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μία ΚΥΑ το 
Δεκέμβρη Στοίβες δικαιωμάτων

σενάρια
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λύσεις
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τέλη
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μια αποφαση για τον πολιτισμο
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CTRL+C
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CTRL+V
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1) Η θσηνγξάθεζε ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, 
ηζηνξηθνχο ηφπνπο, κνπζεία θαη κλεκεία, ρσξίο 
επαγγεικαηηθφ εµνπιηζκφ πξαγκαηνπνηείηαη 
αηειψο.
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ενα σενάριο χρησης εικόνας
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Βασικά Χαρακτηριστικά

* ελεύθερο από κάθε περιορισμό 
δικαιωμάτων πν. ιδιοκτησίας

* επιτρέπει τις κοινωνικές νόρμες (soft 
laws)

Περιορισμοί
* δεν ισχύει σε όλες τις δικαιοδοσίες
* δεν καλύπτει ιδιωτικότητα
* δεν καλύπτει τη νομοθεσία για την 
προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς
* δεν καλύπτει το ηθικό δικαίωμα σε όλες 
τις δικαιοδοσίες
* δεν υπονοεί έγκριση
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[1]

Αναγνώσιµο από ανθρώπους: 

Commons Deed

[2]

Αναγνώσιµο από δικηγόρους: 

Legal Code

[3]

Αναγνώσιµο από µηχανές:

Meta-dataLogo + Link
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Αναγνώσιµο από ανθρώπους: 

26



27



Αναγνώσιµο από δικηγόρους: 
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Αναγνώσιµο από µηχανές:
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Creative Commons

Αναφορά Παρόµοια Διανοµή
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Αναφορά - Παρόµοια Διανοµή
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Τι ΜΠΟΡΕΙ να κάνει ο 
αδειοδόχος

χρήση δεδομένων

διανομή δεδομένων 

αλλαγές

διανομή αλλαγών

ΜΠΟΡΕΙ

ηθικά δικαιώματα όπου 
αυτά υπάρχουν
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Τι ΔΕΝ μπορεί να κάνει ο 
αδειοδόχος

να σταματήσει την 
πρόσβαση στα δεδομένα

υπο-αδειοδότηση

να παραβεί τους όρους 
πρόσβασης που θέτει ο 

αδειοδότης

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕι
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τι ΠΡΕΠΕΙ να κάνει ο 
αδειοδόχος

κρατάει όλα τα σημειώματα 
περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας

να διαθέτει περαιτέρω 
αντίγραφα ή παράγωγα 
έργα με την ίδια άδεια

να διαθέτει τα δεδομένα σε 
ανοιχτό μορφότυπο

ΠΡΕΠΕΙ
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ενα σενάριο επεξεργασιας λημματος
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Ελεύθερα Πολιτιστικά Έργα

Ελευθερία 0 Την ελευθερία να χρησιµοποιείτε 
και εκτελείτε τα δεδοµένα.

Ελευθερία 1 Την ελευθερία να µελετάτε τα 
δεδοµένα και να χρησιµοποιείτε την 
πληροφορία που υπάρχει σε αυτό (ελευθερία 
1).

Ελευθερία 2 Την ελευθερία να αναδιανέµετε 
αντίγραφα των δεδοµένων(ελευθερία 2).

Ελευθερία 3 Την ελευθερία να βελτιώνετε τα 
δεδοµένα και να δηµοσιεύετε τις βελτιώσεις 
που έχετε κάνει στο ευρύ κοινό, ώστε να 
επωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα (ελευθερία 
3).

Τα Ανοιχτά Δεδοµένα παρέχουν: Ένα έργο θεωρείται Ανοιχτό όταν: 

Ελευθερία 0 Διαθεσιµότητα των 
πηγαίων δεδοµένων

Ελευθερία 1 Χρήση ανοιχτής 
µορφής/ προτύπου

Ελευθερία 2 Όχι τεχνικοί 
περιορισµοί

Ελευθερία 3 Όχι επιπρόσθετοι 
νοµικοί ή άλλοι περιορισµοί

47



48



4
49



στοιβες δικαιωματων
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Στοίβα δικαιωµάτων 

