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Ο Ν 4481/2017 για τη συλλογική διαχείριση 
και οι αλλαγές που επιφέρει στο δίκαιο 
πνευματικής ιδιοκτησίας 
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Χάρις Τσίγκου, Δικηγόρος, DEA Propriété Intellectuelle, Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ

Με τον πρόσφατο Ν 4481/2017 επανακαθορίζεται το κα-
θεστώς λειτουργίας της συλλογικής διαχείρισης, επ’ 
ευκαιρία της ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τά-

ξη της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση δικαιω-
μάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και 
για την χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρή-
σεις μουσικών έργων1. Για τον σκοπό αυτόν προκρίθηκε η δημι-
ουργία ενός αυτόνομου νομοθετήματος, αντί της τροποποίησης 
των σχετικών διατάξεων του βασικού Ν 2121/1993, επιλογή που 
οδηγεί στην οιονεί διχοτόμηση του δικαίου της πνευματικής ιδιο-
κτησίας. Ταυτόχρονα, ο Ν 4481/2017 περιλαμβάνει ρυθμίσεις για 
την προσβολή πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στο δι-
αδίκτυο (άρθρο 52) και τροποποιούμενες/ καταργούμενες διατά-
ξεις του Ν 2121/1993 (άρθρο 54). Με το παρόν άρθρο επιχειρείται 
μια σύντομη παράθεση των κυριοτέρων αλλαγών που επιφέρει 
στο σύστημα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των 
συγγενικών δικαιωμάτων ο Ν 4481/2017.

Α. Ρυθμίσεις για τη συλλογική διαχείριση
Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 32, 42 έως 51 και 53 θέτουν το 
πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των φορέων συλλογικής δια-
χείρισης αποσκοπώντας στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέ-
δου διακυβέρνησης, οικονομικής διαχείρισης, διαφάνειας και 
λογοδοσίας, ενώ οι διατάξεις των άρθρων 33 έως 41 ορίζουν τις 
προϋποθέσεις για την χορήγηση πολυεδαφικών αδειών μουσι-
κών έργων σε εμπορικούς χρήστες σε διακρατική βάση. 

Ειδικότερα, ως προς τη συλλογική διαχείριση ο Ν 4481/2017 ορί-
ζει τα προαπαιτούμενα για την αδειοδότηση των οργανισμών 
συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ) και των ανεξάρτητων οντοτήτων 
διαχείρισης (ΑΟΔ) (άρθρο 4), ρυθμίζει τις αρμοδιότητες των ΟΣΔ 
(άρθρο 6), τα τεκμήρια εκπροσώπησης (άρθρο 7), τη λειτουργία 
της γενικής συνέλευσης των μελών και τη σύσταση εποπτικού 
συμβουλίου (άρθρα 9 και 10)2, τις σχέσεις των ΟΣΔ με τους δι-
καιούχους (άρθρα 11-16), τα έσοδα, τις κρατήσεις και τη διανομή 
των δικαιωμάτων στους δικαιούχους (άρθρα 17-21), τις σχέσεις 
των ΟΣΔ με τους χρήστες και τον καθορισμό των αμοιβολογί-
ων (άρθρα 22-24), το καθεστώς παροχής πληροφοριών στους δι-
καιούχους και τη σύνταξη εκθέσεων διαφάνειας (άρθρα 25- 30), 
τη διαδικασία καταγγελίας (άρθρο 42), τη δυνατότητα εναλλα-
κτικής επίλυσης διαφορών που γεννώνται από την εφαρμογή 

του Ν 4481/2017 και του Ν 2121/1993 κατά τις διαδικασίες του Ν 
3898/2010 (άρθρο 44), την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για 
παράβαση του παρόντος νόμου ή του Ν 2121/1993 από φορείς 
συλλογικής διαχείρισης (άρθρα 46-47) και τον διορισμό επιτρό-
που εξυγίανσης σε φορείς διαχείρισης που αδυνατούν να εκπλη-
ρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στους πιστωτές τους (άρθρο 
51). Περιλαμβάνονται, επίσης, ειδικές ρυθμίσεις για τη συλλογι-
κή διαχείριση από ΑΟΔ (άρθρο 32) και από ΑΟΔ με δεσπόζουσα 
θέση (άρθρο 50).

