηθφ κέηξν ηε ζπληεξεηηθή
θαηάζρεζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θαηέρνληαη απφ ηνλ θαζ’ νπ θαη απνηεινχλ κέζν ηέιεζεο ή
πξντφλ ή απφδεημε ηεο πξνζβνιήο. Αληί γηα ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα
δηαηάμεη ηελ αλαιπηηθή απνγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
θσηνγξάθεζήο ηνπο. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθψο ην άξζξν 687
παξ. 1 Κ.Πνι.Γ. θαη ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθψο πξνζσξηλή δηαηαγή θαηά ην άξζξν 691 παξ. 2
Κ.Πνι.Γ.. (άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο 2004/48).
2. Σν δηθαζηήξην δηαηάζζεη αζθαιηζηηθά κέηξα ή ζπληεξεηηθή απφδεημε ρσξίο λα είλαη αλαγθαίνο ν
εηδηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ έξγσλ, πνπ απεηινχληαη κε πξνζβνιή ή πξνζβάιινληαη.
3. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα ιακβάλεη θαηά ηνπ θαζ’ νπ αζθαιηζηηθά κέηξα, κε ζθνπφ λα
πξνιεθζεί θάζε επηθείκελε πξνζβνιή δηθαησκάησλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ή λα απαγνξεπζεί
πξνζσξηλά ε ζπλέρηζε ηεο πξνζβνιήο, εθφζνλ απαηηείηαη, κε ηελ απεηιή θαηαβνιήο ρξεκαηηθήο
πνηλήο θαη’ άξζξν 947 Κ.Πνι.Γ., γηα θάζε πξνζβνιή ή ζπλέρηζε ησλ πξνζβνιψλ ησλ ελ ιφγσ
δηθαησκάησλ. Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο ηνπ δηαηαρζέληνο αζθαιηζηηθνχ κέηξνπ ή ηεο
ζπλαθνχο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 691 παξ. 2 Κ.Πνι.Γ. εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 686
επ. Κ.Πνι.Γ.. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα εμαξηήζεη ηε ζπλέρηζε ηεο ελ ιφγσ πξνζβνιήο απφ ηελ
παξνρή εγγχεζεο κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζζεί ε απνδεκίσζε ηνπ δηθαηνχρνπ. Σν δηθαζηήξην
κπνξεί επίζεο λα δηαηάζζεη ηε ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε ή ηε δηθαζηηθή κεζεγγχεζε ησλ
εκπνξεπκάησλ, γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ππφλνηεο φηη πξνζβάιινπλ δηθαηψκαηα ηνπ παξφληνο
λφκνπ, πξνθεηκέλνπ λα εκπνδηζζεί ε είζνδνο ή ε θπθινθνξία ηνπο ζην εκπφξην.
4. ηηο πεξηπηψζεηο πξνζβνιψλ πνπ δηαπξάηηνληαη ζε εκπνξηθή θιίκαθα ην δηθαζηήξην κπνξεί λα
δηαηάζζεη σο αζθαιηζηηθφ κέηξν ηε ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
θεξφκελνπ σο παξαβάηε, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δέζκεπζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπ ινγαξηαζκψλ.
Πξνο ηνχην, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάζζεη νπνηνλδήπνηε θαηέρεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο λα
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πξνβεί ζηε γλσζηνπνίεζε ηξαπεδηθψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ή εκπνξηθψλ εγγξάθσλ ή λα
εμαζθαιίζεη ηελ πξνζήθνπζα πξφζβαζε ζηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
5. Ζ απφθαζε πεξί ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 κπνξεί λα ιακβάλεηαη,
εθφζνλ ελδείθλπηαη, ρσξίο λα αθνπζηεί ε άιιε πιεπξά θαη’άξζξν 687 παξ.
1 Κ.Πνι.Γ., ηδίσο φηαλ ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη αλεπαλφξζσηε δεκία
ζηνλ αηηνχληα. Όηαλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε απφθαζε ή ε δηαηαγή ηνπ δηθαζηεξίνπ δελ
θνηλνπνηείηαη θαηά λφκν ζηνλ θαζ’ νπ πξηλ ή θαηά ηελ εθηέιεζε απηήο, ε θνηλνπνίεζε απηήο ζηνλ
θαζ’ νπ γίλεηαη ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ εθηέιεζε, δηαθνξεηηθά νη δηαδηθαζηηθέο
πξάμεηο πνπ ζπληζηνχλ απηή θαζίζηαληαη άθπξεο.
6. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 3 θαη 4 ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάζζεη ηα κέηξα κε
ηνλ φξν λα δνζεί απφ ηνλ αηηνχληα εγγχεζε, πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζή ηνπ ή ηελ
πξνζσξηλή δηαηαγή ή θαη ρσξίο εγγχεζε θαη ηάζζεη ππνρξεσηηθψο πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο
αγσγήο γηα ηελ θχξηα ππφζεζε θαηά ην άξζξν 693 παξ. 1 Κ.Πνι.Γ., πνπ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα εκέξεο. Αλ πεξάζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή αίξεηαη απηνδηθαίσο ην
αζθαιηζηηθφ κέηξν.
7. Αλ ηα αλσηέξσ αζθαιηζηηθά κέηξα αλαθιεζνχλ εμαηηίαο νπνηαζδήπνηε πξάμεο ή παξάιεηςεο
ηνπ αηηνχληνο ή αλ δηαπηζησζεί εθ ησλ πζηέξσλ φηη δελ ππήξμε πξνζβνιή ή απεηιή πξνζβνιήο
ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα θαηαδηθάζεη ηνλ αηηνχληα, εθφζνλ
ελήξγεζε θαηαρξεζηηθά, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θαζ’ νπ, λα θαηαβάιεη ζηνλ θαζ’ νπ πξνζήθνπζα
απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία πνπ ππέζηε εμαηηίαο ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ». (άξζξα 7 θαη 9 ηεο
Οδεγίαο 2004/48).

Άπθπο 64Α: Αζθαλιζηικά μέηπα
Οη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηε ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηά ησλ δηακεζνιαβεηψλ, νη
ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηξίην γηα ηελ πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ
δεκηνπξγνχ ή ζπγγεληθνχ δηθαηψκαηνο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην δηθαίσκα εηδηθήο θχζεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή βάζεο δεδνκέλσλ. (άξζξν 8 παξ. 3 Οδεγίαο 2001/29)."

Άπθπο 65: Αζηικέρ κςπώζειρ
1. «1. ε θάζε πεξίπησζε πξνζβνιήο ή επαπεηινχκελεοπξνζβνιήο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
ή ηνπ ζπγγεληθνχ δηθαηψκαηνο ν δεκηνπξγφο ή ν δηθαηνχρνο ηνπ ζπγγεληθνχ δηθαηψκαηνο κπνξεί
λα αμηψζεη θαηά πεξίπησζε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ, ηελ άξζε ηεο πξνζβνιήο θαη
ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. Ζ άξζε ηεο πξνζβνιήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη’ αίηεζε ηνπ
ελάγνληνο ελδεηθηηθά:
α) ηελ απφζπξζε απφ ην εκπφξην ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ θξίζεθε φηη πξνζβάιινπλ δηθαίσκα ηνπ
παξφληνο λφκνπ θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, ησλ πιηθψλ πνπ θπξίσο ρξεζίκεπζαλ ζηε δεκηνπξγία ή
ηελ θαηαζθεπή ησλ ελ ιφγσ εκπνξεπκάησλ,
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β) ηελ νξηζηηθή απνκάθξπλζε απηψλ απφ ην εκπφξην ή γ)ηελ θαηαζηξνθή απηψλ. Σα δηθαηψκαηα
ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο έρνπλ νη δηθαηνχρνη θαη θαηά δηακεζνιαβεηή, νη
ππεξεζίεο ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηξίηνλ γηα ηελ πξνζβνιή δηθαησκάησλ ηνπ παξφληνο
λφκνπ». (άξζξα 10 παξ.1 θαη 11 ηεο Οδεγίαο 2004/48).
2. Όπνηνο ππαηηίσο πξνζέβαιε ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ή ηα ζπγγεληθά δηθαηψκαηα άιινπ
ππνρξενχηαη ζε απνδεκίσζε θαη ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο. Ζ απνδεκίσζε δελ κπνξεί λα
είλαη θαηψηεξε απφ ην δηπιάζην ηεο ακνηβήο πνπ ζπλήζσο ή θαηά λφκν θαηαβάιιεηαη γηα ην είδνο
ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ έθαλε ρσξίο ηελ άδεηα ν ππφρξενο.
3. Αληί γηα απνδεκίσζε θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ππαηηηφηεηα ηνπ ππνρξένπ ν δεκηνπξγφο ή ν
δηθαηνχρνο ηνπ ζπγγεληθνχ δηθαηψκαηνο κπνξεί λα αμηψζεη είηε ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ θαηά ην
νπνίν ν ππφρξενο έγηλε πινπζηφηεξνο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ ή ηνπ αληηθεηκέλνπ
ζπγγεληθνχ δηθαηψκαηνο πξνβιεπνκέλεο ζηα άξζξα 46 έσο 48 θαη 51 ηνπ παξφληνο λφκνπ ρσξίο
άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ ή ηνπ δηθαηνχρνπ είηε ηελ θαηαβνιή ηνπ θέξδνπο πνπ ν ππφρξενο
απνθφκηζε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε απηή.
4. Σν δηθαζηήξην θαηαδηθάδνληαο ζε παξάιεηςε πξάμεο απεηιεί γηα θάζε παξάβαζε ρξεκαηηθή
πνηλή ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ έσο ελφο εθαηνκκπξίνπ δξαρκψλ ππέξ ηνπ δεκηνπξγνχ ή ηνπ
δηθαηνχρνπ ζπγγεληθνχ δηθαηψκαηνο πξνβιεπνκέλνπ ζηα άξζξα 46 έσο 48 θαη 51 ηνπ παξφληνο
λφκνπ θαζψο θαη πξνζσπηθή θξάηεζε έσο έλα έηνο. Σν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ ε θαηαδίθε γίλεηαη
θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 947 ηνπ Κ.Πνι.Γ..
"5. Οη αζηηθέο θπξψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά
ηελ νπνία ν νθεηιέηεο δελ θαηέβαιε ζε νξγαληζκφ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ηελ ακνηβή πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο λφκνπ".
"6. Οη αζηηθέο θπξψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε πξνζβνιήο ηνπ
δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ δεκηνπξγνχ βάζεο δεδνκέλσλ. θαζψο θαη ηνπ
δηθαηψκαηνο εηδηθήο θχζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή βάζεο δεδνκέλσλ".
Άπθπο 65Α: Γιοικηηικέρ κςπώζειρ
1. Όπνηνο ρσξίο δηθαίσκα θαη θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ αλαπαξάγεη,
πσιεί ή θαη’ άιινλ ηξφπν δηαλέκεη ζην θνηλφ ή θαηέρεη κε ζθνπφ δηαλνκήο πξφγξακκα
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, αλεμαξηήησο άιισλ θπξψζεσλ, ππφθεηηαη ζε δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ίζν
κε ρίιηα (1.000) επξψ γηα θάζε παξάλνκν αληίηππν πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.
2. Πιαλφδηνο ή ζηάζηκνο (εθηφο θαηαζηήκαηνο) πνπ θαηαιακβάλεηαη λα δηαλέκεη ζην θνηλφ κε
πψιεζε ή κε
άιινπο ηξφπνπο ή λα θαηέρεη κε ζθνπφ δηαλνκήο πιηθνχο θνξείο ήρνπ, ζηνπο νπνίνπο έρεη
εγγξαθεί έξγν πνπ απνηειεί αληηθείκελν πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ππφθεηηαη ζε δηνηθεηηθφ
πξφζηηκν ίζν κε ην γηλφκελν ησλ ηεκαρίσλ ησλ παξάλνκσλ πιηθψλ θνξέσλ πνπ απνηεινχλ
αληηθείκελν ηεο πξνζβνιήο επί είθνζη (20) επξψ αλά ηεκάρην πιηθνχ θνξέα ήρνπ θαηά ηελ έθζεζε
θαηάζρεζεο πνπ ζπληάζζεηαη θαηά ηε ζχιιεςε ηνπ δξάζηε. Σν ειάρηζην πνζφ ηνπ δηνηθεηηθνχ
πξνζηίκνπ νξίδεηαη ζε ρίιηα (1.000) επξψ.
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3. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ
θαη Πνιηηηζκνχ κπνξεί λα απμνκνηψλνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 πνζά
ππνινγηζκνχ θαη ειάρηζηνπ νξίνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ.
4. Αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηελ επηβνιή
ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ είλαη ε Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.), νη Αζηπλνκηθέο θαη
Σεισλεηαθέο Αξρέο, νη νπνίεο κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο, ελεκεξψλνπλ ηνπο
δηθαηνχρνπο κέζσ ηνπ Οξγαληζκνχ Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο.
5. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ, θαζνξίδνληαη ε
δηαδηθαζία επηβνιήο θαη είζπξαμεο ηνπ πξνζηίκνπ, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο είζπξαμεο, θαζψο θαη
θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο».

Άπθπο 66: Ποινικέρ κςπώζειρ
"1. Σηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη ρξεκαηηθή πνηλή 2.900 -15.000 επξψ
φπνηνο ρσξίο δηθαίσκα θαη θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ή δηαηάμεσλ ησλ
θπξσκέλσλ κε λφκν πνιπκεξψλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο εγγξάθεη έξγα ή αληίηππα, αλαπαξάγεη απηά άκεζα ή έκκεζα, πξνζσξηλά ή κφληκα, κε
νπνηαδήπνηε κνξθή, ελ φισ ή ελ κέξεη, κεηαθξάδεη, δηαζθεπάδεη, πξνζαξκφδεη ή κεηαηξέπεη απηά,
πξνβαίλεη ζε δηαλνκή απηψλ ζην θνηλφ κε πψιεζε ή κε άιινπο ηξφπνπο ή θαηέρεη κε ζθνπφ
δηαλνκήο, εθκηζζψλεη, εθηειεί δεκφζηα, κεηαδίδεη ξαδηνηειενπηηθά θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν,
παξνπζηάδεη ζην θνηλφ έξγα ή αληίηππα κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, εηζάγεη αληίηππα ηνπ έξγνπ πνπ
παξήρζεζαλ παξάλνκα ζην εμσηεξηθφ ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ δεκηνπξγνχ θαη γεληθά
εθκεηαιιεχεηαη έξγα, αληίγξαθα ή αληίηππα πνπ είλαη αληηθείκελν πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή
πξνζβάιιεη ην εζηθφ δηθαίσκα ηνπ πλεπκαηηθνχ δεκηνπξγνχ λα απνθαζίδεη γηα ηε δεκνζίεπζε ηνπ
έξγνπ ζην θνηλφ, θαζψο θαη λα παξνπζηάδεη απηφ αλαιινίσην ρσξίο πξνζζήθεο ή πεξηθνπέο.