Πνευµατική 
ιδιοκτησία

Προστασία
Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς

{
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Όρια 
Δικαίωµατος

Αρ. 29-31 Ν. 2121/1993
* 70 χρόνια από θάνατο 
δηµιουργού
Αρ. 51Α Ν. 2121/1993
* 25 έτη από πρώτη 
δηµοσιεύση
Αρ. 52 Ν. 2121/1993
* 50 χρόνια από εκτέλεση/ 
δηµοσίευση ή ζωή 
δηµιουργού

Παρ. 1 Αρ. 2 Ν. 2121/1993
* πρωτότυπο έργο

Παρ. 3 Αρ. 2 Ν. 2121/1993
* όχι ιδέες και αρχές
Παρ. 1 Αρ. 2 Ν. 2121/1993
* µορφή
+
αρ. 8 παρ. 2 TRIPS
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Ιδέα - Αρχή

Όρια 
Δικαίωµατος

Πρωτότυπη Μορφή

Σηµειολογική 
Αποτύπωση

Ψηφιακός Φορέας

Υλικός Φορέας
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Όρια 
Δικαίωµατος

Δηµιουργία πρωτοτύπου 
έργου

Κύκλος Ζωής του 
Πνευµατικού 
Δικαιώµατος

Ζωή + 70 χρόνιακοινό κτήµα
(public domain)
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Όρια 
Δικαίωµατος

Δηµιουργία πρωτοτύπου 
έργου

Κύκλος Ζωής του 
Πνευµατικού 
Δικαιώµατος

Ζωή + 70 χρόνιακοινό κτήµα
(public domain)

ψηφιοποίηση

ΧΧ

Χ
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Ιδέα - Αρχή

Όρια 
Δικαίωµατος

Πρωτότυπη Μορφή

Σηµειολογική 
Αποτύπωση

Ψηφιακός Φορέας

Υλικός Φορέας
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Ζωή + 70 χρόνια

για το ΥΠΠΟΤ?

Στοίβα δικαιωµάτων 

Πνευµατική 
ιδιοκτησία

Προστασία
Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς

Ζωή + 70 χρόνια

χωρίς όριο;

Εµπράγµατα
Δικαιώµατα

χωρίς όριο
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πνευματική ιδιοκτησία 
+ πολιτιστική κληρονομιά
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Πνευµατικά
Δικαιώµατα

* έργο: 
αρ.2(1) Ν. 2121/1993
- “έργο των εικαστικών 
τεχνών”
- αρχιτεκτονικό έργο

* εξαίρεση:
αρ. 26 
“Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια 
του δηµιουργού και χωρίς 
αµοιβή, η περιστασιακή 
αναπαραγωγή και διάδοση µε 
µέσα µαζικής επικοινωνίας 
εικόνων µε έργα 
αρχιτεκτονικής, εικαστικών 
τεχνών, φωτογραφίας ή 
εφαρµοσµένων τεχνών, που 
βρίσκονται µονίµως σε δηµόσιο 
χώρο.”

* διάρκεια:
αρ.29(1)
- ζωή + 70

[ 5.1 ]

αρχιτεκτονικό έργο
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Πνευµατικά
Δικαιώµατα

* αρ.2(1) Ν. 2121/1993
- “έργο των εικαστικών 
τεχνών”
- “φωτογραφία”

[ 5.2 ]

φωτογραφία
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Στοίβα δικαιωµάτων 

Πνευµατική 
ιδιοκτησία

Προστασία
Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς

Εµπράγµατα
Δικαιώµατα

φωτογραφία ζωή + 70 από το χρόνο λήψης

Αρχιτεκτονικό
έργο εκτός προστασίας

φωτογραφία λήψη και διάθεση μετά από άδεια/ τέλη 
καθοριζόμενα από το  ΥΠΠΟΤ

Αρχιτεκτονικό
έργο πρόσβαση οριζόμενη από το Ν. 3028/2002

εκτός συναλλαγήςεκτός συναλλαγής
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Quotes I