Παρά τις καλές προθέσεις όμως και το ισχυρό κανονιστικό πλαί-
σιο εποπτείας και διαφάνειας που θεμελιώνει ο Ν 4481/2017 
(από το οποίο δεν υστερούσαν οι καταργούμενες διατάξεις του Ν 
2121/1993), γεννώνται ζητήματα συμβατότητας ορισμένων ρυθ-
μίσεων με το ενωσιακό κεκτημένο, στα οποία θα εστιάσουμε 
ακροθιγώς.

Εισαγωγικά, δέον να τονιστεί ότι η άκρατη περιπτωσιολογία των 
φορέων που ασκούν συλλογική διαχείριση και η ανάλογη δι-
αφοροποίηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, εκτός 
από ερμηνευτικά προβλήματα ως προς το πεδίο εφαρμογής κά-
θε διάταξης, θέτει ζητήματα διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των 
οργανισμών. Έτσι, έναντι της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ, η οποία διαχώ-
ριζε τους φορείς σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ) 
και ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης (ΑΟΔ) (άρθρα 2 §§ 1, 3 
και 4), ο Έλληνας νομοθέτης επέλεξε τις εξής κατηγοριοποιήσεις: 
ΟΣΔ και οργανισμοί συλλογικής προστασίας που είναι εγκατε-
στημένοι στην ελληνική επικράτεια (άρθρο 2 § 1), ΟΣΔ και ΑΟΔ 
που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος της ΕΕ και δραστηριο-
ποιούνται στην Ελλάδα (άρθρο 4 § 7), ΟΣΔ εγκατεστημένοι εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δραστηριοποιούμενοι στην ελληνική επι-
κράτεια (άρθρο 2 § 8), ΑΟΔ εγκατεστημένες στην ελληνική επι-
κράτεια (άρθρα 2 § 6 και 32), ΑΟΔ με δεσπόζουσα θέση στην ελ-
ληνική αγορά (άρθρα 2 § 7 και 50 εδ. 1), ΑΟΔ με δεσπόζουσα θέ-
ση στην ελληνική αγορά, υφιστάμενες πριν την ισχύ του παρό-
ντος νόμου (άρθρα 2 § 7 και 50 εδ. 2), οντότητες που ελέγχονται 
από ΟΣΔ και εντολοδόχοι ΟΣΔ ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατά-
στασης (άρθρο 2 § 5). 

Ειδικότερα, το άρθρο 4 προβλέπει αυστηρότερο κανονιστικό 
πλαίσιο για τους εγχώριους ΟΣΔ και τις ΑΟΔ με δεσπόζουσα θέ-
ση στην ελληνική αγορά, για τους οποίους απαιτείται άδεια λει-
τουργίας από τον Υπουργό Πολιτισμού, σε σχέση με τους φο-
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ρείς των υπολοίπων κρατών-μελών ή τις ΑΟΔ χωρίς δεσπόζου-
σα θέση, οι οποίοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην ελλη-
νική επικράτεια με μια απλή γνωστοποίηση στον ΟΠΙ. Η δυσμε-
νέστερη αυτή μεταχείριση των ημεδαπών διαχειριστικών φορέ-
ων έναντι των φορέων των υπολοίπων κρατών-μελών αντίκει-
ται στην αρχή της ισότητας και της ελεύθερης παροχής υπηρεσι-
ών εντός της ΕΕ και δεν φαίνεται να δικαιολογείται από λόγους 
δημόσιας τάξης3. 