(άξζξν 8 παξ.1 Οδεγίαο 2001/29)."
"2. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη φπνηνο θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ή
δηαηάμεσλ ησλ θπξσκέλσλ κε λφκν δηεζλψλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ζπγγεληθψλ
δηθαησκάησλ πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο πξάμεηο: Α) Υσξίο ηελ άδεηα ησλ εξκελεπηψλ ή
εθηειεζηψλ θαιιηηερλψλ: α) εγγξάθεη ζε πιηθφ θνξέα ηελ εξκελεία ή εθηέιεζε, β) αλαπαξάγεη
άκεζα ή έκκεζα, πξνζσξηλά ή κφληκα κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη κνξθή, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηελ
εγγξαθή ηεο εξκελείαο ή εθηέιεζήο ηνπο ζε πιηθφ θνξέα, γ) πξνβαίλεη ζε δηαλνκή ζην θνηλφ ηνπ
πιηθνχ θνξέα κε ηελ εγγξαθή ηεο εξκελείαο ή εθηέιεζεο ή θαηέρεη κε ζθνπφ δηαλνκήο, δ)
εθκηζζψλεη ηνλ πιηθφ θνξέα κε ηελ εγγξαθή ηεο εξκελείαο ή εθηέιεζεο, ε) κεηαδίδεη
ξαδηνηειενπηηθά κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηε δσληαλή εξκελεία ή εθηέιεζε, εθηφο αλ ε κεηάδνζε
απηή απνηειεί αλακεηάδνζε λφκηκεο κεηάδνζεο, ζη) παξνπζηάδεη ζην θνηλφ ηε δσληαλή εξκελεία
ή εθηέιεζε πνπ γίλεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, εθηφο απφ ξαδηνηειενπηηθή κεηάδνζε, δ) δηαζέηεη
ζην θνηλφ, ελζπξκάησο ή αζπξκάησο, θαηά ηξφπν ψζηε νπνηνζδήπνηε λα έρεη πξφζβαζε, φπνπ
θαη φηαλ επηιέγεη ν ίδηνο, ζηελ εγγξαθή ζε πιηθφ θνξέα ηεο εξκελείαο ή ηεο εθηέιεζήο ηνπο, Β)
Υσξίο ηελ άδεηα ησλ παξαγσγψλ θσλνγξαθεκάησλ (παξαγσγψλ πιηθψλ θνξέσλ ήρνπ) : α)
αλαπαξάγεη άκεζα ή έκκεζα, πξνζσξηλά ή κφληκα κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη κνξθή, ελ φισ ή ελ
κέξεη, ηα θσλνγξαθήκαηά ηνπο, β) πξνβαίλεη ζε δηαλνκή ζην θνηλφ ησλ σο άλσ πιηθψλ θνξέσλ ή
θαηέρεη κε ζθνπφ δηαλνκήο, γ) εθκηζζψλεη ηνπο σο άλσ πιηθνχο θνξείο, δ) δηαζέηεη ζην θνηλφ,
ελζπξκάησο ή αζπξκάησο, θαηά ηξφπν ψζηε νπνηνζδήπνηε λα έρεη πξφζβαζε, φπνπ θαη φηαλ ν
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ίδηνο επηιέγεη, ζηα θσλνγξαθήκαηά ηνπο, ε) εηζάγεη ηνπο σο άλσ πιηθνχο θνξείο πνπ παξήρζεζαλ
ζην εμσηεξηθφ ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπ. Γ) Υσξίο ηελ άδεηα ησλ παξαγσγψλ νπηηθναθνπζηηθψλ
έξγσλ (παξαγσγψλ πιηθψλ θνξέσλ εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο) : α) αλαπαξάγεη άκεζα ή έκκεζα,
πξνζσξηλά ή κφληκα κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη κνξθή, ελ φισ ή ελ κέξεη, ην πξσηφηππν θαη ηα
αληίηππα ησλ ηαηληψλ ηνπο, β) πξνβαίλεη ζε δηαλνκή ζην θνηλφ ησλ σο άλσ πιηθψλ θνξέσλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αληηγξάθσλ ηνπο ή θαηέρεη κε ζθνπφ δηαλνκήο, γ) εθκηζζψλεη ηνπο
σο άλσ πιηθνχο θνξείο, δ) δηαζέηεη ζην θνηλφ, ελζπξκάησο ή αζπξκάησο, θαηά ηξφπν ψζηε
νπνηνζδήπνηε λα έρεη πξφζβαζε ζην πξσηφηππν θαη ηα αληίηππα ησλ ηαηληψλ ηνπο, φπνπ θαη
φηαλ ν ίδηνο επηιέγεη, ε) εηζάγεη ηνπο σο άλσ πιηθνχο θνξείο πνπ παξήρζεζαλ ζην εμσηεξηθφ
ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπ, ζη) κεηαδίδεη ξαδηνηειενπηηθά ηνπο σο άλσ πιηθνχο θνξείο κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δνξπθνξηθήο κεηάδνζεο ή θαισδηαθήο
αλακεηάδνζεο, θαζψο θαη ηεο παξνπζίαζεο ζην θνηλφ. Γ) Υσξίο ηελ άδεηα ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ
νξγαληζκψλ: α) αλακεηαδίδεη ηηο εθπνκπέο ηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, β) παξνπζηάδεη ζην
θνηλφ ηηο εθπνκπέο ηνπο ζε ρψξνπο φπνπ ε είζνδνο επηηξέπεηαη κε εηζηηήξην, γ) εγγξάθεη ηηο
εθπνκπέο ηνπο ζε πιηθνχο θνξείο ήρνπ ή εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο, είηε νη εθπνκπέο απηέο
κεηαδίδνληαη ελζπξκάησο είηε αζπξκάησο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαισδηαθήο ή δνξπθνξηθήο
κεηάδνζεο, δ) πξνβαίλεη ζε άκεζε ή έκκεζε, πξνζσξηλή ή κφληκε αλαπαξαγσγή κε νπνηνδήπνηε
κέζν θαη κνξθή, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηεο πιηθήο ελζσκάησζεο ησλ εθπνκπψλ ηνπο, ε) πξνβαίλεη ζε
δηαλνκή ζην θνηλφ ησλ πιηθψλ θνξέσλ κε ηελ εγγξαθή ησλ εθπνκπψλ ηνπο, ζη) εθκηζζψλεη ηνλ
πιηθφ θνξέα κε ηελ εγγξαθή ησλ εθπνκπψλ ηνπο, δ) δηαζέηεη ζην θνηλφ, ελζπξκάησο ή
αζπξκάησο, θαηά ηξφπν ψζηε νπνηνζδήπνηε λα έρεη πξφζβαζε, φπνπ θαη φηαλ ν ίδηνο επηιέγεη,
ζηελ πιηθή ελζσκάησζε ησλ εθπνκπψλ ηνπο. (άξζξν 8 παξ. 1 Οδεγίαο 2001/29)."
3. Αλ ην φθεινο πνπ επηδηψρζεθε ή ε δεκία πνπ απεηιήζεθε απφ ηηο πξάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2
είλαη ηδηαίηεξα κεγάια, επηβάιιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζην δχν εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή 2 έσο 10
εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ. Αλ ν ππαίηηνο ηειεί ηηο παξαπάλσ πξάμεηο θαη' επάγγεικα «ή ζε
εκπνξηθή θιίκαθα» ή αλ νη πεξηζηάζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο έγηλε ε πξάμε καξηπξνχλ φηη ν
ππαίηηνο είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή ησλ
ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ, επηβάιιεηαη θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή 5 έσο 20
εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ, θαζψο θαη αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζηα πιαίζηα
ηεο νπνίαο εθηειέζζεθε ε πξάμε. Θεσξείηαη φηη ε πξάμε έρεη ηειεζζεί θαη' επάγγεικα θαη φηαλ ν
δξάζηεο έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδηθήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ
πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ ίζρπαλ πξηλ απ' απηφ κε ακεηάθιεηε απφθαζε ζε πνηλή
ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο."Ζ πξνζβνιή ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ ζπγγεληθψλ
δηθαησκάησλ ζε κνξθή θαθνπξγήκαηνο εθδηθάδεηαη απφ ην αξκφδην Σξηκειέο Δθεηείν
Καθνπξγεκάησλ."
"4. Με ηελ πνηλή ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 ηηκσξείηαη φπνηνο δελ θαηέβαιε ζε νξγαληζκφ
ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ηελ ακνηβή πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 18 παξ. 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ."
"Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη θαη ν νθεηιέηεο ν νπνίνο κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ
Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ δελ ππνβάιιεη ηελ ππεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα
ζην άξζξν 18 παξ. 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ."
5. Με ηελ πνηλή ηεο παξ. 1 ηηκσξείηαη φπνηνο: α) ρξεζηκνπνηεί ή "δηαλέκεη" ή θαηέρεη κε ζθνπφ
"δηαλνκήο" ζπζηήκαηα ή κέζα πνπ έρνπλ σο κνλαδηθφ ζθνπφ λα δηεπθνιχλνπλ ηε ρσξίο άδεηα
αθαίξεζε ή εμνπδεηέξσζε ηερληθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξνζηαηεχεη έλα πξφγξακκα ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηή, β) θαηαζθεπάδεη ή εηζάγεη ή ρξεζηκνπνηεί ή "δηαλέκεη" ή θαηέρεη κε ζθνπφ "δηαλνκήο"
ζπζθεπέο ή άιιν πιηθφ αλαπαξαγσγήο έξγνπ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
ζα έρνπλ θαζνξηζηεί θαηά ην άξζξν 59 ηνπ παξφληνο λφκνπ, γ) θαηαζθεπάδεη, εηζάγεη ή
ρξεζηκνπνηεί ή "δηαλέκεη" ή θαηέρεη κε ζθνπφ "δηαλνκήο" αληηθείκελα ή ελεξγεί πξάμεηο πνπ
κπνξνχλ λα καηαηψζνπλ ην απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ πξνδηαγξαθψλ, δ) αλαπαξάγεη ή
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ρξεζηκνπνηεί έξγα ρσξίο ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπζθεπψλ ή ρσξίο εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ πνπ
ζα έρνπλ θαζνξηζηεί θαηά ην άξζξν 60 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε) "δηαλέκεη" ή θαηέρεη κε ζθνπφ λα
"δηαλείκεη" πιηθνχο θνξείο ήρνπ ή εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο ρσξίο ην εηδηθφ επίζεκα ή ηελ ηαηλία
ειέγρνπ πνπ ζα έρεη πξνβιεθζεί θαηά ην άξζξν 61 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
6. ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο ην πνζφ ηεο κεηαηξνπήο
νξίδεηαη ζην δεθαπιάζην ησλ νξίσλ ηνπ πνζνχ ηεο κεηαηξνπήο πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά
ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα.
7. Αλ ζπληξέρνπλ ειαθξπληηθέο πεξηζηάζεηο, ε ρξεκαηηθή πνηλή δελ κπνξεί λα κεησζεί θάησ απφ
ην ήκηζπ ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πνπ πξνβιέπεηαη θαηά πεξίπησζε ζηνλ παξφληα λφκν.
"8. Όπνηνο ρσξίο δηθαίσκα πξνβαίλεη ζε πξνζσξηλή ή δηαξθή αλαπαξαγσγή ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ, ζε κεηάθξαζε, πξνζαξκνγή, δηεπζέηεζε θαη νπνηαδήπνηε άιιε κεηαηξνπή ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ, ζε δηαλνκή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ή αληηγξάθσλ ηεο, ζε αλαθνίλσζε , επίδεημε ή
παξνπζίαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζην θνηλφ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο
θαη ρξεκαηηθή πνηλή ελφο (1) έσο πέληε (5) εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ.
9. Όπνηνο πξνβαίλεη ζε εμαγσγή ή/θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ή νπζηψδνπο κέξνπο
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ρσξίο άδεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε
ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη ρξεκαηηθή πνηλή ελφο (1) έσο πέληε (5) εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ".
«10. Όηαλ ην αληηθείκελν ηεο πξνζβνιήο αθνξά ζε πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ε,
θαηά ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 65Α θαη ππφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο,
αλεπηθχιαθηε θαηαβνιή ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ απφ ηνλ δξάζηε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άξζε
ηνπ αμηνπνίλνπ φηαλ ε πξνζβνιή αθνξά ζε πνζφηεηα κέρξη πελήληα (50) πξνγξάκκαηα.
11. Όηαλ ην αληηθείκελν ηεο πξνζβνιήο αθνξά ζε πιηθνχο θνξείο ήρνπ, ζηνπο νπνίνπο έρεη
εγγξαθεί έξγν πνπ απνηειεί αληηθείκελν πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ε, θαηά ηε δηάηαμε ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 65Α θαη ππφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο, αλεπηθχιαθηε θαηαβνιή
ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ απφ ηνλ δξάζηε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άξζε ηνπ αμηνπνίλνπ φηαλ ε
πξνζβνιή αθνξά ζε πνζφηεηα κέρξη πεληαθφζηνπο (500) παξάλνκνπο πιηθνχο θνξείο ήρνπ.
12. Ζ θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ, θαζψο θαη ε άξζε ηνπ αμηνπνίλνπ δελ απαιιάζζνπλ ηνπο
δξάζηεο απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ αλαινγνχλησλ πλεπκαηηθψλ θαη ζπγγεληθψλ
δηθαησκάησλ, απνδεκηψζεσλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ ζηνπο δηθαηνχρνπο απηψλ θαηά ηηο
δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ.
13. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο ηνπ απηνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο ην δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 65Α δηπιαζηάδεηαη».

Άπθπο 66Α: Σεσνολογικά μέηπα
1. Ωο "ηερλνινγηθά κέηξα" λννχληαη θάζε ηερλνινγία, κεραληζκφο ή ζπζηαηηθφ ζηνηρείν πνπ, κε ην
ζπλήζε ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ, απνζθνπεί ζην λα εκπνδίζεη ή λα πεξηνξίζεη πξάμεηο, ζε ζρέζε κε
έξγα ή άιια πξνζηαηεπφκελα αληηθείκελα, πνπ δελ έρνπλ επηηξαπεί απφ ηνλ δηθαηνχρν
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή ζπγγεληθνχ δηθαηψκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο
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εηδηθήο θχζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή βάζεο δεδνκέλσλ. Σα ηερλνινγηθά κέηξα ζεσξνχληαη
"απνηειεζκαηηθά" φηαλ ε ρξήζε ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ έξγνπ ή άιινπ πξνζηαηεπφκελνπ
αληηθεηκέλνπ ειέγρεηαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο κέζσ ηεο εθαξκνγήο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ηεο
πξφζβαζεο ή πξνζηαζίαο, φπσο θξππηνγξάθεζε, δηαηάξαμε ηεο κεηάδνζεο ή άιιε κεηαηξνπή
ηνπ έξγνπ ή άιινπ πξνζηαηεπφκελνπ αληηθεηκέλνπ ή πξνζηαηεπηηθνχ κεραληζκνχ ειέγρνπ ηεο
αληηγξαθήο, ν νπνίνο επηηπγράλεη ην ζηφρν ηεο πξνζηαζίαο. (άξζξν 6 παξ. 3 Οδεγίαο 2001/29).
2. Απαγνξεχεηαη, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δηθαηνχρνπ, ε εμνπδεηέξσζε θάζε απνηειεζκαηηθνχ
ηερλνινγηθνχ κέηξνπ, ηελ νπνία πξαγκαηνπνηεί θάπνηνο ελ γλψζεη ηνπ ή έρνληαο βάζηκνπο
ιφγνπο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα γλσξίδεη φηη επηδηψθεη απηφλ ην ζθνπφ. (άξζξν 6 παξ. 1 Οδεγίαο
2001/29)
3. Απαγνξεχεηαη, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δηθαηνχρνπ, ε θαηαζθεπή, ε εηζαγσγή, ε δηαλνκή, ε
πψιεζε, ε εθκίζζσζε, ε δηαθήκηζε γηα πψιεζε ή εθκίζζσζε ή ε θαηνρή γηα εκπνξηθνχο
ζθνπνχο, ζπζθεπψλ, πξντφλησλ, ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ή ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ: α)
απνηεινχλ αληηθείκελν πξνψζεζεο, δηαθήκηζεο ή εκπνξίαο κε ζθνπφ ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο
πξνζηαζίαο, ή β) πέξα απφ ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο πξνζηαζίαο έρνπλ ζθνπφ εκπνξηθφ ή ρξήζε
πεξηνξηζκέλεο ζεκαζίαο ή γ) έρνπλ πξσηίζησο ζρεδηαζζεί, παξαρζεί, πξνζαξκνζζεί ή
πξαγκαηνπνηεζεί γηα λα επηηξέςνπλ ή λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο πξνζηαζίαο,
νπνησλδήπνηε απνηειεζκαηηθψλ ηερλνινγηθψλ κέηξσλ. (άξζξν 6 παξ. 2 Οδεγίαο 2001/29)
4. Ζ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ θαηά παξάβαζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε
ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη ρξεκαηηθή πνηλή 2.900 - 15.000 επξψ θαη ζπλεπάγεηαη ηηο αζηηθέο
θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 2121/1993. Σν Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν κπνξεί λα δηαηάμεη
αζθαιηζηηθά κέηξα ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Πνι.Γ. εθαξκνδνκέλεο θαη ηεο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 64
ηνπ Ν. 2121/1993, φπσο ηζρχεη. (άξζξν 6 παξ. 1 θαη 2 Οδεγίαο 2001/29) 5. Γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο
(εμαηξέζεηο) πνπ πξνβιέπνληαη ζην ηέηαξην θεθάιαην ηνπ Ν. 2121/1993, φπσο ηζρχεη, θαη
αθνξνχλ ηε θσηνηππηθή αλαπαξαγσγή γηα ηδησηηθή ρξήζε (άξζξν 18), ηελ αλαπαξαγσγή γηα
δηδαζθαιία (άξζξν 21), ηελ αλαπαξαγσγή απφ βηβιηνζήθεο θαη αξρεία (άξζξν 22), ηελ
αλαπαξαγσγή γηα ζθνπνχο δηθαζηηθνχο ή δηνηθεηηθνχο (άξζξν 24), θαζψο θαη ηελ αλαπαξαγσγή
πξνο φθεινο πξνζψπσλ κε αλαπεξίεο (άξζξν 28 Α), ε έλλνκε πξνζηαζία πνπ πξνβιέπεηαη
ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζίγεη ηελ ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ λα παξέρνπλ
ζηνπο επσθεινχκελνπο απφ ηηο αλσηέξσ εμαηξέζεηο ηα κέζα, πξνθεηκέλνπ απηνί λα
επσθειεζνχλ απφ ηηο ελ ιφγσ εμαηξέζεηο ζηνλ αλαγθαίν βαζκφ, εθφζνλ έρνπλ εθ ηνπ λφκνπ
πξφζβαζε ζην πξνζηαηεπφκελν έξγν ή αληηθείκελν. Δάλ νη δηθαηνχρνη δελ ιάβνπλ εθνχζηα κέηξα,
ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπκθσλίεο κεηαμχ δηθαηνχρσλ θαη ηξίησλ πνπ
επσθεινχληαη απφ ηηο εμαηξέζεηο, ηφζν νη δηθαηνχρνη φζν θαη νη ηξίηνη πνπ επσθεινχληαη απφ ηηο
παξαπάλσ εμαηξέζεηο δεηνχλ ηε ζπλδξνκή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ κεζνιαβεηψλ πνπ επηιέγνληαη
απφ πίλαθα κεζνιαβεηψλ ηνλ νπνίν θαηαξηίδεη ν Οξγαληζκφο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο. Οη
κεζνιαβεηέο ππνβάιινπλ πξνηάζεηο πξνο ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Θεσξείηαη φηη φια ηα κέξε
απνδέρνληαη ηελ πξφηαζε απηή, εάλ θαλέλα απφ απηά δελ πξνβάιιεη αληίξξεζε κέζα ζε
πξνζεζκία ελφο κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφηαζεο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε δηαθνξά
επηιχεηαη απφ ην Δθεηείν Αζελψλ, ην νπνίν δηθάδεη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ. Οη ξπζκίζεηο
απηέο δελ εθαξκφδνληαη ζε έξγα ή άιια πξνζηαηεπφκελα αληηθείκελα πνπ δηαηίζεληαη ζην θνηλφ
βάζεη φξσλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί ζπκβαηηθά, θαηά ηξφπν ψζηε ην θνηλφ λα έρεη πξφζβαζε ζε
απηά φπνπ θαη φηαλ ζέιεη. (άξζξν 6 παξ. 4 Οδεγίαο 2001/29)
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Άπθπο 66Β: Πληποθοπίερ για ηο καθεζηώρ ηων δικαιωμάηων
1. Ωο "πιεξνθνξία γηα ην θαζεζηψο ησλ δηθαησκάησλ" λνείηαη θάζε παξερφκελε απφ ηνλ
δηθαηνχρν πιεξνθνξία, ε νπνία επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ή άιινπ πξνζηαηεπφκελνπ
αληηθεηκέλνπ κε ζπγγεληθφ δηθαίσκα ή κε ην δηθαίσκα εηδηθήο θχζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή βάζεο
δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δεκηνπξγνχ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ δηθαηνχρνπ.
Νννχληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηνπ έξγνπ
ή άιισλ πξνζηαηεπφκελσλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη θάζε αξηζκφο ή θσδηθφο πνπ
αληηπξνζσπεχεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. (άξζξν 7 παξ. 2 Οδεγίαο 2001/29)
2. Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πξφζσπν λα πξνβαίλεη ελ γλψζεη ηνπ ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δηθαηνχρνπ
ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: α) αθαίξεζε ή αιινίσζε νπνηαζδήπνηε
πιεξνθνξίαο κε ειεθηξνληθή κνξθή ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ δηθαησκάησλ, β) δηαλνκή,
εηζαγσγή πξνο δηαλνκή, ξαδηνηειενπηηθή κεηάδνζε, παξνπζίαζε ζην θνηλφ ή δηάζεζε ζην θνηλφ
έξγσλ ή άιισλ πξνζηαηεπφκελσλ αληηθεηκέλσλ κε ζπγγεληθφ δηθαίσκα ή κε ην δηθαίσκα εηδηθήο
θχζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή βάζεο δεδνκέλσλ, απφ ηα νπνία έρνπλ αθαηξεζεί ή αιινησζεί άλεπ
αδείαο νη πιεξνθνξίεο ειεθηξνληθήο κνξθήο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ δηθαησκάησλ, αλ ην
πξφζσπν απηφ γλσξίδεη ή έρεη βάζηκν ιφγν λα γλσξίδεη φηη κε ηελ ελέξγεηα απηή πξνηξέπεη,
επηηξέπεη, δηεπθνιχλεη ή ζπγθαιχπηεη πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ ή ησλ
ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ή ηνπ δηθαηψκαηνο εηδηθήο θχζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή βάζεο δεδνκέλσλ.
(άξζξν 7 παξ. 1 Οδεγίαο 2001/29)
3. Ζ παξάβαζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη
ρξεκαηηθή πνηλή 2.900 -15.000 επξψ θαη ζπλεπάγεηαη ηηο αζηηθέο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν.
2121/1993, φπσο ηζρχεη. Σν Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν κπνξεί λα δηαηάμεη αζθαιηζηηθά κέηξα
ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Πνι.Γ., εθαξκνδνκέλεο θαη ηεο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 2121/1993,
φπσο ηζρχεη. (άξζξν 7 Οδεγίαο 2001/29).
Άπθπο 66Γ: Γημοζιόηηηα αποθάζεων
Απνθάζεηο αζηηθψλ ή πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ πνπ αθνξνχλ ζε δηθαηψκαηα ηνπ παξφληνο λφκνπ
κπνξεί, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελάγνληνο θαη κε δαπάλεο ηνπ παξαβάηε, λα δηαηάζζνπλ ηα
ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάξηεζεο ηεο απφθαζεο, θαζψο θαη ηεο πιήξνπο ή κεξηθήο
δεκνζίεπζήο ηεο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ή ζην δηαδίθηπν.
Άπθπο 66Γ:Κώδικερ δεονηολογίαρ και ανηαλλαγή πληποθοπιών
1. Οη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξεκαηηθέο ή επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, θαζψο θαη νη νξγαληζκνί
ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ή πξνζηαζίαο θαηαξηίδνπλ θψδηθεο δενληνινγίαο κε ζθνπφ λα ζπκβάινπλ
ζε εζληθφ, θνηλνηηθφ ή δηεζλέο επίπεδν ζηελ επηβνιή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παξφληνο λφκνπ,
ζπληζηψληαο εηδηθφηεξα ηε ρξήζε θσδηθνχ ζηνπο νπηηθνχο δίζθνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
πξνέιεπζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπο. Οη θψδηθεο δενληνινγίαο θαη ε ελδερφκελε αμηνιφγεζε ηεο
εθαξκνγήο ηνπο δηαβηβάδνληαη ζηελ Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
2. Δζληθφο αληαπνθξηηήο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παξφληνο λφκνπ νξίδεηαη ν Οξγαληζκφο
Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο».
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΧΓΔΚΑΣΟ: ΣΔΛΗΚΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άπθπο 67: Δθαπμοζηέο δίκαιο
1. Ζ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ζηα δεκνζηεπκέλα έξγα δηέπεηαη απφ ην δίθαην ηνπ θξάηνπο φπνπ ην
έξγν έγηλε γηα πξψηε θνξά λνκίκσο πξνζηηφ ζην θνηλφ. Ζ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ζηα αδεκνζίεπηα
έξγα δηέπεηαη απφ ην δίθαην ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπο.
2. Σα ζπγγεληθά δηθαηψκαηα δηέπνληαη απφ ην δίθαην ηνπ θξάηνπο φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε
εξκελεία ή ε εθηέιεζε ή φπνπ παξήρζεζαλ νη πιηθνί θνξείο ήρνπ ή εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο ή
απφ φπνπ έγηλε ε ξαδηνηειενπηηθή εθπνκπή ή φπνπ έγηλε ή έληππε έθδνζε.
3. ε θάζε πεξίπησζε δηέπεηαη απφ ην θαηά ηηο παξγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ
εθαξκνζηέν δίθαην ν θαζνξηζκφο ηνπ ππνθεηκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο, ην αληηθείκελφ ηνπ, ην
πεξηερφκελφ ηνπ, ε δηάξθεηά ηνπ θαη νη πεξηνξηζκνί πιελ ησλ ηπρφλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ην δίθαην
απηφ κε εθνπζίσλ αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο. Ζ έλδηθε πξνζηαζία δηέπεηαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο
φπνπ δεηείηαη ε πξνζηαζία.
4. Οη πξνεγνχκελεο παξάγξαθνη εθαξκφδνληαη εθφζνλ δελ νξίδνπλ άιισο δηεζλείο ζπκβάζεηο
θπξσκέλεο απφ ηελ Διιάδα. Πξνθεηκέλνπ γηα θξάηε πνπ δελ ζπλδένληαη κε ηελ Διιάδα κε
δηεζλείο ζπκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή νξηζκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ή
νξηζκέλνπ ζπγγεληθνχ δηθαηψκαηνο, νη πξνεγνχκελεο παξάγξαθνη εθαξκφδνληαη εθφζνλ ην
θξάηνο ηνπ νπνίνπ ην δίθαην πξέπεη λα εθαξκνζηεί παξέρεη αλάινγε πξνζηαζία ζηελ πλεπκαηηθή
ηδηνθηεζία ζε έξγα πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα γηα πξψηε θνξά πξνζηηά ζην θνηλφ ή ζε ζπγγεληθά
δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα.