“An extreme example: it would generally be illegal to use any Commons 
illustration to commit fraud, but this fact does not mean that the material 
from commons isn't free content. Likewise, the legal prohibitions on using 
a registered mark or an image of a well known personality to mislead 
consumers are not considered to impact the freeness of the work. In 
Germany, usage of the Swastika and other Nazi symbology is restricted 
outside of scholarly contexts yet this too is not considered a material 
limitation for our purposes. While Commons' licensing is intended to 
respect the public's freedom, our ability to do so is generally limited to 
ensuring works on the Commons are free of copyright-related restrictions. 
It is neither possible, nor desirable, for Commons to release people from all 
laws which they may find inconvenient.”
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http://freedomdefined.org/Definition
http://freedomdefined.org/Definition
https://commons.wikimedia.org/wiki/Swastika
https://commons.wikimedia.org/wiki/Swastika
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi


δηλαδή Ι:

όταν βλέπουμε στη Βικιπαίδεια ότι ένα έργο (π.χ. εικόνα) είναι 
ελεύθερο δικαιωμάτων ή μέρος των κοινών, αυτό αφορά μόνο στην 
πνευματική ιδιοκτησία και όχι στο σύνολο των δικαιωμάτων που 
μπορεί να υφίστανται επί του έργου
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Quotes II

“Reusers who are in other jurisdictions, or who are using material in a 
considerably different manner than Wikimedia's projects, may find 
themselves in a less favorable position, but in almost all cases replacing an 
image with another substantially similar image would not change the 
situation, which is entirely unlike concerns arising from copyright 
considerations.
Although we do not consider these restrictions relevant to our policies we 
do occasionally add disclaimers such as {{Trademarked}} and 
{{Personality rights}} as a general public service. The omission of these 
disclaimers should not be taken to indicate an absence of possible legal 
obligations. As always, we cannot provide legal advice specific to your 
circumstances.”
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https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:Trademarked
https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:Trademarked
https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:Personality_rights
https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:Personality_rights
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:General_disclaimer
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:General_disclaimer


δηλαδή ΙΙ:

•το πρόβλημα με αυτούς τους περιορισμούς είναι ότι αποτελούν 
εγγενείς περιορισμούς επί των συγκεκριμένων αντικειμένων και δεν 
μπορούν να αλλάξουν με τη χρήση π.χ. μιας άλλη εικόνας ενός 
αρχαιολογικού χώρου, αφού και για αυτήν θα πρέπει να 
αναζητηθούν οι σχετικές άδειες από το ΥΠΠΟΤ

•μολονότι η Βικιπαίδεια δεν εξετάζει αυτές τις περιπτώσεις, θα 
μπορούσε να υπάρξει κάποιο tag όπως π.χ. στην περίπτωση των 
προσωπικών δεδομένων ή του ιδιόρρυθμου δικαιώματος του 
δημιουργού βάσεων δεδομένων
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τέλη
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Πολιτιστική 
Κληρονοµία

* αρ. 46 Ν.3028/2002
- παρ.4: παραγωγή και 
αναπαραγωγή 
“απεικονίσεων”
>µνηµείων µου ανήκουν 
στο Δηµόσιο
>ακινήτων που βρίσκονται 
σε αρχαιολογικούς/ 
ιστορικούς χώρους 
>κινητά µνηµεία που 
βρίσκονται σε µουσεία ή 
συλλογές του δηµοσίου

- εκτός αν είσαι 
*δηµόσιο
*ΟΠΕΠ (δεν υπάρχει πια)
*ΤΑΠΑ

[ 6.1 ]

Πρόσβαση και χρήση 
µνηµείων και χώρων
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Πολιτιστική 
Κληρονοµία

* αρ. 46
- παρ.4

>άδεια 
>µε απόφαση ΥΠΠΟΤ
>>διάρκεια
>>όροι
>>τέλος

-παρ.7
>άδεια (απόφαση ΥΠΠΟΤ + 
γνώµη ΚΑΣ)
>>όροι
>>τεχνολογικά µέτρα/ 
προδιαγραφές

-παρ.8
>άδεια (κοινή απόφαση 
ΥΠΠΟΤ + ΥΠΟΙΚ)
>>ύψος τέλους
>>διαδικασίες/ τρόπος 
είσπραξης
>>απαλλαγή

[ 6.2 ]

τι απαιτείται
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Πολιτιστική 
Κληρονοµία

*κανονιστική πράξη 
εφαρµοστική των παρ. 4 
και 8 του αρ. 46 του Ν.
3028/2002
*Αριθµ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΟΠΥΝΣ/126463

*Φωτογράφηση (αρ.1)
Η φωτογράφηση σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορι− 
κούς τόπους, μουσεία και μνημεία, χωρίς 
επαγγελματικό εξοπλισμό πραγματοποιείται ατελώς.