Εναντίωση με το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο της ελευθερίας του 
ανταγωνισμού περιέχει και η πρόβλεψη ανώτατου ορίου εξόδων 
διαχείρισης των ΟΣΔ, που εισάγει το άρθρο 18 § 3 εδ. 2, όριο 
που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% των ακαθάριστων εσόδων 
από δικαιώματα4. Και ερωτάται πώς το όριο αυτό εναρμονίζεται 
με τους κανόνες της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών εντός της ΕΕ 
στην περίπτωση που επιβάλλεται και σε επιχειρήσεις που έχουν 
την εγκατάστασή τους εντός κράτους μέλους της ΕΕ και δραστη-
ριοποιούνται ταυτοχρόνως και στην Ελλάδα, καθώς και με την 
αρχή της ίσης μεταχείρισης των εγκατεστημένων στην χώρα ΟΣΔ 
έναντι των αλλοδαπών συλλογικών φορέων διαχείρισης. 

Περαιτέρω, η διάταξη αυτή θα πλήξει τους μικρούς ημεδαπούς 
ΟΣΔ, οι οποίοι, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης και 
της εξ αυτής πρακτικής αδυναμίας είσπραξης δικαιωμάτων κατά 
τα τελευταία έτη, παρουσιάζουν ιδιαίτερα μειωμένα έσοδα, ενώ 
αδυνατούν να περιορίσουν τα έξοδα δικαστικής διεκδίκησης των 
δικαιωμάτων τους.

Επίσης, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2 § 6, 32 
§ 1 εδ. 2 και 50, προκύπτει μια αδικαιολόγητη διακριτική μεταχεί-
ριση μεταξύ ΟΣΔ και ΑΟΔ, καθώς οι ΑΟΔ που δεν κατέχουν δε-
σπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά, στερούνται των τεκμηρί-
ων εκπροσώπησης του άρθρου 7, κάτι που αποτρέπει ουσιαστι-
κά τη λειτουργία τέτοιων ΑΟΔ στον ελλαδικό χώρο, αφού είναι 
πρακτικά αδύνατον η συλλογική διαχείριση να λειτουργήσει χω-
ρίς τεκμήρια εκπροσώπησης. Η ρύθμιση αυτή, εκτός των κανό-
νων της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών εντός ΕΕ, του περι-
ορισμού του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρι-
σης, αντιβαίνει ευθέως και προς την θεσπιζόμενη με το άρθρο 5 
§ 2 εδ. α’ και την 15η αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας 2012/26/ΕΕ 
ελευθερία του δικαιούχου να επιλέγει τον φορέα διαχείρισης των 
δικαιωμάτων του. 

Το ίδιο ισχύει και για την απαγόρευση διαχείρισης από τις ΑΟΔ 
(εκτός των εγκαταστημένων στην Ελλάδα με δεσπόζουσα θέση 
στην ελληνική αγορά) δικαιωμάτων που υπόκεινται σε υποχρε-
ωτική συλλογική διαχείριση, άρθρο 32 § 1 εδ. 1. Επιπλέον, είναι 
απολύτως ασαφές εάν στις ΑΟΔ που θα συσταθούν μετά τη θέ-
ση σε ισχύ του Ν 4481/2017 και θα αποκτήσουν δεσπόζουσα θέ-
ση στην ελληνική αγορά, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 
2121/1993.

Τέλος, προβληματισμούς εγείρει η ρύθμιση για τον επίτροπο 
εξυγίανσης του άρθρου 51, καθώς η προάσπιση του συλλογι-
κού συμφέροντος των δικαιούχων5 μπορεί να επιτευχθεί με μέ-
τρα λιγότερο επαχθή, χωρίς δηλαδή να είναι απαραίτητη η κρατι-
κή παρέμβαση στην αυτοδιοίκηση του νομικού προσώπου6. Άλ-
λωστε, το άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ απαγορεύει ρητά στα 

κράτη μέλη να επιβάλλουν στους ΟΣΔ υποχρεώσεις, οι οποίες 
δεν είναι αντικειμενικά αναγκαίες για την προστασία των δικαιω-
μάτων και των υποχρεώσεων τους ή για την αποτελεσματική δι-
αχείριση των δικαιωμάτων τους.