Άπθπο 68: Μη αναδπομικόηηηα ηος νόμος
1. Έξγα ησλ νπνίσλ έρεη ιήμεη ε δηάξθεηα ηεο πξνζηαζίαο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο
λφκνπ παξακέλνπλ εθηφο πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
2. Ζ πξνζηαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα άξζξα 2 παξάγξαθνο 3 θαη 40 έσο 53 παξέρεηαη απφ
ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζε πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ ή ζε ζπγγεληθά δηθαηψκαηα απφ πξάμεηο πνπ έγηλαλ ζην παξειζφλ.
3. πκβάζεηο πνπ έρνπλ θαηαξηηζζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ δηέπνληαη
απφ ην πξνγελέζηεξν δίθαην γηα έλα ρξφλν απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ.

Άπθπο 68Α: Γιασπονικό Γίκαιο
"1. Ζ δηάξθεηα πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 29, 30, 31 θαη 52 ηνπ λφκνπ απηνχ
εθαξκφδεηαη ζε φια ηα έξγα θαη αληηθείκελα πξνζηαζίαο κε ζπγγεληθά δηθαηψκαηα, ηα νπνία
πξνζηαηεχνληαλ ζε έλα ηνπιάρηζηνλ Κξάηνο - Μέινο ηελ 1.7.1995 θαη' εθαξκνγή εζληθψλ
λνκνζεζηψλ γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ηα ζπγγεληθά δηθαηψκαηα. Οη ηξίηνη νη νπνίνη
αλέιαβαλ ηελ εθκεηάιιεπζε έξγσλ ή αληηθεηκέλσλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ, πνπ είραλ γίλεη θνηλφ
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θηήκα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ
εθκεηάιιεπζε απηή κε ηνπο ίδηνπο ηξφπνπο, κε ηα ίδηα κέζα θαη ζηελ ίδηα έθηαζε κέρξη 1.1.1999.
2. Οη ζπκθσλίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθκεηάιιεπζε έξγσλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ πξνζηαζίαο, νη
νπνίεο ίζρπαλ πξηλ απφ ηελ 1.1.1995, ππάγνληαη απφ 1.1.2000 ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 παξ.
3 ηνπ λφκνπ απηνχ, εθφζνλ ιήγνπλ κεηά ηελ εκεξνκελία απηή. Δθφζνλ κηα δηεζλήο ζπκθσλία
ζπκπαξαγσγήο πνπ είρε ζπλαθζεί πξηλ απφ ηελ 1.1.1995 κεηαμχ ζπκπαξαγσγνχ απφ έλα
Κξάηνο - Μέινο θαη ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζπκπαξαγσγψλ απφ άιια Κξάηε - Μέιε ή ηξίηεο
ρψξεο, πξνβιέπεη ξεηά ζχζηεκα θαηαλνκήο ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ησλ δηθαησκάησλ
εθκεηάιιεπζεο κεηαμχ ησλ ζπκπαξαγσγψλ γηα φινπο ηνπο ηξφπνπο παξνπζίαζεο ζην θνηλφ,
ρσξίο δηάθξηζε ηεο ξχζκηζεο πνπ ηζρχεη γηα ηελ παξνπζίαζε ζην θνηλφ κέζσ δνξπθφξνπ απφ ηηο
δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο άιινπο ηξφπνπο παξνπζίαζεο, θαη εθφζνλ ε παξνπζίαζε ζην
θνηλφ κέζσ δνξπθφξνπ ζα έζηγε ηελ απνθιεηζηηθφηεηα, θαη ηδίσο ηε γισζζηθή απνθιεηζηηθφηεηα,
ελφο ησλ ζπκπαξαγσγψλ ή ησλ εθδνρέσλ ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλν έδαθνο, γηα ηελ παξνρή άδεηαο
παξνπζίαζεο ζην θνηλφ κέζσ δνξπθφξνπ απφ έλαλ ζπκπαξαγσγφ ή ηνπο εθδνρείο ηνπ απαηηείηαη
ε ζπλαίλεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο ελ ιφγσ απνθιεηζηηθφηεηαο είηε πξφθεηηαη γηα ζπκπαξαγσγφ είηε
γηα εθδνρέα."

Άπθπο 69: ύζηαζη Οπγανιζμού Πνεςμαηικήρ Ηδιοκηηζίαρ
1. Ηδξχεηαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη επσλπκία "Οξγαληζκφο
Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο" (Ο.Π.Η.) πνπ επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, κε ζθνπφ ηελ
πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δεκηνπξγψλ θαη δηθαηνχρσλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ, ηελ επνπηεία
ησλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο, ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ ζπλαθψλ
δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, ηε λνκνπαξαζθεπαζηηθή εξγαζία ζε ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη
ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ θαη γεληθά ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Διιάδαο ζε φινπο ηνπο αξκφδηνπο
δηεζλείο νξγαληζκνχο, θαζψο θαη ζηα Οξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Ο Ο.Π.Η. κπνξεί
επίζεο λα δηνξγαλψλεη θάζε είδνπο ζεκηλάξηα κε ζθνπφ ηελ επηκφξθσζε θαη ελεκέξσζε ησλ
δηθαζηψλ, δηθεγφξσλ, δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, δεκηνπξγψλ, δηθαηνχρσλ ζπγγεληθψλ
δηθαησκάησλ, θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ γηα ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζπγγεληθψλ
δηθαησκάησλ. Ο Ο.Π.Η. ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα έρεη σο ζθνπφ ηε ζπιινγηθή δηαρείξηζε
ησλ δηθαησκάησλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 54 έσο 58 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
2. "Ο Οξγαληζκφο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο επηρνξεγείηαη κε εηζθνξά χςνπο 1% επί ησλ εηήζησλ
αθαζάξηζησλ εζφδσλ εθάζηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο πνπ θαηαβάιιεηαη ην αξγφηεξν
κέρξη ηελ 31ε Οθησβξίνπ εθάζηνπ έηνπο κε βάζε ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη
εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Δηζπξάμεσλ Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Οη εηήζηνη ηζνινγηζκνί ησλ
νξγαληζκψλ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο θαηαηίζεληαη ζηνλ Οξγαληζκφ Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο θαη
ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο
πξνζηαζίαο νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ εηήζην ηζνινγηζκφ ν νπνίνο θαηαηίζεηαη ζηνλ
Οξγαληζκφ Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο θαη ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. Ωο αθαζάξηζηα έζνδα
ιακβάλνληαη ηα έζνδα, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην Δληαίν Λνγηζηηθφ ρέδην". Δπηρνξεγείηαη
επίζεο απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο, απφ Οξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, απφ δσξεέο,
θιεξνδνηήκαηα θαη θάζε άιιε επηρνξήγεζε απφ ηξίηνπο φπσο επίζεο θαη απφ ηα έζνδα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ παξνρή ππεξεζηψλ. Ο Ο.Π.Η. γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ επηρνξεγείηαη
εθάπαμ κε εηδηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΤΠ.ΠΟ. χςνπο είθνζη
εθαηνκκπξίσλ (20.000.000) δξαρκψλ. "Ο Οξγαληζκφο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο κπνξεί επίζεο λα
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επηρνξεγείηαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ή απφ ηα έζνδα ησλ αξηζκνιαρείσλ
ΛΟΣΣΟ θαη ΠΡΟ-ΣΟ".
3. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ, Πξνεδξίαο ηεο
Κπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ην αληηθείκελν θαη νη εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηνπ
Οξγαληζκνχ ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ηνπ, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία αζθήζεσο ησλ
αξκνδηνηήησλ απηψλ, ηα ηεο δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ δηαρείξηζεο ηνπ Οξγαληζκνχ, ηα ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη ηεο νξγάλσζήο ηνπ, ηα πνζά ησλ ακνηβψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ
κπνξεί εθάζηνηε λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη γεληθά ν
ηξφπνο επηινγήο ηνπ αλαγθαίνπ γηα ηε ζηειέρσζε Οξγαληζκνχ επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη
βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε κηζζνδνζία απηνχ, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
«4. Ο Οξγαληζκφο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο απνηειεί θνηλσθειέο λνκηθφ πξφζσπν. Ο
Οξγαληζκφο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο δελ ππάγεηαη ζην δεκφζην ηνκέα νχηε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ νχηε ζηηο δηαηάμεηο γηα ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο θαη ηα δεκφζηα έξγα θαη ζε
άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο. Ο Οξγαληζκφο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη δηέπεηαη απφ ην ηδησηηθφ δίθαην.
5. Ο Οξγαληζκφο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο απνιακβάλεη φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη
δηθαζηηθψλ αηειεηψλ, θαζψο θαη φισλ ησλ δηθνλνκηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνλνκίσλ ηνπ
Γεκνζίνπ."

Άπθπο 70: Οπγανιζμοί ζςλλογικήρ διασείπιζηρ πος λειηοςπγούν
1. Οξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ
ππνρξενχληαη, κέζα ζε δψδεθα κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, λα
ππνβάινπλ ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ηελ θαηά ην άξζξν απηφ δήισζε ζπλνδεπφκελε απφ ην
ζρεηηθφ Καλνληζκφ θαη γεληθά λα πξνβνχλ ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
2. σκαηεία δεκηνπξγψλ πνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ έρνπλ δηαρεηξηζηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 ηνπ λ. 4301/1929 θαη 43 ηνπ λ. 1597/1986
κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή γηα εηθνζηηέζζεξηο αθφκε κήλεο απφ ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.

Άπθπο 71: Δθαπμογή Κοινοηικών Οδηγιών
1. Σα άξζξα 2 παξ. 3 θαη 40 έσο 45 ηνπ παξφληνο λφκνπ απνηεινχλ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο
91/250/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 14εο Μαίνπ 1991 γηα ηε λνκηθή
πξνζηαζία ησλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.
2. Σα άξζξα 3 παξ. 1, πεξίπησζε δ', 9, 34,46, 47, 48, 49, 52 θαη 53 απνηεινχλ εθαξκνγή ηεο
Οδεγίαο 92/100/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 1992
ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα εθκίζζσζεο, ην δηθαίσκα δαλεηζκνχ θαη νξηζκέλα δηθαηψκαηα ζπγγεληθά
πξνο ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ζηνλ ηνκέα ησλ πξντφλησλ ηεο δηαλνίαο.
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«3. Σα άξζξα 35 παξ. 3 θαη 4, 57 παξ. 8 θαη 9, 52 ε θαη 68Α παξ. 2 ηνπ λφκνπ απηνχ, απνηεινχλ
εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 93/83/Δ.Ο.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο επηεκβξίνπ 1993 πεξί
ζπληνληζκνχ νξηζκέλσλ θαλφλσλ φζνλ αθνξά ην δηθαίσκα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ηα ζπγγεληθά
δηθαηψκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δνξπθνξηθέο ξαδηνηειενπηηθέο κεηαδφζεηο θαη ηελ θαισδηαθή
αλακεηάδνζε.
4. Σα άξζξα 11, 29 παξ. 1, 30, 31, 51Α, 52 γ, δ, ε, ζη θαη δ , θαζψο θαη 68Α παξ. 1 ηνπ λφκνπ
απηνχ απνηεινχλ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 93/98/Δ.Ο.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Οθησβξίνπ 1993
πεξί ελαξκνλίζεσο ηεο δηαξθείαο πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο, θαζψο θαη πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο θαη νξηζκέλσλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ».
"5. Σα άξζξα 2α, 3 παξ. 3, 45Α, 64 ηειεπηαίν εδάθην, 65 παξ. 6, 65 παξ. 9 θαη 1Ο, 72 παξ. 8 ηνπ
λφκνπ απηνχ, ζεζπίδνληαη ζε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 96/9/ΔΟΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Μαξηίνπ 1996 ζρεηηθά κε ηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ βάζεσλ
δεδνκέλσλ".
"6. Σα άξζξα 3 παξ. 1, 28Α, 28Β θαη 28Γ, 46 παξ. 2, 47 παξ. 1 θαη 2, 48 παξ. 1, 52 ζηνηρείν δ',
64Α, 66 παξ. 1 θαη 2, 66Α θαη 66Β ηνπ λφκνπ απηνχ απνηεινχλ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο
2001/29/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Μαίνπ 2001 γηα ηελ
ελαξκφληζε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ησλ ζπγγεληθψλ
δηθαησκάησλ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο."
«7. Σν άξζξν 5 απνηειεί εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2001/84/ ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο επηεκβξίνπ 2001 ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα παξαθνινχζεζεο ππέξ ηνπ
δεκηνπξγνχ ελφο πξσηνηχπνπ έξγνπ ηέρλεο.
8. Σα άξζξα 10 παξ. 3, 63Α, 63Β, 64, 65 παξ. 1, 66Γ θαη 66Γ απνηεινχλ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο
2004/48 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29 εο Απξηιίνπ 2004 ζρεηηθά κε
ηελ επηβνιή ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο».

Άπθπο 72: Καηάπγηζη διαηάξεων και πύθμιζη άλλων θεμάηων
1. Απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγείηαη θάζε δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζην
λφκν απηφλ ή αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη κε ην λφκν απηφλ. Δηδηθφηεξα θαηαξγνχληαη
νη λφκνη ΓΤΠΓ/1909 θαη 2387/1920, ην λ.δ. 12/15 Ηνπλίνπ 1926, νη λφκνη 4186/1929, 4301/1929 θαη
4489/1930, ην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ λ.δ. 619/1941, ην λ.δ. 2179/1943, νη λφκνη 703/1943,
1136/1944 θαη 56/1944, ην άξζξν 12 ηνπ λ. 3188/1955, ην λ.δ. 4264/1962, ην άξζξν 4 ηνπ λ.
1064/1980, ηα άξζξα 5 θαη 10 έσο 22 ηνπ λ. 1075/1980, ην άξζξν 19 ηνπ λ. 1348/1983 θαη ηα
άξζξα 3, 40, 43 θαη 46 ηνπ λ. 1597/1986.