*Τέλη κινηµατογράφησης 
(αρ.2)

Η κινηματογράφηση σε αρχαιολογικούς χώρους, 
ιστορικούς τόπους, μνημεία, εκθεσιακούς χώρους μου− 
σείων και συλλογές, με φορητή ερασιτεχνική μηχανή, 
συμβατική ή ψηφιακή, πραγματοποιείται ατελώς 
εφόσον η ταινία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για 
επαγγελματικούς − εμπορικούς σκοπούς.

*Διευκρίνιση (αρ.3)
Τα τέλη του παρόντος κεφαλαίου αφορούν 
αποκλειστικά τη φωτογράφηση−κινηματογράφηση και 
όχι τη χρήση εικόνων και οπτικοακουστικού υλικού, για 
την όποια καταβάλλονται τα τέλη που προβλέπονται 
στο δεύτερο κεφάλαιο.

[ 6.3 ]

τέλη
λήψης

76



Πολιτιστική 
Κληρονοµία

*κανονιστική πράξη 
εφαρµοστική των παρ. 4 
και 8 του αρ. 46 του Ν.
3028/2002
*Αριθµ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΟΠΥΝΣ/126463

*Διαδίκτυο µη εµπορική 
χρήση - απεικονίσεις 
(αρ.5)

Για τη χρήση απεικονίσεων στο διαδίκτυο χωρίς άμεσα 
ή έμμεσα εμπορικό ή οικονομικό σκοπό, δεν 
καταβάλλεται τέλος

*Διαδίκτυο µη εµπορική 
χρήση - απεικονίσεις 
(αρ.6)

Δεν καταβάλλεται τέλος για χρήση οπτικοακουστικών 
έργων χωρίς άμεσα ή έμμεσα οικονομικό ή εμπορικό 
σκοπό.

[ 6.4 ]

τέλη
απεικονίσεων
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Πολιτιστική 
Κληρονοµία

*κανονιστική πράξη 
εφαρµοστική των παρ. 4 
και 8 του αρ. 46 του Ν.
3028/2002
*Αριθµ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΟΠΥΝΣ/126463

*έρευνα - ΥΠΠΟΤ (αρ.
9-10)

Για τη χρήση απεικονίσεων στο διαδίκτυο χωρίς άμεσα 
ή έμμεσα εμπορικό ή οικονομικό σκοπό, δεν 
καταβάλλεται τέλος

*εξαιρέσεις από το 
δικαίωµα Πν.Ιδ. (αρ. 
18-28Γ Ν.2121/1993) (αρ. 
10(1))

Απαλλάσσεται από την καταβολή τελών η χρήση 
απεικονίσεων και οπτικοακουστικών έργων, στις περι− 
πτώσεις που σύμφωνα με το τρίτο κεφάλαιο του Ν. 
2121/ 1993 προβλέπονται περιορισμοί του δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

[ 6.5 ]

απαλλαγές
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Πολιτιστική 
Κληρονοµία

*κανονιστική πράξη 
εφαρµοστική των παρ. 4 
και 8 του αρ. 46 του Ν.
3028/2002
*Αριθµ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΟΠΥΝΣ/126463

*διατήρηση διατάξεων για 
τη λήψη άδειας (αρ.13)

Η αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/
Φ51−52−54/81397/2199/ 12−9−2005 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Πολιτισμού καταργείται, με εξαίρεση 
τις διατάξεις της οι οποίες αφορούν τα της 
προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 του άρθρου 46 του 
Ν. 3028/2002 αδείας.