B. Χορήγηση πολυεδαφικών αδειών 
Θετική κρίνεται εν γένει η ρύθμιση για τη δυνατότητα των ΟΔΣ 
να χορηγούν πολυεδαφικές άδειες σε παρόχους επιγραμμικών 
υπηρεσιών, καίτοι το πεδίο εφαρμογής της διάταξης περιορίζε-
ται -από την ίδια την Οδηγία- μόνο στα μουσικά έργα. Η θέσπι-
ση ελάχιστου συνόλου υποχρεώσεων σχετικά με την οργάνω-
ση, την ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων, τη διαφά-
νεια και ακρίβεια των πληροφοριών ως προς το ρεπερτόριο, την 
άσκηση τιμολογιακής πολιτικής, καθώς και την έγκαιρη διανο-
μή των αμοιβών προς τους δικαιούχους (άρθρα 33-37) συντείνει 
στην ασφάλεια δικαίου. Ωστόσο, το μέγεθος του εγχειρήματος 
ενδέχεται να διευκολύνει τη δημιουργία «ενός και μόνο οργα-
νισμού»7 διαχείρισης των επιγραμμικών μουσικών δικαιωμάτων 
στρεβλώνοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Για την πληρέστερη 
προστασία των δικαιούχων θεσπίζεται υποχρέωση τρίτου οργα-
νισμού να συνάπτει μη αποκλειστική συμφωνία εκπροσώπησης 
με εκείνους τους δικαιούχους ο οργανισμός των οποίων δεν χο-
ρηγεί πολυεδαφικές άδειες (άρθρα 38-39). Ως προϋπόθεση της 
ανωτέρω υποχρέωσης τίθεται η δυνατότητα του τρίτου οργανι-
σμού να χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για την ίδια κατηγορία επι-
γραμμικών δικαιωμάτων (άρθρο 39&1). Το εύρος του όρου «ίδια 
κατηγορία» δεν διευκρινίζεται, με αποτέλεσμα να καταλείπεται 
διακριτική ευχέρεια στους οργανισμούς ως προς τον προσδιο-
ρισμό του σε βάρος ενδεχομένως των μικρών ρεπερτορίων. Οι 
ανωτέρω κανόνες δεν εφαρμόζονται όταν χορηγείται πολυεδα-
φική άδεια για επιγραμμικά δικαιώματα μουσικών έργων σε ρα-
διοτηλεοπτικό οργανισμό με σκοπό την ταυτόχρονη ή καθυστε-
ρημένη μετάδοση των εκπομπών του στο διαδίκτυο (άρθρο 41). 

Γ. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ιδιωτικής 
αναπαραγωγής
Με το άρθρο 54 § 2 του Ν 4481/2017 τροποποιείται (για τέταρ-
τη φορά) το άρθρο 18 του Ν 2121/1993 με το οποίο εισήχθη, ήδη 
από το 1993, περιορισμός του περιουσιακού δικαιώματος υπέρ 
της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση. Με τη νέα διάταξη διευ-
ρύνεται το πεδίο εφαρμογής του περιορισμού σε μεγαλύτερο 
φάσμα τεχνικών μέσων αναπαραγωγής και αποθήκευσης, ενώ 
επιχειρούνται νομοτεχνικές βελτιώσεις παλαιότερων ρυθμίσεων. 

Παρά τις αγαθές προθέσεις, ο στόχος δεν επιτυγχάνεται. Τούτο 
διότι: 