2. Γηαηεξείηαη ζε ηζρχ ν λ. 988/1943.
3. Οη νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο πνπ πξνβιέπνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 54 έσο 58 ηνπ παξφληνο λφκνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηνξγαλψλνπλ ζπλέδξηα, πνπ
αθνξνχλ ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε
απηά. Σα άξζξα 54 έσο 58 ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ πεξηνξίδνπλ ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ
ακνηβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο εκεδαπήο θαη ησλ αληίζηνηρσλ
νξγαληζκψλ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο αιινδαπήο.
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4. Μέρξη ηελ 1ε Ηνπιίνπ 1994 δελ εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 49, φηαλ
πιηθφο θνξέαο ήρνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξνπζίαζε ζην θνηλφ ζε θαθελεία ή εζηηαηφξηα, πνπ
βξίζθνληαη ζε δήκνπο ή θνηλφηεηεο θάησ απφ 5.000 θαηνίθνπο.
5. Σν άξζξν 38 παξάγξαθνο 4 εδάθην α' ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδεηαη γηα ηε δεκνζίεπζε
νπνηαζδήπνηε θσηνγξαθίαο.
"6. [Καηαξγήζεθε απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λ.3524/2007".
"7. Σν ζσκαηείν ππφ ηελ επσλπκία ΔΝΩΗ ΜΟΤΗΚΟΤΝΘΔΣΩΝ ΣΗΥΟΤΡΓΩΝ ΔΛΛΑΓΟ
(Δ.Μ..Δ.) κπνξεί λα ζπλερίζεη λα αζθεί ηε δηαρεηξηζηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ σο νξγαληζκφο
ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 1999."
"8. Οη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ην δηθαίσκα ηνπ δεκηνπξγνχ βάζεο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ην
δηθαίσκα εηδηθήο θχζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή βάζεο δεδνκέλσλ δελ ζίγνπλ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ
ηδίσο ην δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηα ζπγγεληθά δηθαηψκαηα ή άιια δηθαηψκαηα ή
ππνρξεψζεηο πνπ πθίζηαληαη επί ησλ δεδνκέλσλ, ησλ έξγσλ ή άιισλ ζηνηρείσλ ελζσκαησκέλσλ
ζε βάζε δεδνκέλσλ, ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηα ζήκαηα, ηα ζρέδηα θαη ππνδείγκαηα, ηελ
πξνζηαζία ησλ εζληθψλ ζεζαπξψλ, πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη αξραίσλ έξγσλ, ην δίθαην ηνπ
αληαγσληζκνχ, ην εκπνξηθφ απφξξεην, ηελ αζθάιεηα, ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, ηελ πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ην ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο δσήο, θαζψο θαη ηελ πξφζβαζε ζε
δεκφζηα έγγξαθα ε ην ελνρηθφ δίθαην".
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΚΑΣΟ ΣΡΗΣΟ: ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΡΤΘΜΗΔΗ
Άπθπο 73
(Σν άξζξν 75 ηνπ Ν. 1958/1991 αληηθαζίζηαηαη).

Άπθπο 74
Γελ είλαη αζπκβίβαζηεο πξνο ην δηθεγνξηθφ ιεηηνχξγεκα, θαη δελ ζπλεπάγνληαη έθπησζε ή
δηαγξαθή απφ ηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, νη ηδηφηεηεο ηνπ δηεπζχλνληνο
ζπκβνχινπ, ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή, ηνπ δηαρεηξηζηή, ηνπ πξνέδξνπ ή ηνπ αληηπξνέδξνπ ησλ
νξγαληζκψλ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα.

Άπθπο 75: Ίδπςζη Οπγανιζμού Πολιηιζηικήρ Ππωηεύοςζαρ ηηρ Δςπώπηρ - Θεζζαλονίκη
1997
1. Ηδξχεηαη** λνκηθφ πξφζσπν** ηδησηηθνχ δηθαίνπ (λ.π.η.δ) κε ηελ επσλπκία "Οξγαληζκφο
Πνιηηηζηηθήο Πξσηεχνπζαο ηεο Δπξψπεο- Θεζζαινλίθε 1997"** θαη κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε. "Ο
Οξγαληζκφο κπνξεί λα αλαθέξεηαη γηα ιφγνπο ζπληνκίαο Οξγαληζκφο "Θεζζαινλίθε 97". Ο
ηδξπφκελνο Οξγαληζκφο έρεη ηε κνξθή Αλψλπκεο Δηαηξίαο θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
θσδηθνπνηεκέλνπ λφκνπ 2190/1920 "Πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ", φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, εθηφο αλ
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ θαη ηνπ δηαηάγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 6
ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. "Ο Οξγαληζκφο δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πνχ ηζρχνπλ γηα ην δεκφζην ηνκέα
θαη ηδίσο εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ νπνηαζδήπνηε θχζεο, ακνηβέο,
ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, ζηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο πξνκήζεηεο θαη εθηέιεζε έξγσλ, θαζψο
θαη ζηελ ηήξεζε ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ".
"2. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ Οξγαληζκνχ δηαηξείηαη ζε νλνκαζηηθέο κεηνρέο ίζεο αμίαο, πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε ηζάξηζκεο ςήθνπο. Οη κεηνρέο απηέο αλήθνπλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην πνπ
εθπξνζσπείηαη απφ ησλ επνπηεχνληα Τπνπξγφ. Σν Διιεληθφ Γεκφζην κπνξεί λα κεηαβηβάδεη έσο
ην 40% ησλ κεηνρψλ ζε Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) πξψηνπ θαη δεχηεξνπ
βαζκνχ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη αθνινχζσο ζε Οξγαληζκνχο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο ησλ ινηπψλ πεξηνρψλ ηεο Μαθεδνλίαο".
3. θνπφο ηνπ ηδξπφκελνπ Οξγαληζκνχ πνπ ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, είλαη ε πξνεηνηκαζία ηεο πφιεο ηεο
Θεζζαινλίθεο, πνπ έρεη νξηζηεί σο πνιηηηζηηθή πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο γηα ην έηνο 1997, ε
θαηαζθεπή ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ ππνδνκήο θαη ε νξγάλσζε ησλ ζρεηηθψλ πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ. "Ο Οξγαληζκφο ζπλερίδεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαη κεηά ηε ιήμε ησλ πνιηηηζηηθψλ
θαη άιισλ εθδειψζεσλ ηνπ 1997. Σα έξγα ππνδνκήο εληάζζνληαη ζε καθξνπξφζεζκν
πξνγξακκαηηζκφ πνιενδνκηθήο αλάπιαζεο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο".
4. Ο Οξγαληζκφ ηειεί ππφ ηελ επνπηεία Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο ή Τπνπξγνχ, πνπ νξίδεηαη
κε απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ.
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"5. Οξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ν Πξφεδξνο θαη ν
Γηεπζχλσλ χκβνπινο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, πνπ
επνπηεχεη ηνλ Οξγαληζκφ. Ζ απφθαζε απηή δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Σν
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ: α. Σνλ εθάζηνηε δήκαξρν ηεο Θεζζαινλίθεο σο Πξφεδξν.
β. Σέζζεξηο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο πνπ πξνηείλνληαη αλά δχν απφ ηελ πιεηνςεθία θαη ηε
κείδνλα κεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Θεζζαινλίθεο. γ. Δλα δήκαξρν απφ ην κείδνλα
πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο δεκάξρνπο ηνπ πνιενδνκηθνχ
ζπγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο νη νπνίνη θαινχληαη γηα ην ζθνπφ απηφλ απφ ηελ Σνπηθή Δλσζε
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Θεζζαινλίθεο. δ. Σξεηο αλαγλσξηζκέλεο πξνζσπηθφηεηεο απφ ηνλ
θαιιηηερληθφ, πλεπκαηηθφ θαη επηζηεκνληθφ ρψξν ηεο Θεζζαινλίθεο. ε. Δλαλ εθπξφζσπν ηνπ
Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο. ζη. Δλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ επνπηεχεη ηνλ
Οξγαληζκφ. δ. Δλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. ε. Δλαλ εθπξφζσπν ησλ
παξαγσγηθψλ ηάμεσλ θαη έλαλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο πφιεο κέζσ ησλ ζεζκηθψλ
νξγάλσλ εθπξνζψπεζεο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ νη πην πάλσ θνξείο δελ απνζηείινπλ ηνπο
εθπξνζψπνπο ηνπο κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή επηζηνιή-πξφζθιεζε ηνπ
Τπνπξγνχ πνπ επνπηεχεη ηνλ Οξγαληζκφ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε λφκηκε ζχλζεζε
κε φζα κέιε έρνπλ ήδε πξνηαζεί ή επηιεγεί. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ ζπλέξρεηαη κέζα ζε κία (1) εβδνκάδα απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ θαη εθιέγεη ην
Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Οξγαληζκνχ, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη απφ ηεο εθινγήο ηνπ ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην κε δηθαίσκα ςήθνπ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ή θσιχκαηνο ή απνρήο ηνπ Πξνέδξνπ
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ πξψηνπ θαη θαηφπηλ ησλ
ππφινηπσλ θαηά ζεηξά ζε αξηζκνχο ςήθσλ δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
Θεζζαινλίθεο, κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο
πξέπεη λα είλαη πηπρηνχρνο αλψηαηεο ζρνιήο θαη λα έρεη εκπεηξία ζε νηθνλνκηθά, ηερληθά,
εκπνξηθά ζέκαηα. θαζψο θαη ζηελ νξγάλσζε ή κειέηε ή εθηέιεζε κεγάισλ έξγσλ ή ζηε Γηνίθεζε
κεγάισλ Οξγαληζκψλ ηνπ ηδησηηθνχ ή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα".
"6. Με απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Θεζζαινλίθεο, πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ, θαηαξηίδεηαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ, κε ην
νπνίν θαζνξίδνληαη ε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νη αξκνδηφηεηεο ησλ
νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία
αλαπιήξσζεο ηνπο, ε λφκηκε εθπξνζψπεζε, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ
Οξγαληζκνχ, ηα φξγαλα πνπ γλσκνδνηνχλ ή απνθαζίδνπλ ζε ζέκαηα έξγσλ, πξνκεζεηψλ,
δηαθεκίζεσλ. νξγαλψζεσλ θ.ι.π. νη πφξνη ηνπ, εθηφο ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηελ παξ. 7 ηνπ ίδηνπ
άξζξνπ, ε δηάζεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ. Σν θαηαζηαηηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο". "α. Γηα ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ ηεο πφιεο ζην
θαηαζηαηηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ πξνβιέπεηαη επίζεο ε ζχζηαζε ζπκβνπιεπηηθνχ γηα ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην νξγάλνπ κε ηελ επσλπκία "πληνληζηηθφ πκβνχιην Θεζζαινλίθεο 97", ζην νπνίν
ζπκκεηέρνπλ εθηφο απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νη εθπξφζσπνη, πξφεδξνη, ή
δηνηθεηέο θνξέσλ ηεο κείδνλνο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο, πνπ λα εθπξνζσπνχλ κε ηνλ πην
αληηπξνζσπεπηηθφ ηξφπν ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηα πλεπκαηηθά ηδξχκαηα, ηνλ θαιιηηερληθφ θαη
πλεπκαηηθφ θφζκν, ηα νηθνλνκηθά, ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά επηκειεηήξηα, ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο
νξγαλψζεηο, ηελ Δθθιεζία, θαζψο θαη άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ή ζπκκεηέρνπλ ελεξγά
ζηε δσή ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Μαθεδνλίαο γεληθφηεξα. Σν
πληνληζηηθφ πκβνχιην ρσξίδεηαη ζε πέληε ηκήκαηα: Αλάπηπμεο, Σνπξηζκνχ, Πνιηηηζκνχ,
Πνιενδνκηθήο θαη Αξρηηεθηνληθήο Παξέκβαζεο θαη Νενιαίαο. Σν πληνληζηηθφ πκβνχιην
ζπλέξρεηαη ζε νινκέιεηα ή ζε ηκήκαηα, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Οξγαληζκνχ θαη πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
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δηάηαμεο θαη νη εηζεγεηέο. β. πληζηά ζέζε Καιιηηερληθνχ Γηεπζπληή ν νπνίνο εθιέγεηαη κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο Καιιηηερληθφο Γηεπζπληήο εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ νπνίνπ κεηέρεη ρσξίο ςήθν, ην πξφγξακκα ησλ εθδειψζεσλ,
ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα θαιιηηερληθά θαη πνιηηηζηηθά
ζέκαηα, ηηο δηεζλείο θαιιηηερληθέο ζπκκεηνρέο θαη αληηπξνζσπεχζεηο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο Θεζζαινλίθεο ζηελ πεξίνδν 1994-1997".
7. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ ν Οξγαληζκφο ρξεκαηνδνηείηαη θάζε έηνο απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ δεκνζίσλ επελδχζεσλ. Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έθδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηνλ παξαπάλσ πξνυπνινγηζκφ ην πνζφλ ησλ
πεληαθνζίσλ εθαηνκκπξίσλ (500.000.000) δξαρκψλ.
8. O εηήζηνο έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Οξγαληζκνχ ελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα
ηζρχνληα πεξί νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ησλ λ.π.η.δ. δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ
ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο.
«9. Ο Οξγαληζκφο Πνιηηηζηηθήο Πξσηεχνπζαο ηεο Δπξψπεο-Θεζζαινλίθε 1997 ιχεηαη ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 1998 θαη ηίζεηαη ππφ εθθαζάξηζε. Με θνηλή απφθαζε ησλ επνπηεπφλησλ θαη ηπρφλ
άιισλ ζπλαξκνδίσλ Τπνπξγψλ ξπζκίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
Οξγαληζκνχ θαηά ηελ πεξίνδν θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζεο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο δήηεκα.
Με θνηλή απφθαζε ησλ ίδησλ Τπνπξγψλ ξπζκίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ηε δηαδνρή ηνπ Οξγαληζκνχ επί ησλ θάζε είδνπο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ
ηνπ, ε ππνθαηάζηαζή ηνπ ζε θάζε είδνπο ζχκβαζε πνπ έρεη ζπλάςεη θαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα.»
