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Συµµετοχή της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόµων & Επιστηµόνων 

Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ) στη διαβούλευση του ΟΠΙ 

 
 

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ 
ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΟΡΦΑΝΟΥ 
 

 
 
 
Α. Σχετικά µε τον κατάλογο πηγών επιµελούς αναζήτησης:: 
 
1. Σε σύγκριση της λίστας του Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας για τους 

οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης (http://opi.gr/index.php/2013-10-03-12-23-
43/2013-10-04-06-35-23) µε τον κατάλογο πηγών για την επιµελή αναζήτηση που 
προηγείται του χαρακτηρισµού ενός έργου ως ορφανού διαπιστώνεται ότι λείπουν 
οι παρακάτω οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης: 

 
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ - 
Οργανισµός Συλλογικής 
∆ιαχείρισης 
Πνευµατικών 
∆ικαιωµάτων  των 
∆ιευθυντών 
Φωτογραφίας, 
Σκηνογράφων, Μοντέρ, 
Ηχοληπτών, 
Ενδυµατολόγων 
 

http://www.isocratis.gr/
gr/index.php 
 
 

 

ΑΠΟΛΛΩΝ - 
Οργανισµός Συλλογικής 
∆ιαχείρισης 
∆ικαιωµάτων Ελλήνων 
Μουσικών 
 

http://www.apollon.org
.gr/ 
 
 

Ο οργανισµός αυτός 
ονοµάζεται GEA (αρ.ΦΕΚ 
3245/30.12.2011) από το 
αρχικό γράµµα των 
διακριτικών τίτλων των 
ιδρυτικών 
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ΕΡΑΤΩ - Οργανισµός 
Συλλογικής ∆ιαχείρισης 
των Τραγουδιστών – 
Ερµηνευτών 
 

http://www.eratospe.or
g/ 
 
 

µελών/οργανισµών του 
ήτοι τους GRAMMO-
ΕΡΑΤΩ-ΑΠΟΛΛΩΝ ως 
Αστικός µη 
Κερδοσκοπικός 
Οργανισµός Συλλογικής 
∆ιαχείρισης και Είσπραξης 
των Συγγενικών 
∆ικαιωµάτων των 
Παραγωγών, των 
Τραγουδιστών και των 
Μουσικών. Βλ. επίσης 
Καταστατικό GEA  
Εποµένως, ο GEA µετά 
από την αποκλειστική 
σχετική ανάθεση από τα 
ιδρυτικά της 
µέλη/οργανισµούς, είναι ο 
µόνος αρµόδιος, να 
διαπραγµατεύεται, να 
συµφωνεί το ύψος της 
αµοιβής των συγγενικών 
δικαιωµάτων, να 
προβάλλει τις σχετικές 
αξιώσεις για την 
καταβολή, να προβαίνει σε 
κάθε δικαστική ή εξώδικη 
ενέργεια και να εισπράττει 
την αµοιβή για τα 
συγγενικά δικαιώµατα από 
τους χρήστες. 

Grammo - Οργανισµός 
Συλλογικής ∆ιαχείρισης 
& Προστασίας των 
∆ικαιωµάτων των 
Παραγωγών Υλικών 
Φορέων Ήχου ή Εικόνας 
και Ήχου 
 

http://www.grammo.gr/ 
 
 

ΟΠ∆∆Ε - Οργανισµός 
Προστασίας των 
∆ικαιωµάτων των 
∆ιαφηµιστικών Εταιριών 
 

http://www.edee.gr/?pi
d=50&la=1 
 
 

 

 
Επίσης κάποιοι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης που αναφέρονται στον 
κατάλογο επιµελούς αναζήτησης και ενώ βρίσκονται κάτω από την εποπτεία του 
ΟΠΙ, δεν υπάρχει καµιά επιπλέον πληροφορία για αυτούς: 

• "∆ΙΑΣ" - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ. 

• ΕΡΜΕΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ 

• ΗΡΙ∆ΑΝΟΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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• PROMEDIA - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΥΝ.ΠΕ 

• ∆ΙΟΝΥΣΟΣ - Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης ∆ικαιωµάτων 
Ελλήνων Ηθοποιών 

• ΕΠΟΕ - Εταιρεία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων 
 

∆εν υπάρχει καµιά πληροφορία για τον «ΘΕΣΠΙΣ».  Ότι πληροφορία µπορεί να 
εντοπιστεί αφορά µόνο στην Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων 
(http://www.eeths.gr/). 
 