α) Υπάρχει ασάφεια ως το πεδίο εφαρμογής του περιορισμού για 
τις συσκευές ψηφιακής αντιγραφής. Στην ενδεικτική απαρίθμηση 
των τεχνικών μέσων αναπαραγωγής προστίθενται οι εκτυπωτές8 
(που ρητώς είχαν εξαιρεθεί παλαιότερα), οι ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές (που είχαν καταργηθεί με το άρθρο 14 Ν 3049/2002) 
και για πρώτη φορά9 οι συσκευές που λειτουργούν εναλλακτι-
κά ως προς τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ήτοι οι δικτυωμέ-
νες φορητές συσκευές (tablets) και τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα 
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(smartphones) που διαθέτουν εσωτερική μνήμη άνω των 4GB. Η 
προϋπόθεση της μεγάλης εσωτερικής μνήμης συρρικνώνει στην 
πράξη δραστικά το εύρος εφαρμογής της νέας ρύθμισης, εφόσον 
οι συσκευές κινητών τηλεφώνων που διατίθενται επί του παρό-
ντος στην αγορά κατατάσσονται στη γενιά των 4GB και οι συ-
σκευές της επόμενης γενιάς με εσωτερική μνήμη 5GB δεν αναμέ-
νεται να κυκλοφορήσουν ευρέως πριν το 202010. Περαιτέρω, τα 
έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) δεν απαριθμούνται με-
ταξύ των τεχνικών μέσων στα οποία επιβάλλεται εύλογη αμοι-
βή 2% επί της αξίας τους. Η παράλειψη αυτή μόνο ερμηνευτικώς 
μπορεί να θεραπευθεί, εάν γίνει δεκτό ότι υφίσταται ακούσιο κε-
νό νόμου11 και επομένως τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής για τα 
smartphones η ως άνω εύλογη αμοιβή, όπως ισχύει για τις ομο-
ειδείς συσκευές (Η/Υ και tablets)12.

β) Επιλέγεται διαφορετικό και χρονοβόρο σύστημα κατανομής 
της εύλογης αμοιβής ειδικά για τις συσκευές ψηφιακής αντιγρα-
φής. Έτσι, ενώ αναφέρονται διεξοδικά οι κατηγορίες δικαιούχων, 
η μεταξύ τους κατανομή της εύλογης αμοιβής13 δεν καθορίζεται, 
αλλά επαφίεται σε συμφωνία μεταξύ των διαφόρων οργανισμών 
συλλογικής διαχείρισης. Σε αδυναμία επίτευξης συμφωνίας η κα-
τανομή της εύλογης αμοιβής καθορίζεται με απόφαση του ΟΠΙ 
κατά τη διαδικασία του άρθρου 18 § 11 του Ν 2121/1993. Στην αι-
τιολογική έκθεση δεν αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο 
νομοθέτης διαφοροποιεί εδώ την πρακτική διεξοδικής ρύθμισης 
του συστήματος κατανομής επιλέγοντας μια διαδικασία που θα 
δημιουργήσει καθυστερήσεις στην είσπραξη της εύλογης αμοι-
βής, αλλά και ερμηνευτικά ζητήματα ως προς τη δυνατότητα ανα-
λογικής εφαρμογής του κλιμακωτού συστήματος που εφαρμόζε-
ται στο άρθρο 54&2 (Α), β’.

γ) Θετική κρίνεται η μετατροπή του δικαιώματος πληροφόρη-
σης υπέρ των ΟΣΔ, που είχε εισαχθεί με την προϊσχύουσα τρο-
ποποίηση και οδηγούσε συχνά στα δικαστήρια, σε υποχρέω-
ση ενημέρωσης του ΟΠΙ ανά τρίμηνο για την ποσότητα και τη 
συνολική αξία των παραγόμενων ή εισαγόμενων τεχνικών μέ-
σων αναπαραγωγής. Η υποχρέωση θεσπίζεται χωρίς να αναιρεί-
ται η παράλληλη δυνατότητα των ΟΔΣ να ζητούν οποτεδήποτε 
από τους υπόχρεους την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλω-
σης, καθώς και να καταφεύγουν στη δικαιοσύνη σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης. Ωστόσο, ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότη-
τα και την αποτελεσματικότητά της εγείρει η νέα διάταξη του άρ-
θρου 54&2 (Β), γ’ που ρυθμίζει τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή 
εσφαλμένης υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης προς τον ΟΠΙ ή 
τους ΟΣΔ: επιβάλλεται η καταβολή από τον υπόχρεο του διπλά-
σιου της εκάστοτε αναλογούσας εύλογης αμοιβής, για την οποία 
όμως δεν θα υφίσταται βάση υπολογισμού ακριβώς λόγω της μη 
υποβολής της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. 