[ 6.6 ]

άδεια
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άδειες
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Πολιτιστική 
Κληρονοµία

*κανονιστική πράξη 
εφαρµοστική της παρ. 4 
και 7 και 8 του αρ. 46 
του Ν.3028/2002
*Αριθµ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΜΕΕΠ/Γ2/

Φ51−52−54/81397/2199/ 
12−9−2005

*έντυπο (αρ.3.3.1)
*χορήγηση από ΥΠΠΟΤ και 
ΚΑΣ (αρ.3.3.2)
*στοιχεία προς υποβολή 
(αρ 3.3.3)
*καταβολή τελών πριν τη 
δηµοσίευση (αρ.3.3.4)
*ενηµέρωση του ΥΠΠΟΤ 
πριν την έναρξη και λήξη 
λειτουργίας ιστοσελίδας 
(αρ.3.3.5)
*γενικοί όροι (3.4)

[ 7.1 ]

βασικά στοιχεία 
αδειοδότησης
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Πολιτιστική 
Κληρονοµία

*κανονιστική πράξη 
εφαρµοστική της παρ. 4 
και 7 και 8 του αρ. 46 
του Ν.3028/2002
*Αριθµ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΜΕΕΠ/Γ2/

Φ51−52−54/81397/2199/ 
12−9−2005

*έντυπο (αρ.3.3.1)
- αρµόδια διεύθυνση 
ΥΠΠΟΤ
ή
- Εφορείες

[ 7.2 ]

βασικά στοιχεία 
αδειοδότησης
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Πολιτιστική 
Κληρονοµία

*κανονιστική πράξη 
εφαρµοστική της παρ. 4 
και 7 και 8 του αρ. 46 
του Ν.3028/2002
*Αριθµ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΜΕΕΠ/Γ2/

Φ51−52−54/81397/2199/ 
12−9−2005

*χορήγηση από ΥΠΠΟΤ και 
ΚΑΣ (αρ.3.3.2)
-γνωµοδότηση ΚΑΣ
-το ΚΑΣ εξετάζει 
περιπτώσεις που δεν 
προβλέπονται στη ρύθµιση

[ 7.3 ]

βασικά στοιχεία 
αδειοδότησης
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Πολιτιστική 
Κληρονοµία

*κανονιστική πράξη 
εφαρµοστική της παρ. 4 
και 7 και 8 του αρ. 46 
του Ν.3028/2002
*Αριθµ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΜΕΕΠ/Γ2/

Φ51−52−54/81397/2199/ 
12−9−2005

*στοιχεία προς υποβολή (αρ 3.3.3)
-περιγραφή του αιτούντος
-περιγραφή του “προγράμματος”/ 
χαρακτήρας
-πλήρης κατάλογος αντικειμένων και 
λεζάντες που θα συνοδεύουν τις 
εικόνες
-τύπος εικόνων (στατικές ή μη)
-τρόπος πρόσβασης (τέλος/οχι)
-διάρκεια χρήσης
-γλώσσες
-υδατόσημο
-οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο 
αιτών χρήσιμο

[ 7.4 ]

βασικά στοιχεία 
αδειοδότησης
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Πολιτιστική 
Κληρονοµία

*κανονιστική πράξη 
εφαρµοστική της παρ. 4 
και 7 και 8 του αρ. 46 
του Ν.3028/2002
*Αριθµ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΜΕΕΠ/Γ2/

Φ51−52−54/81397/2199/ 
12−9−2005

*γενικοί όροι (αρ.3.4)
-συγκεκριμένη χρήση/ διάστημα
-δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση άδειας χρήσης από 
τον αιτούντα σε τρίτο
-αντίγραφο στη βάση του ΥΠΠΟΤ
-καμιά ευθύνη από ΥΠΠΟΤ
-όχι συνεργασία με ΥΠΟΤ
-λεζάντες (υπό έγκριση ΥΠΠΟΤ) με:
*όνομα μνημείου/ θέση (χρονολογία)
*όνομα αντικειμένου/θέση (μουσείο/ συλλογή) - 
αριθμός ευρετηρίου (χρονολογία/χρήση)
* «Το Copyright επί των απεικονιζόμενων αρχαίων 
ανήκει στο Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού (ν.
3028/2002)»
-ειδική άδεια για “αλλοίωση περιεχομένου”

[ 7.5 ]