"10. Απαιιάζζνληαη απφ θάζε άκεζν ή έκκεζν θφξν, ηέινο, εηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή
νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ θαη απφ ην ηέινο ραξηφζεκνπ φιεο νη πξάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ, ζηηο νπνίεο
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη αλαγθαίεο πξάμεηο ίδξπζεο ηνπ.
11. ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ νξγαληζκφ ππνπξγείνπ εγγξάθεηαη
ζρεηηθφο θσδηθφο γηα ηελ απαηηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο έξγσλ
θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηεο Πνιηηηζηηθήο Πξσηεχνπζαο 1997".

Άπθπο 76: Κύπωζη ςμβάζεωρ
Κείμενο Άπθπος
Κπξνχηαη θαη απνθηά ηζρχ λφκνπ ε απφ 1 Φεβξνπαξίνπ 1993 κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη
ησλ εδξεπφλησλ αληηζηνίρσο ζε Θεζζαινλίθε θαη Αζήλα ζσκαηείσλ κε ηηο επσλπκίεο
"ΤΛΛΟΓΟ ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ" θαη "ΤΛΛΟΓΟ ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΣΖ
ΜΟΤΗΚΖ" θαηαξηηζζείζα ζχκβαζε "χζηαζε Κνηλσθεινχο Οξγαληζκνχ", ε νπνία έρεη σο
αθνινχζσο: ΑΡΗΘΜΟ - 10.836 - ΤΣΑΗ ΚΟΗΝΩΦΔΛΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ηελ Αζήλα ζήκεξα
ζηηο κία (1) ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο ρίιηα ελληαθφζηα ελελήληα ηξία (1993) εκέξα
Γεπηέξα, ζην εδψ θαη επί ηεο νδνχ Καξαγεψξγε εξβίαο αξ. 10 θείκελν Τπνπξγείν ησλ
Οηθνλνκηθψλ, ζηνλ 3ν φξνθν, ζην γξαθείν ηνπ θ. Τθππνπξγνχ, φπνπ αθνχ θιήζεθα πξνζήιζα
γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο, ζ' εκέλα ηε πκβνιαηνγξάθν Αζελψλ ΣΤΛΗΑΝΖ ζχδ. σηεξίνπ
ΥΑΝΣΕΗΑΡΑ ην γέλνο Παληειή ΛΔΛΖ, κε έδξα ηελ Αζήλα, νδφο Αθαδεκίαο αξ. 84, εκθαλίζηεθαλ
νη κε απφ ην Νφκν εμαηξνχκελνη, αθελφο νη: 1) ΜΗΥΑΖΛ ΓΑΛΔΝΗΑΝΟ ηνπ Δκκαλνπήι θαη ηεο
Οιπκπίαο Τθππνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ, θάηνηθνο Κεθηζηάο Αηηηθήο, νδφο Κνπληνπξηψηνπ αξ. 17,
θάηνρνο ηνπ ππ' αξ. Γ-001422/21-9-61 δειηίνπ ηαπηφηεηνο ηεο Γ.Υ. Ζξαθιείνπ Κξήηεο. 2.
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ΘΔΟΓΩΡΑ ρήξα Παχινπ ΜΠΑΚΟΓΗΑΝΝΖ, ην γέλνο Κσλζηαληίλνπ θαη Μαξίαο ΜΖΣΟΣΑΚΖ,
Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ, θάηνηθνο Αζελψλ, νδφο Αξαβαληηλνχ αξ. 1, θάηνρνο ηνπ ππ' αξηζκφλ Ν032302/18-2-1985 δειηίνπ ηαπηφηεηνο ηνπ Γ' Α.Σ. Αζελψλ, νη νπνίνη ελεξγνχλ ζην παξφλ, σο
λφκηκνη εθπξφζσπνη θαη δηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ θαη αθεηέξνπ νη: 1)
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΒΔΛΛΗΓΟΤ ηνπ Ησάλλνπ θαη ηεο Αλλεο Δξηθχιεο, εθδφηεο εθεκεξίδσλ, θάηνηθνο
Θεζζαινλίθεο, νδφο Σζηκηζθή αξηζκφο 77, θάηνρνο ηνπ ππ' αξηζκφλ Θ-282623/20-3-1962 δειηίνπ
ηαπηφηεηνο ηνπ Π.Α. Κεθηζηάο, ελεξγνχζα ζην παξφλ σο εθπξφζσπνο ηνπ εηο ηελ Θεζζαινλίθε
εδξεχνληνο σκαηείνπ ππφ ηελ επσλπκίαλ "ΤΛΛΟΓΟ ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ", ζπζηαζέληνο δηα ηνπ απφ 10-9-91 πξαθηηθνχ, πνπ ελεθξίζε κε ηελ ππ'αξ.
1152/91 απφθαζε ηνπ Πνι.Πξση/θείνπ Θεζ/θεο θαη θαηαρσξήζεθε ζηα νηθεία βηβιία ηνπ
Πξση/θείνπ Θεζ/θεο κε απμ. αξ. 4903/91 θαη δπλάκεη εηδηθήο εληνιήο δνζείζεο ζ' απηή δπλάκεη ηεο
ππ' αξηζκ. 14-19/1/93 απνθάζεσο ηνπ Γηνηθ. πκβνπιίνπ ηνπ ελ ιφγσ σκαηείνπ, αληίγξαθν ηνπ
νπνίνπ πξνζαξηάηαη ζην παξφλ, θαη 2) ΥΡΖΣΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ ηνπ Γεκεηξίνπ θαη ηεο Διδαο,
εθδφηεο εθεκεξίδσλ, θάηνηθνο Αζελψλ, νδφο Υξήζηνπ Λαδά (Δδνπάξδνπ Λσ) αξ. 3, θάηνρνο ηνπ
ππ' αξηζκ. Μ-154944/28-6-84 δειηίνπ ηαπηφηεηνο ηνπ Γ' Παξ.Αζθ.Αζελψλ, ελεξγψλ ζην παξφλ,
σο εθπξφζσπνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ εηο ηελ Αζήλα εδξεχνληνο ζσκαηείνπ ππφ ηελ
επσλπκία "ΤΛΛΟΓΟ ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ", ηνπ ελ ιφγσ σκαηείνπ αλαγλσξηζζέληνο κε
ηελ ππ' αξ. 12668/53 απφθαζε ηνπ Πνι.Πξση.Αζελψλ, πνπ ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ' αξ.
11528/59 θαη 1460/72 απνθάζεηο ηνπ ηδίνπ Γηθαζηεξίνπ θαη θαηαρσξήζεθε ζηα νηθεία βηβιία ηνπ
Πξ. Αζελψλ κε αξ. Μ-2051/30/6/72 θαη δπλάκεη εληνιήο δνζείζεο εηο απηφλ ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ ελ ιφγσ σκαηείνπ δη' απνθάζεψο ηνπ, ιεθζείζεο θαηά ηελ ππ' αξηζκ. 182
ζπλεδξίαζε απηνχ ηεο 14-1-1993, αληίγξαθνλ ηνπ νπνίνπ πξνζαξηάηαη ζην παξφλ. Oη εδψ, σο
άλσ εκθαληζζέληεο θαη ππφ ηαο ηδηφηεηαο πνπ παξίζηαληαη, θαηά ηα αλσηέξσ, εδήηεζαλ ηε
ζχληαμε ηνπ παξφληνο θαη δήισζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ η' αθφινπζα: Γπλάκεη
ηεο ππ' αξηζκφλ 29/30-9-92 απνθάζεσο ηνπ Γ.. ηεο Κηεκαηηθήο Δηαηξίαο ηνπ Γεκνζίνπ
κεηεβηβάζζεθαλ θαηά ρξήζε εηο ηνλ "ΤΛΛΟΓΟΝ ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ"
ππφ ηεο ΚΔΓ δχν ηκήκαηα ηνπ Β.Κ. 2.527 δεκνζίνπ αθηλήηνπ εθηάζεσο κ.η. 12.269 θαη 5.727 η.κ.
δειαδή ζπλνιηθήο εθηάζεσο κ.η. 17.996, θείκελα επί ηνπ παξαιηαθνχ ρψξνπ, πιεζίνλ ηνπ
Πνζεηδψληνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ Θεζζαινλίθεο, επί ησ ζθνπψ αλεγέξζεσο ελ απηψ Μεγάξνπ
Μνπζηθήο, θαηαιιήινπ δηα ηελ ηέιεζε ζπκθσληθψλ ζπλαπιηψλ, παξαζηάζεσλ κπαιέηνπ θαη
αμηνιφγσλ ζπλαθψλ κνπζηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ πξνο άλνδνλ ηνπ κνπζηθνχ θαη
κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ ειιήλσλ κνπζηθψλ θαη ηνπ ειιεληθνχ θνηλνχ ελ γέλεη. Σαπηνρξφλσο ην
εδξεχνλ εηο Αζήλαο σκαηείν ππφ ηελ επσλπκία "ΤΛΛΟΓΟ ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ"
πξνζέθεξαλ εηο ηνλ "ΤΛΛΟΓΟΝ ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ" ηα αξρηηεθηνληθά
πξνζρέδηα θαηαξηηζζέληα ππφ ηνπ γξαθείνπ ηνπ θαζεγεηή Π. Σδψλνπ, Γ. Υνηπει θαη Ξ. Υνηπει,
σο θαη ηελ αθνπζηηθή πξνκειέηε θαηαξηηζζείζα ππφ ηνπ γξαθείνπ αθνπζηηθψλ κειεηψλ Ζ. MullerU. Opitz-Kummel κε έδξα ζην Μφλαρν. Ακθφηεξα εηέζεζαλ ππ' φςηλ ηεο Κπβεξλήζεσο θαη
ελεθξίζεζαλ. Ζδε, νη σο άλσ ζπκβαιιφκελνη, ππφ ηηο αλαθεξφκελεο ηδηφηεηέο ηνπο,
απνβιέπνληεο εηο επηηάρπλζε ηεο νινθιεξψζεσο ηνπ έξγνπ, ζπκθσλνχλ σο έπεηαη: Aξζξν 1.Α.
Ηδξχνπλ ίδηνλ λνκηθφλ πξφζσπνλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, εδξεχνλ εηο ηελ Θεζζαινληθήλ, ππφ ηελ
επσλπκίαλ "ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΜΔΓΑΡΟΤ ΜΟΤΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ" απνιαχνλ πιήξνπο
νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο θαη απηνλνκίαο θαη ιεηηνπξγνχλ βάζεη ησλ αξρψλ ηεο
ηδησηηθήο νηθνλνκίαο. Ο Οξγαληζκφο απηφο είλαη θνηλσθειήο θαη νπρί θεξδνζθνπηθφο, ηειεί δε ππφ
ηελ επνπηείαλ ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ. Άξζξν 2.Α. θνπφο ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη ε θαηαζθεπή
θαη ε θαηάιιεινο ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ επί ηνπ Β.Κ. αθηλήηνπ ηεο Κ.Τ.Θ. (ΚΔΓ)
Θεζζαινλίθεο αλεγεξζεζνκέλνπ Μεγάξνπ ηεο Μνπζηθήο, σο θαη ε δηάζεζε ησλ εηο απηφ
αηζνπζψλ θαη ινηπψλ ρψξσλ πξνο εμππεξέηεζε ζνβαξψλ κνπζηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ
εθδειψζεσλ, απνβιεπνπζψλ πξσηαξρηθψο εηο άλνδνλ ηνπ κνπζηθνχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηεο
Βνξείνπ Διιάδνο. Πξνο ηνχην, νη αίζνπζεο ηνπ Μεγάξνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη: α) Γηα κνπζηθέο
θαη θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο, εηο ηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζπκθσληθέο ζπλαπιίεο θαη ξεζηηάι,
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παξαζηάζεηο κνπζηθνχ ζεάηξνπ θαη κεινδξάκαηνο (φπεξαο), παξαζηάζεηο ρνξεπηηθψλ
ζπγθξνηεκάησλ (κπαιέηνπ θ.ιπ.) θαη ινηπέο εθδειψζεηο. β) Γηα ηελ δηεμαγσγή ζπλεδξίσλ. Ζ
δηάζεζε ησλ αηζνπζψλ δχλαηαη λα γίλεηαη είηε πξνο ειιεληθά ζπγθξνηήκαηα (θξαηηθέο ή ηδησηηθέο
νξρήζηξεο, Λπξηθή θελή θ.ιπ.), είηε πξνο μέλα ηνηάπηα εγλσζκέλνπ θχξνπο. Ζ δηάζεζε δχλαηαη
λα γίλεηαη θαη πξνο κεκνλσκέλνπο θαιιηηέρλεο εκεδαπνχο ή μέλνπο, επίζεο εγλσζκέλνπ θχξνπο.
Δπηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ησλ θνπαγηέ (νπρί φκσο ησλ αηζνπζψλ ηνπ κεγάξνπ) δηα πξφζθαηξεο
θαιιηηερληθέο εθζέζεηο θαη εθφζνλ ε ηνηαχηε δηάζεζηο δελ παξαθσιχεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο θπξίαο
αηζνχζεο ηνπ Μεγάξνπ. Απνθιείεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θηεξίνπ σο κνλίκνπ ή εκηκνλίκνπ
ζηέγεο ζεάηξνπ ή ζηάζνπ ή άιινπ ζπγθξνηήκαηνο ή παξεκθεξνχο ζθνπνχ, σο θαη ε νηαδήπνηε
ρξεζηκνπνίεζε δη' εθδειψζεηο, νη νπνίεο ζα αιινηψλνπλ ηνλ ραξαθηήξα απηνχ σο πξνέρνληνο
ρψξνπ ζπλαπιηψλ θαη παξεκθεξψλ κνπζηθψλ εθδειψζεσλ ή ζα ζέηνπλ απηφ εηο θίλδπλν ή
θζνξά. Ζ θαηά η' αλσηέξσ δηάζεζε ησλ ρψξσλ απηνχ ζα γίλεηαη, θαηά θαλφλα, επ' αληαιιάγκαηη,
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νξίδνληνο εθάζηνηε ηνπο φξνπο ηεο ηνηαχηεο δηαζέζεσο. γ) Ζ
ζπλεξγαζία ηνπ Οξγαληζκνχ κε άιινπο θνξείο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θνηλψλ θαιιηηερληθψλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Άξζξν 3.Α Σν λνκηθφ πξφζσπν, κε ηελ επσλπκία "ΟΡΓΑΝΗΜΟ
ΜΔΓΑΡΟΤ ΜΟΤΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ", δηνηθείηαη απφ δεθακειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην,
δηνξηδνκέλνπ δη' απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη επηιεγνκέλνπ κεηαμχ πξνζψπσλ,
εγλσζκέλνπ θχξνπο. Σν αμίσκα ηνπ ζπκβνχινπ είλαη ηηκεηηθφ θαη άκηζζν. Οη έμη (6) ησλ
ζπκβνχισλ δηνξίδνληαη ππνρξεσηηθψο, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο εγγξάθνπ ππνδείμεσο ππφ ηνπ
πιιφγνπ "ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ" πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ. Απηφο
ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηνλ χιινγν, δηα λα αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ, δχν ηνπιάρηζηνλ κήλεο
πξνο ηεο εθάζηνηε ιήμεσο ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθ. πκβνπιίνπ. Δληφο 25 εκεξψλ απφ
ηεο ιήμεσο ηεο πξνζθιήζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, ν χιινγνο νθείιεη λα πξνβεί εηο ηελ
ππφδεημε ησλ ζπκβνχισλ, ηνπ Τπνπξγνχ δηθαηνπκέλνπ, ελ παξαιείςεη ηνπ πιιφγνπ, λα
ζπκπιεξψζεη ν ίδηνο ηνλ ειιείπνληα αξηζκφλ ζπκβνχισλ (δηά ηελ πξνθεηκέλε ζέζε) εθ ηνπ
θαηαιφγνπ ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ "ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ". Ζ ζεηεία ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηεηξαεηήο απφ ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ, παξαηείλεηαη δε κέρξη δηνξηζκνχ
λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αιι' νπρί πέξαλ ηνπ έηνπο. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
δχλαληαη λα επαλαδηνξίδνληαη. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ηνλ
Πξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφεδξν απηνχ. Οζάθηο ν Πξφεδξνο εθιέγεηαη εθ ησλ δηνξηζζέλησλ
απεπζείαο ππφ ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ ζπκβνχισλ, ν Αληηπξφεδξνο εθιέγεηαη εθ ησλ
ζπκβνχισλ ησλ ππνδεηρζέλησλ ππφ ησλ "ΦΗΛΩΝ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ" ή ησλ εηο
ηελ ζέζε απηψλ δηνξηζζέλησλ ππφ ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ κειψλ ηνπ πιιφγνπ θαη
αληηζηξφθσο. Κελσζείζεο ζέζεσο ηηλφο ζπκβνχινπ, πξν ηεο ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπ, ιφγσ
ζαλάηνπ, παξαηηήζεσο ή εμ νηαζδήπνηε άιιεο αηηίαο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γλσζηνπνηεί ηνχην
ην ηαρχηεξν πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ, δηα λα πξνβεί απηφο εηο δηνξηζκφλ λένπ ζπκβνχινπ,
ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία δηαξθεί κέρξη πέξαηνο ηεο ζεηείαο ηνπ αληηθαζηζησκέλν. Δθφζνλ ηελ
θελσζείζα ζέζε θαηείρε ζχκβνπινο ππνδεηρζείο ππφ ησλ "ΦΗΛΩΝ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ", ε πιήξσζηο απηήο γίλεηαη αλαιφγσο θαηά ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν ηξφπν.
Άξζξν 4.Α. Σνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο, ηνλ νπνίν απφληα ή θσιπφκελν
αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο θαη ηνχηνπ θσιπνκέλνπ ν ππφ ηνπ πκβνπιίνπ νξηδφκελνο
ζχκβνπινο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη εηο ηελ έδξα ηνπ "ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ
ΜΟΤΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ" ηαθηηθψο κελ κηα θνξά ην κήλα, εθηάθησο δε νζάθηο πθίζηαηαη
αλάγθε, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ή αλ ηνχην ήζειε δεηεζεί εγγξάθσο ππφ δχν εθ ησλ
ζπκβνχισλ. Ζ πξφζθιεζε απεπζχλεηαη πξνο ηα κέιε, εηθνζηηέζζεξηο (24) ηνπιάρηζηνλ ψξεο πξηλ
απφ θάζε ζπλεδξίαζε, επηκειεία ηνπ Πξνέδξνπ. Απνπζηάδσλ ή θσιπφκελνο ζχκβνπινο δχλαηαη
λα αληηπξνζσπεπζεί απφ άιινλ, δπλάκεη απιήο επηζηνιήο αθνξψζεο εηο κηαλ εθάζηνηε
ζπλεδξίαζε ή ηειεγξαθηθψο. Δθαζηνο ζχκβνπινο δχλαηαη λα αληηπξνζσπεχεη κφλνλ έλαλ
απνπζηάδνληα ή θσιπφκελν ζχκβνπιν. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επξίζθεηαη ελ απαξηία, εάλ
παξίζηαληαη ή εγθχξσο αληηπξνζσπεχνληαη εηο απηφ έμη ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ ζπκβνχισλ,
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νπδέπνηε φκσο νη παξφληεο ζχκβνπινη δχλαληαη λα είλαη νιηγφηεξνη ησλ πέληε. Τπαξρνχζεο
απαξηίαο νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαη' απφιπηνλ πιεηνςεθίαλ ησλ παξηζηακέλσλ ή εγθχξσο
αληηπξνζσπεπνκέλσλ ςήθσλ. Δλ πεξηπηψζεη ηζνςεθίαο ληθά ε ςήθνο ηνπ πξνεδξεχνληνο.
Δθαζηνο ζχκβνπινο νθείιεη λα πξνζέξρεηαη θαη λα κεηέρεη αλειιηπψο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δπί ζπλερνχο, επί εμάκελνλ, απνπζίαο ζπκβνχινπ εθ ησλ ζπλεδξηάζεσλ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην πκβνχιην, θξίλεη δη' απνθάζεψο ηνπ ην δεδηθαηνινγεκέλνλ ή κε
ηεο απνπζίαο, νπφηε εάλ ε απνπζία ήζειε θξηζεί αδηθαηνιφγεηνο ζεσξείηαη ην απνπζηάδνλ κέινο
σο παξαηηεζέλ θαη γλσζηνπνηείηαη ηνχην πξνο ηνλ Τπνπξγφλ Πνιηηηζκνχ, δηα λα πξνβεί εηο λένλ
δηνξηζκφλ εηο ηελ θελσζείζαλ ζέζηλ, θαηά ηα αλσηέξσ εηο ην άξζξνλ 3 νξηδφκελα. Άξζξν 5.Α Σν
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηνηθεί θαη εθπξνζσπεί ηνλ Οξγαληζκφ, δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία απηνχ,
απνθαζίδεη επί παληφο ελ γέλεη δεηήκαηνο θαη ελεξγεί πάζαλ αλαγθαίαλ πξνο ηνχην πξάμε.
Δηδηθψηεξνλ: α) Δλεξγεί φ,ηη θξίλεη σο αλαγθαίνλ ή πξφζθνξνλ πξνο πξαγκαηνπνίεζε ησλ εηο ην
άξζξν 2 ηνπ παξφληνο ζθνπψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. β) Απνθαζίδεη πεξί ηεο εθάζηνηε δηαζέζεσο ησλ
ρψξσλ ηνπ Μεγάξνπ, ζπκθψλσο πάληνηε πξνο ηνπο εηο ην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο ζθνπνχο,
θξίλνλ αλειέγθησο πεξί ηεο ζπλδξνκήο απηψλ, θαζψο θαη πεξί ηεο ελ γέλεη ζθνπηκφηεηνο ηεο
δηαζέζεσο. γ) Οξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηα αληαιιάγκαηα ηεο θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην δηαζέζεσο
εθάζηνηε ησλ ρψξσλ ηνπ Μεγάξνπ, ιακβάλνλ ππφςηλ θαη ζηαζκίδνλ αθελφο κελ ηηο ελ γέλεη
νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνχ πξνο ιεηηνπξγίαλ θαη ζπληήξεζηλ ηνπ Μεγάξνπ θαη
εθπιήξσζε ησλ ελ γέλεη ζθνπψλ ηνπ, αθεηέξνπ δε ηνλ εθ ηεο, θαηά πεξίπησζηλ, δηαζέζεσο,
θίλδπλνλ θζνξάο ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηνχ. Οη αίζνπζεο ηνπ Μεγάξνπ, θαζ'
έθαζηνλ έηνο ζα δηαηίζεληαη δηα είθνζη πέληε (25) εκθαλίζεηο ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο Βνξείνπ
Διιάδνο ή ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο Αζελψλ ή θαη εηέξαο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο θαη δηα δέθα (10)
εκθαλίζεηο ηεο πκθσληθήο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινληθήο. Γηα ηνηαχηελ ρξήζηλ ην Ηδξπκα ζα
απνδεκηνχηαη κφλνλ δηα ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηηο αληηζηνηρνχζεο εηο ηηο παξερφκελεο
Τπεξεζίεο. Σν Τπνπξγείνλ Πνιηηηζκνχ κέρξη ηηο 31 Ηνπλίνπ εθάζηνπ έηνπο ζα γλσζηνπνηεί εηο ην
Ηδξπκα ηηο επηζπκεηέο εκεξνκελίεο ηνπ επνκέλνπ έηνπο, θαηά ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη
αίζνπζεο απφ ηηο Κξαηηθέο Οξρήζηξεο, εηο ηξφπνλ ψζηε, κεηά απφ πξνεγνπκέλε ζπλελλφεζε νη
ζρεηηθέο εθδειψζεηο απηψλ λα εληάζζσληαη εηο ην θαηαξηηδφκελνλ πξφγξακκα δξάζεσο ηνπ
ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ ΜΟΤΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. Σν απηφ ηζρχεη θαη δηα ηελ ζπκθσληθή
νξρήζηξα ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. Πεξαηηέξσ, είλαη δπλαηή ε άλεπ αληαιιάγκαηνο, δηάζεζε
αηζνχζεο ή άιινπ ρψξνπ ηνπ Μεγάξνπ, εηο φινπο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ, εμαηξεηηθάο
θνηλσθειείο ή Δζλνθειείο πεξηπηψζεηο. δ) Δθπξνζσπεί ηνλ Οξγαληζκφλ δηα ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ
ή δη' άιινπ επί ηνχησ νξηδνκέλνπ πξνζψπνπ, ζπκβνχινπ ή κε, ελψπηνλ ειιεληθψλ θαη
αιινδαπψλ αξρψλ θαη Γηθαζηεξίσλ, σο θαη έλαληη παληφο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ
Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. ε) πλάπηεη παληφο είδνπο ελ γέλεη ζπκβάζεηο, αλαγνκέλαο εηο ηελ
Γηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ή ηελ ελ γέλεη
επηδίσμε ησλ ζθνπψλ απηνχ. Παξέρεη νπνηαδήπνηε κεξηθή ή γεληθή πιεξεμνπζηφηεηα εηο φζα
εγθξίλεη πξφζσπα, σο θαη αλαθαιεί απηήλ. ζη) Καζνξίδεη: αα) Σα ηνπ ηξφπνπ ηεο ελ γέλεη
ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ. ββ) Σα ηεο Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρεηξίζεσο θαη ηεο
ινγηζηηθήο Οξγαλψζεσο απηνχ. γγ) Σα ηεο δηεπζχλζεσο θαη δηαξζξψζεσο ησλ Γηνηθεηηθψλ,
Οηθνλνκηθψλ θαη Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. δδ) Σα ηεο πξνζιήςεσο επί ζρέζεη
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ηνπ θαηαιιήινπ πξνζσπηθνχ θαη ηα ησλ ακνηβψλ απηνχ. Πξνο ηνχην,
ην Γηνηθεηηθφλ πκβνχιηνλ εθδίδεη εθάζηνηε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. Σν Γηνηθεηηθφλ
πκβνχιηνλ δχλαηαη επίζεο λα ζπληζηά παξ' απηψ ηερληθέο, θαιιηηερληθέο ή άιιεο ζπκβνπιεπηηθέο
επηηξνπέο, ησλ νπνίσλ νη ππεξεζίεο είλαη ηηκεηηθέο θαη άκηζζνη. Σν νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ
Οξγαληζκνχ αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ απηνχ έηνπο. Eηδηθψο ε
πεξίνδνο ηεο πξψηε ρξήζεσο ιήγεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 1994. Μεηά ην πέξαο εθάζηεο ρξήζεσο
δένλ εληφο ηεηξακήλνπ λα ππνβάιιεηαη ν απνινγηζκφο απηήο πξνο ελεκέξσζε, ζηνπο
Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ. ε) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ δχλαηαη λα πσιήζεη,
ππνζεθεχζεη ή θαζ' νηνλδήπνηε άιινλ ηξφπνλ απαιινηξηψζεη ή ζπζηήζεη εκπξάγκαηνλ δηθαίσκα
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ππέξ ηξίηνπ επί ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ ηνπ ΜΔΓΑΡΟΤ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ, ην νπνίν ελ πάζε