Δ. Διαδικασία ειδοποίησης και απόσυρσης για 
προσβολές μέσω διαδικτύου
Με το άρθρο 52 § 1 εισάγεται για πρώτη φορά προαιρετική κα-
τασταλτική διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης ζητημάτων προ-
σβολής μέσω διαδικτύου με προσφυγή σε ειδική Επιτροπή (νέο 
άρθρο 66Ε του Ν 2121/1993). Πρόκειται για θετική ρύθμιση που 

αξιοποιεί τα δεδομένα της διεθνούς και ευρωπαϊκής πρακτικής14 
ενσωματώνοντας εμμέσως και καθυστερημένα το άρθρο 14 § 3 
της Οδηγίας 2000/31/ΕΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο15. 

Η Επιτροπή εξετάζει τις σχετικές καταγγελίες μόνο εφόσον δεν 
υφίσταται εκκρεμοδικία και ο καταγγέλων έχει ήδη επιχειρήσει 
συμβιβαστική επίλυση του ζητήματος με τον πάροχο. Το πεδίο 
εφαρμογής του νέου άρθρου 66Ε του Ν 2121/1993 ορθώς δεν 
καταλαμβάνει τους τελικούς χρήστες των έργων. Ωστόσο, διαθέ-
τει πεδίο εφαρμογής ευρύτερο του άρθρου 64Α του Ν 2121/1993 
που εφαρμόζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων 
και αφορά μόνο στους διαμεσολαβητές16, εφόσον καταλαμβάνει 
τους παρόχους πρόσβασης και φιλοξενίας στο διαδίκτυο, καθώς 
και διαχειριστές ή ιδιοκτήτες ιστοσελίδων. 

Έτσι, δημιουργείται ένα ευέλικτο σύστημα που επιτρέπει είτε τη 
συμβιβαστική επίλυση του θέματος (εκούσια συμμόρφωση προς 
το αίτημα του θιγέντος ή λήψη άδειας), είτε την έκδοση απόφα-
σης σε χρόνο λιγότερο των 4 μηνών. Η απόφαση διατάσσει τον 
πάροχο να απομακρύνει συγκεκριμένο περιεχόμενο ή να διακό-
ψει την πρόσβαση σε αυτό17. Ρητώς προβλέπεται ότι η έκδοση της 
απόφασης δεν εμποδίζει τα μέρη να επιλύσουν τη διαφορά τους 
δικαστικώς. Η ίδια η απόφαση, ως εκτελεστή διοικητική πράξη, 
εφόσον δεν υπάγεται από το παρόντα νόμο στην αρμοδιότητα 
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, θα πρέπει να θεωρηθεί 
ότι υπάγεται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Επικρατείας.

Το επόμενο βήμα προληπτικής (και όχι κατασταλτικής) αντιμετώ-
πισης της μετάδοσης έργων στο διαδίκτυο επιχειρείται από την 
Πρόταση Οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά, όπου οι πάροχοι μεγάλου αριθμού 
έργων θα υποχρεωθούν να συμβάλλονται με τους δικαιούχους, 
άλλως να λαμβάνουν κατάλληλα και αναλογικά μέτρα για τον 
έλεγχο της παράνομης διάθεσης18. 

Ε. Άρση απορρήτου για κακουργηματικές 
προσβολές στο διαδίκτυο
Θετικό βήμα αποτελεί η θέσπιση με το άρθρο 52 § 2 της άρσης 
του απορρήτου για προσβολές των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας σε βαθμό κακουργήματος, που αποτελούσε πάγιο 
αίτημα της θεωρίας και της πράξης, με τη διεύρυνση των εγκλη-
μάτων που καλύπτει η διάταξη του άρθρου 4 του Ν 2225/1994. 
Έτσι, διευκολύνεται η ποινική διαδικασία και αποτρέπεται η προ-
σβολή πνευματικών έργων που συντελούνται μέσω του διαδι-
κτύου κατ’ επάγγελμα ή σε εμπορική κλίμακα. 

