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Δηµόσιος τοµέας	  

Το	  σύνολο	  υλικού	  και	  έργων	  που	  τίθεται	  εκτός	  του	  πεδίου	  εφαρμογής	  του	  
νόμου	   περί	   πνευματικής	   ιδιοκτησίας,	   δηλαδή	   του	   Ν.2121/1993	   όσον	  
αφορά	  την	  ελληνική	  νομοθεσία.	  	  

⇒ Εργα τα οποία δε χρήζουν προστασίας απο το νοµοθέτη 
 
⇒ Εργα των οποίων η προστασία έχει λήξει 
 
⇒ Πρωτογενές υλικό   



Εργα που δε πληρούν τις προυποθέσεις 
για να χρήζουν προστασίας σύµφωνα 
µε το νόµο πνευµατικής ιδιοκτησίας.  

•  Μη πρωτότυπα έργα 
•  Εργα που δεν αποτελούν προιόν 
δηµιουργίας του ανθρώπου  



Εργα των οποίων η προστασία έχει λήξει :  
 
Η πνευµατική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του δηµιουργού και 
εβδοµήντα (70) χρόνια µετά το θάνατό του.  



Πρωτογενές υλικό που δε χρήζει προστασίας  



•  Κανένα	  αποκλειστικό	  δικαίωμα	  χρήσης	  	  
	  	  	  

•  Αρνητικός	  προσδιορισμός	  του	  δημόσιου	  
τομέα	  ως	  η	  ανυπαρξία	  πνευματικής	  
ιδιοκτησίας.	  	  

•  Ανομοιογένεια	  του	  εκάστοτε	  εθνικού	  
δημόσιου	  τομέα	  λόγω	  εδαφικότητας	  του	  
εφαρμοστέου	  νόμου	  πνευματικής	  
ιδιοκτησίας	  

Χαρακτηριστικά  
	  



Εθελοντικός δηµόσιος τοµέας 
Επαναπροσδιορισµός του δηµόσιου τοµέα έτσι ώστε να περιλαµβάνει τη δυνατότητα 
εµπλουτισµού του µε θετική πράξη από τους δηµιουργούς.  

Αποποίηση	  των	  δικαιωμάτων	  πνευματικής	  ιδιοκτησίας	  
ενός	  εν	  ζωή	  δημιουργού	  υπέρ	  της	  τοποθέτησής	  ενός	  
έργου	  στο	  δημόσιο	  τομέα.	  



“This	  land	  is	  your	  land”	  
	  
Woody	  Guthrie's	  copyright	  no3ce:	  	  
	  
"This	  song	  is	  Copyrighted	  in	  U.S.,	  under	  
Seal	  of	  Copyright	  #	  154085,	  for	  a	  period	  
of	  28	  years,	  and	  anybody	  caught	  singin	  it	  
without	  our	  permission,	  will	  be	  mighty	  
good	  friends	  of	  ourn,	  cause	  we	  don't	  
give	  a	  dern.	  Publish	  it.	  Write	  it.	  Sing	  it.	  
Swing	  to	  it.	  Yodel	  it.	  We	  wrote	  it,	  that's	  
all	  we	  wanted	  to	  do."	  



•  Ελάχιστες χώρες παγκοσ
µίως έχουν 

θεσµοθετήσει τη δυνατότητα 

αποποίησης των δικα
ιωµάτων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας  

 
•  Το αναπαλλοτρίωτο ηθικό

 δικαίωµα 

επιδέχεται µόνο συγκεκριµένους 

περιορισµούς  
       
•  Αµετάκλητος χαρακτήρ

ας της 

αποποίησης  
 

Ποιο	  είναι	  το	  πρόβλημα;	  



Αναγνώριση	  της	  αυτονομίας	  των	  καλλιτεχνών	  να	  
απελευθερώνουν	  τα	  έργα	  τους	  με	  όποιον	  τρόπο	  
θέλουν,	  συμπεριλαμβανομένου	  και	  στο	  δημόσιο	  
τομέα.	  	  

Εκθεση	  αξιολόγησης	  των	  πνευματικών	  δικαιωμάτων	  
της	  ΕΕ	  από	  την	  Julia	  Reda	  



Ευχαρ
ιστώ!  