βασικά στοιχεία 
αδειοδότησης
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Πολιτιστική 
Κληρονοµία

*κανονιστική πράξη 
εφαρµοστική της παρ. 4 
και 7 και 8 του αρ. 46 
του Ν.3028/2002
*Αριθµ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΜΕΕΠ/Γ2/

Φ51−52−54/81397/2199/ 
12−9−2005

*καταβολή τελών πριν τη 
δηµοσίευση (αρ.3.3.4)
- υπέρ ΤΑΠ

[ 7.6 ]

βασικά στοιχεία 
αδειοδότησης
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Πολιτιστική 
Κληρονοµία

*κανονιστική πράξη 
εφαρµοστική της παρ. 4 
και 7 και 8 του αρ. 46 
του Ν.3028/2002
*Αριθµ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΜΕΕΠ/Γ2/

Φ51−52−54/81397/2199/ 
12−9−2005

*ενηµέρωση του ΥΠΠΟΤ 
πριν την έναρξη και λήξη 
λειτουργίας ιστοσελίδας 
(αρ.3.3.5)

[ 7.7 ]

βασικά στοιχεία 
αδειοδότησης
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ζητήματα
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Πολιτιστική 
Κληρονοµία

*πρόβληµα στη λήψη 
αδειών από το ΥΠΠΟΤ

- εξαιρετικά 
χρονοβόρο

- στην πράξη αδύνατο[ 8.1 ]

ζητήµατα Ι
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Πολιτιστική 
Κληρονοµία

*πρόβληµα στην 
αδειοδότηση µέ 
άδειες Creative 
Commons

- απαγορέυεται η 
αδειοδότηση

- χρόνος/ χρήση 
δύσκολα 
προσδιορίσιµα

- πν.ιδιοκτησία του 
ΥΠΠΟΤ???

- ειδική άδεια για 
αλλοίωση 
περιεχοµένου

[ 8.2 ]

ζητήµατα ΙΙ
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“Μη μου λές τι ΔΕΝ μπορώ να κάνω!

Πες μου

τι ΜΠΟΡΩ να κάνω!”

ο κανόνας του Θόδωρου:
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λύσεις
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Προτεινόµενες
λύσεις

* η βικιπαίδεια 
συνεχίζει να κάνει 
ό,τι κάνει µε 
αναφορά στους 
περιορισµούς πέραν 
της πν. ιδιοκτησίας

+ κανείς δεν έχει 
δηµιουργήσει 
πρόβληµα µέχρι τώρα

- είναι παράνοµο και 
ποινικώς κολάσιµο
- είναι ΚΑΙ θέµα 
πν.ιδιοκτ. (C) YPPOT
- ο κανόνας της 
νταλίκας

[ 9.1 ]

Ι
Αγνόησε τους
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100
Ο κανόνας της νταλίκας
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η πνευµατική 
ιδιοκτησία

είναι
όπως

δε θέλεις 
να πέσει 
επάνω σου

αλλά

µία
νταλίκα

µπορείς να 
προσποιηθείς 

ότι δεν 
υπάρχει
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Προτεινόµενες
λύσεις

*ειδική άδεια από το 
ΥΠΠΟΤ µε ειδικη 
γνωµοδότηση ΚΑΣ 
πέραν των ρυθµίσεων 
της ΚΥΑ του 2005

+ άµεση κ εύκολη 
λύση

- όχι στο επίπεδο 
κανονιστικής πράξης
- στα όρια της ΚΥΑ

[ 9.2 ]

ΙΙ
Ειδική Γνωµοδότηση 

ΚΑΣ
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Προτεινόµενες
λύσεις

*νέα ΚΥΑ µε ρητή 
αναφορά στις άδειες 
ανοιχτού 
περιεχοµένου

+ τήρηση της αρχής 
της ισόρροπης 
εφαρµογής Πν.Ιδ. και 
Πολιτ. Κληρονοµιάς
+ ολική ρύθµιση

-προσοχή στη 
διατύπωση ώστε να 
µην ακυρώνει το νόµο

[ 9.3 ]

ΙΙΙ
νεά ΥΑ για τις 

άδειες
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Ε + Α

prodromos@avglaw.gr
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