ΣΤ. Εξαίρεση για το δημόσιο δανεισμό από 
σχολικές και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 
Ζητήματα προκαλεί η εξαίρεση στο περιουσιακό δικαίωμα του 
δημόσιου δανεισμού υπέρ του συνόλου των ακαδημαϊκών βι-
βλιοθηκών που εισάγεται σε εφαρμογή του άρθρου 6 § 3 της 
Οδηγίας 2006/115/ΕΚ19. Καταρχάς, στην κατηγορία των «έργων», 
έτσι όπως γενικώς διατυπώνεται στον νέο νόμο, εντάσσονται τα 
ενσωματωμένα σε υλικούς φορείς και τα ψηφιακά έργα20, καθώς 
και τα οπτικοακουστικά ή ηχητικά έργα που διαθέτει μια βιβλιο-
θήκη. Επιπλέον, η εξαίρεση φαίνεται να καλύπτει και βιβλιοθή-
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κες που δεν συνδέονται άμεσα με εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως 
η Εθνική Βιβλιοθήκη και η Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών21. 

Ως αποτέλεσμα της ευρύτατης αυτής ρύθμισης, οι δημιουργοί 
θα στερηθούν έσοδα από πολλές κατηγορίες έργων σε μεγάλη 
κλίμακα βιβλιοθηκών. Υπερακοντίζεται επομένως, ο σκοπός της 
«απρόσκοπτης πρόσβασης στη γνώση για τους φοιτητές και τα 
μέλη ΔΕΠ»22. Ερωτήματα δημιουργεί επίσης η επιλογή του νομο-
θέτη να προσδώσει στη διάταξη αναδρομική ισχύ, εφόσον έτσι 
διακυβεύονται γεγενημένες απαιτήσεις των δημιουργών, όπως 
επισημαίνεται στην έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της 
Βουλής23.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες βιβλιοθηκών (δημόσιες, δημοτι-
κές, ιδιωτικών ιδρυμάτων κ.ά.) το αποκλειστικό δικαίωμα του 
δημόσιου δανεισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 § 1 ε’ του Ν 
2121/1993 φαίνεται να παραμένει σε ισχύ24. Επομένως, αρμόδι-
οι να καθορίζουν ελεύθερα το ποσοστό της αμοιβής και να κα-
ταρτίζουν συμβάσεις με τους χρήστες για την είσπραξή του είναι 
οι ΟΣΔ που εκπροσωπούν τους δικαιούχους. Ωστόσο, η πρόβλε-
ψη έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος κατ’ άρθρο 54 § 3 β’ του 
Ν 4481/2017, οδηγεί στη σκέψη ότι ο έλληνας νομοθέτης επιλέ-
γει σιωπηρά την επιτρεπόμενη από το άρθρο 6 § 1 της Οδηγί-
ας 2006/115/ΕΚ παρέκκλιση από το αποκλειστικό δικαίωμα, με-
τατρέποντάς το σε απλή αξίωση (εύλογης;) αμοιβής. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η εξάρτηση της καταβολής της αμοιβής στους δικαιού-
χους από την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, ενώ ακόμη 
το δικαίωμα παραμένει αποκλειστικό, παραβιάζει ευθέως το άρ-
θρο 6§1 της Οδηγίας 2006/115/ΕΚ.

* * *

Εν τέλει, μετά από δύο έτη νομοπαρασκευαστικής προετοιμασίας 
και πλήθος εναλλακτικών σχεδίων, ο Ν 4481/2017 δεν φαίνεται 
να παρέχει στους εφαρμοστές του δικαίου διαυγείς λύσεις για τη 
διευθέτηση των θεμάτων που καλείται να ρυθμίσει.
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