πεξηπηψζεη είλαη θαη αθαηάζρεηνλ. Άξζξν 6.Α. Πφξνη ηνπ "ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ ΜΟΤΗΚΖ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ" δηα ησλ νπνίσλ ζα θαιχπηνληαη ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληεξήζεσο απηνχ,
είλαη νη εμήο: α) Δπηρνξήγεζε ηνπ Γεκνζίνπ νξηδνκέλε εθάζηνηε δηα θνηλήο απνθάζεσο ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα θαη δηα ηνλ Οξγαληζκφ Μεγάξνπ
Μνπζηθήο Αζελψλ. Ζ θαηαβνιή ηεο επηρνξεγήζεσο εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ζα γίλεηαη ην
βξαδχηεξν κέρξη ηεο 30ήο Ηνπλίνπ ηνπ πξνεγνπκέλνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. β) Σν ππφ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νξηδφκελν εθάζηνηε αληάιιαγκα δηα ηελ δηάζεζε ηεο αηζνχζεο θαη ησλ
ινηπψλ ρψξσλ ηνπ Μεγάξνπ. γ) Οη πάζεο θχζεσο πξφζνδνη εθ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ
Μεγάξνπ Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο. δ) Οη δσξεέο θαη άιιεο πάζεο θχζεσο ρνξεγίεο, νη
θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο. Άξζξν 7.Α. Ο χιινγνο "ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ", ζπλαηλνχληνο δηα ηνπ παξφληνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, δηα ησλ εδψ
παξηζηακέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπ, δειψλεη δπλάκεη ηνπ παξφληνο, ππφζρεηαη θαη αλαιακβάλεη ηελ
ππνρξέσζε, λα κεηαβηβάζεη θαηά πιήξεο δηθαίσκα ρξήζεσο, πξνο ην δηα ηνπ παξφληνο
ζπληζηψκελν Ηδξπκα "ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΜΔΓΑΡΟΤ ΜΟΤΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ" ην παξαρσξεζέλ
εηο απηφλ ππφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ δπλάκεη ηεο ππ' αξηζκφλ 29/30-9-1992/Γ50 απνθάζεσο
ηεο Κηεκαηηθήο Δηαηξίαο ηνπ Γεκνζίνπ, αθίλεηνλ. Οκνίσο ν χιινγνο "ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ" ππφζρεηαη θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κεηαβηβάζεη άλεπ νηνπδήπνηε
αληαιιάγκαηνο εηο ην δηα ηνπ παξφληνο ζπληζηψκελνλ Ηδξπκα, φιεο ηηο αξρηηεθηνληθέο θαη
αθνπζηηθέο πξνκειέηεο θαη ζρέδηα πνπ εδψξεζε εηο απηφλ ν χιινγνο "ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ
ΑΘΖΝΩΝ". Ο απηφο χιινγνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε φπσο εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3)
κελψλ δσξήζεη εηο ην ζεκεηνχκελνλ Ηδξπκα πνζφλ δξαρκψλ δηαθνζίσλ εθαηνκκπξίσλ
(200.000.000). Ο "ΤΛΛΟΓΟ ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΑΘΖΝΩΝ" πέξαλ ησλ δσξεζεηζψλ
κειεηψλ, αμίαο -70.000.000- δξαρκψλ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δσξίζεη, εληφο ηεο απηήο
πξνζεζκίαο, πνζφ δξαρκψλ δέθα εθαηνκκπξίσλ (10.000.000). Άξζξν 8.Α. Σν Διιεληθφλ
Γεκφζηνλ, σο εθπξνζσπείηαη εηο ηελ παξνχζα ζχκβαζε, πξνο πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ
ζπληζησκέλνπ νξγαληζκνχ, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε φπσο, εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ
απφ ηεο δεκνζηεχζεσο εηο ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπ θπξσηηθνχ ηεο παξνχζεο
ζπκβάζεσο λφκνπ, κεηαβηβάζεη άλεπ αληαιιάγκαηνο θαηά πιήξεο δηθαίσκα θπξηφηεηνο, λνκήο θαη
θαηνρήο πξνο ηνλ ζπληζηψκελνλ Οξγαληζκφλ ηα ήδε παξαρσξεζέληα θαηά ρξήζε εηο ηνλ
χιινγν "ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ" δχν (2) ηκήκαηα ηνπ ππφ ζηνηρεία ΒΚ
2527 δεκνζίνπ αθηλήηνπ, αξκνδηφηεηνο Κ.Τ. Θεζζαινλίθεο "ΚΔΓ" ζπλνιηθήο εθηάζεσο κέηξσλ
ηεηξαγσληθψλ 17.996, ηα νπνία εκθαίλνληαη κε ηα ζηνηρεία Λ.Μ.Ν.Ξ.Ο.Π.Λ. εηο ην απφ
επηεκβξίνπ 1984 (ππφ θιίκαθα 1:500) ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Αζιεηηζκνχ. Σν Γεκφζην ζα κεξηκλήζεη δηα ηελ αληηθαηάζηαζε, θαηά παξέθθιηζε ησλ θεηκέλσλ
δηαηάμεσλ πεξί δηαρεηξίζεσο Γεκνζίσλ θηεκάησλ, ηνπ σο άλσ, αθηλήηνπ, σο κηζζίνπ θαηερνκέλνπ
ππφ ηξίηνπ, κε ηκήκα ην πνιχ ίζεο εθηάζεσο, ηνπ γεηηνληθνχ ππφ ζηνηρεία ΒΚ 2580 δεκνζίνπ
θηήκαηνο θαη δηα ρξνληθή πεξίνδν κέρξη ηέινπο ηνπ έηνπο 1999. Άξζξν 9.Α. Σν Γεκφζην, δηα ησλ
εθπξνζσπνχλησλ εηο ην παξφλ απηφ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ δειψλεη φηη έρεη
εγθξίλεη ηα πξναλαθεξζέληα αξρηηεθηνληθά θ.ιπ. πξνζρέδηα εηο βαζκφλ πξνκειέηεο θαη
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ρξεκαηνδνηήζεη ηνλ "ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΜΔΓΑΡΟΤ ΜΟΤΗΚΖ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ" κε ηα αλαγθαία θεθάιαηα δηα ηελ θαηαζθεχε ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο
Θεζζαινλίθεο κέρξη ηεο πιήξνπο απνπεξαηψζεψο ηνπ θαη ηνλ εμνπιηζκφ απηνχ κε φια ηα
ζχγρξνλα ηερληθά κέζα, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε πιήξεο θαη ηειεία ιεηηνπξγία ηνπ Μεγάξνπ. Ζ
θαηαζθεπή θαη ε νινθιήξσζε ηνπ Μεγάξνπ ζα γίλεη επί ηε βάζεη ησλ δσξεζέλησλ απφ ηνλ
χιινγν "ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ" (ΑΘΖΝΩΝ) εηο ηνλ χιινγν "ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ" αξρηηεθηνληθψλ θαη αθνπζηηθψλ πξνκειεηψλ θαη πξνζρεδίσλ, ππαξρνχζεο ηεο
δπλαηφηεηνο ρξεζηκνπνηήζεσο σο ηερληθψλ ζπκβνχισλ ησλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ ηνπ πιιφγνπ
"ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ" (ΑΘΖΝΩΝ) θαη ηνπ ηερληθνχ ππεπζχλνπ ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηνπ
Μεγάξνπ Μνπζηθήο Αζελψλ, ψζηε λα αμηνπνηεζεί ε γλψζε θαη ε θηεζείζα εθ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ
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Μεγάξνπ Μνπζηθήο Αζελψλ πείξα, ζηνηρεία πνπ ζα ζπληειέζνπλ εηο ηελ νινθιήξσζε ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο, ψζηε ηνχην λα είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε ην
1997 έηνο, θαηά ην νπνίνλ ε πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο ζα είλαη ε πνιηηηζηηθή πξσηεχνπζα ηεο
Δπξψπεο. Ζ ακνηβή ησλ ηειεπηαίσλ ζα γίλεη δηα ηεο απεπζείαο ρξεκαηνδνηήζεσο ηνπ πιιφγνπ
"ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ". Ζ θαηά ηα άλσ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζα γίλεη
έηζη ψζηε ε αλέγεξζε ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο ζα έρεη απνπεξαησζεί κέρξη ηεο
15εο Οθησβξίνπ 1996 έηνπο. Άξζξν 10.Α. Δηο ην Μέγαξν Μνπζηθήο ζα παξαρσξεζεί θαηά
ρξήζηλ, άλεπ αληαιιάγκαηνο, εχινγνο ρψξνο πξνο ηνπο "ΦΗΛΟΤ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ" δηα ηελ Ηδξπζε Μνπζηθήο Βηβιηνζήθεο, ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχλ δσξεάλ νη
ζπνπδαζηέο ηεο κνπζηθήο, δηα ηελ Ηδξπζε Μνπζείνπ Μνπζηθήο (πξνο ζπγθέληξσζε παληφο
θεηκειίνπ, ζρέζηλ έρνληνο κε ηελ κνπζηθήλ θαη εηδηθψηεξνλ κε ηελ κνπζηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο)
θαζψο θαη δηα ηελ εγθαηάζηαζηλ ησλ γξαθείσλ ηνπ πιιφγνπ. Ζ Μνπζηθή Βηβιηνζήθε θαη ην
Μνπζείν Μνπζηθήο ζα δηεπζχλνληαη ππφ ηνπ πιιφγνπ "ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ". Άξζξν 11.Α. Οη ζπκβάζεηο δσξεάο αθηλήησλ ππέξ ηνπ Οξγαληζκνχ Μεγάξνπ
Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο θαη ε κεηαγξαθή απηψλ απαιιάζζνληαη παληφο θφξνπ, ηέινπο
ραξηνζήκνπ, δηθαηψκαηνο ή εηζθνξάο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ θαη εηζθνξάο ηνπ Σακείνπ
πληάμεσλ Ννκηθψλ, αδηαθφξσο αλ απηνί βαξχλνπλ ηνλ δσξεηήλ ή ηνλ δσξενδφρνλ. Οη ίδηεο
απαιιαγέο ηζρχνπλ θαη δηα ηελ δσξεά ησλ εηο άξζξνλ 7 ηνπ παξφληνο κειεηψλ θ.ιπ. Σα
δηθαηψκαηα ησλ πκβνιαηνγξάθσλ νξίδνληαη εηο δξαρκέο είθνζη ρηιηάδεο (20.000) ησλ δε ακίζζσλ
θαη εκκίζζσλ ππνζεθνθπιάθσλ εηο δξαρκάο -10.000- επί ησλ άλσ ζπκβάζεσλ δελ εθαξκφδνληαη
νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν.Γ. 3026/1959 φπσο απηφο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη ζήκεξα. Σσλ
απηψλ, σο άλσ, απαιιαγψλ, ηπγράλνπλ θαη νη δσξεηαί. Aξζξν 12.Α. 1. Ο Κνηλσθειήο
Οξγαληζκφο (Ο.Μ.Μ.Θ.) ιφγσ ηνπ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα ηνπ, απαιιάζζεηαη ηνπ θφξνπ
θιεξνλνκηψλ θαη δσξεψλ, ηνπ θφξνπ κεηαβηβάζεσο αθηλήησλ, ηνπ θφξνπ αθηλήηνπ πεξηνπζίαο,
ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηα έζνδά ηνπ απφ θάζε πεγή θαη γεληθά απφ θάζε θφξν, ηέινο
ραξηνζήκνπ, δαζκνχο, δηθαηψκαηα, εηζθνξέο, θξαηήζεηο, παξάβνια, θ.ιπ., εθηφο απφ ην ΦΠΑ θαη
ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλαιψζεσο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα, πνπ ζα επηβιεζνχλ ζην κέιινλ ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ, ησλ Γήκσλ, Κνηλνηήησλ, Οξγαληζκψλ πάζεο θχζεσο θαη γεληθά θάζε ηξίηνπ, γηα
νπνηαδήπνηε πξάμε απηνχ. Οιεο νη απαιιαγέο θαη αηέιεηεο είλαη αληηθεηκεληθέο. Σηο ίδηεο
απαιιαγέο απνιακβάλνπλ θαη νη Ηδξπηέο, θαζψο θαη δσξεηέο, κφλνλ δηα ηηο δσξεέο ηνπο ζην
Ηδξπκα (Ο.Μ.Μ.Θ.). 2. Ο Κνηλσθειήο Οξγαληζκφο (Ο.Μ.Μ.Θ.) είλαη πάληα εμ απνγξαθήο
θιεξνλφκνο. 3. Ζ δηάηαμε ηνπ αξζ. 104 ηνπ Ν. 1892/1990 (ΦΔΚ 101/31-7-90 Σεχρνο Πξψην)
ηζρχεη αλαιφγσο δηα ηνλ Οξγαληζκφ Μ.Μ Θεζ/θεο. 4. Οπνηεζδήπνηε ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο,
κε θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, γίλνληαη αηειψο. Ζ ακνηβή ησλ
δηθεγφξσλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ γηα θάζε πξάμε δελ δχλαηαη λα ππεξβή ηηο πελήληα ρηιηάδεο
(50.000) δξαρκέο. 5. Δηο ηνλ δηα ηνπ παξφληνο ζπληζηψκελνλ Οξγαληζκφ ΜΔΓΑΡΟ ΜΟΤΗΚΖ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ εθαξκφδνληαη αλαινγηθψο θαη αη εθάζηνηε, δηα ην Ηδξπκα Οξαγληζκφλ Μεγάξνπ
Μνπζηθήο Αζελψλ, ηζρχνπζαη δηαηάμεηο. Άξζξν 13.Α. Ο Οξγαληζκφο (Ο.Μ.Μ.Θ.) κε ππαγφκελνο
εηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ αλ.λ. 2039/1939, γηα ηελ κε εθηξνπή ηνπ απφ ηνλ ζθνπφ ηνπ φπσο νξίδεηαη
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο, ππφθεηηαη ζηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνχ. Άξζξν 14.Α. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεσο εηο
ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπ θπξνχληνο ηαχηελ λφκνπ. ην παξφλ ζπκβφιαηφ κνπ
πξνζαξηάηαη ε κε αξηζκφ πξση. 388/1- 2-1993 εληνιή ηνπ πκ/θηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ-Αηγαίνπ
θαη Γσδεθαλήζνπ. Σαχηα ζπλσκνιφγεζαλ θαη ζπλαπεδέρζεζαλ νη ζπκβαιιφκελνη θαη εηο
πίζησζηλ πάλησλ ηνχησλ ζπλεηάγε ην παξφλ επί δέθα (10) θχιισλ ράξηνπ, εηζπξαρζέλησλ
ηειψλ θαη δηθαησκάησλ κνπ φπεξ αλαγλσζζέλ επθξηλψο θαη κεγαινθψλσο εηο επήθννλ πάλησλ
θαη βεβαησζέλ ππνγξάθεηαη παξ' απηψλ θαη εκνχ φπσο ν λφκνο νξίδεη.
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Άπθπο 77: Έναπξη ιζσύορ
Ζ ηζρχο ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,
εθηφο απφ ην άξζξν 69, ε ηζρχο ηνπ νπνίνπ αξρίδεη έμη κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ σο Νφκνπ ηνπ Κξάηνπο.
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