Ελάχιστες πληροφορίες µπορούν να βρεθούν για τον ΟΣ∆ΕΕΤΕ στο blog 
http://artactartact.blogspot.gr/  
 
Ο ΟΣ∆ σκηνοθετών/σεναριογράφων ΑΘΗΝΑ είναι ίδιος µε τον ΟΣ∆ 
∆ηµιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων ΑΘΗΝΑ 
(http://www.sada.gr/); 

 
2. Στο τέλος του καταλόγου των πηγών επιµελούς αναζήτησης υπάρχει η εξής 

σηµείωση: 
«Σηµειώνεται ότι σε όποια από τα παραπάνω αρχεία η αναζήτηση δεν γίνεται 
ηλεκτρονικά, ο αρµόδιος φορέας υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως σε αίτηµα 
παροχής πληροφοριών εντός 10 εργάσιµων ηµερών.  Σε περίπτωση παρέλευσης της 
ως άνω προθεσµίας θα λογίζεται ότι το έργο δεν ευρίσκεται στον ανωτέρω αρχείο». 
 
Ποια νοµική διασφάλιση προσφέρει η σηµείωση αυτή;  ∆ηλαδή αν ο αρµόδιος 
φορέας απαντήσει σε 12 εργάσιµες ηµέρες ή ακόµη και σε 4 µήνες, µια 
Βιβλιοθήκη διασφαλίζεται νοµικά ότι δεν παρέβη εκουσίως τις διατάξεις για τα 
ορφανά έργα;   
 
Στην παραπάνω περίπτωση, η Βιβλιοθήκη θα υποχρεούται και πάλι να καταβάλει 
αποζηµίωση για το χρόνο χρήσης του έργου παρότι η ίδια δεν ευθύνεται για την 
καθυστερηµένη απάντηση του αρµόδιου φορέα; 
 
Στην παραπάνω περίπτωση επίσης δεν θα έπρεπε να δικαιούται η Βιβλιοθήκη να 
ζητήσει αποζηµίωση από τον αρµόδιο φορέα γιατί η καθυστερηµένη απάντησή 
του οδήγησε στην άσκοπη χρήση οικονοµικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων 
της Βιβλιοθήκης για την ψηφιοποίηση έργου που ενώ εκλήφθηκε ως ορφανό 
λόγω καθυστερηµένης απάντησης του αρµόδιου φορέα οπότε η Βιβλιοθήκη 
προχώρησε και στην ψηφιοποίησή του, καλείται τώρα αφενός να διακόψει άµεσα 
τη χρήση του ορφανού έργου και επιπλέον να καταβάλει αποζηµίωση για το 
χρόνο χρήσης του έργου από αυτήν; 
 

3. Σε µελέτη που έγινε από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη (British Library) σε 
συνεργασία µε το ευρωπαϊκό έργο ARROW (http://www.arrow-net.eu/) 
αναφέρεται ότι µια απλή έρευνα για την ταυτοποίηση/εντοπισµό ενός κατόχου 
πνευµατικών δικαιωµάτων απαιτεί κατά µέσο όρο 4 ώρες/βιβλίο και κοστίζει 
112,00 €.  Τίθεται λοιπόν έντονος προβληµατισµός ως προς το χρόνο και το 
κόστος µιας ανάλογης ενέργειας στην ελληνική πραγµατικότητα όπως αυτή 
φαίνεται να διαµορφώνεται µέσω της θέσπισης του καταλόγου των πηγών για την 
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επιµελή αναζήτηση που προηγείται του χαρακτηρισµού ενός έργου ως ορφανού.  
Τίθενται επίσης σοβαρότατα θέµατα κόστους τα οποία πιθανόν να αποτελέσουν 
ανασταλτικό παράγοντα για την ψηφιοποίηση ορφανών έργων και τα οποία 
ακυρώνουν την πρόθεση του νοµοθέτη για παροχή πολιτιστικής και 
εκπαιδευτικής πρόσβασης στα ορφανά έργα που περιλαµβάνονται στις συλλογές 
των Βιβλιοθηκών. 

 
Β. Σχετικά µε γενικότερα θέµατα που εγείρονται: 
 
1. Εφόσον σε πολλές περιπτώσεις (ειδικά οργανισµών συλλογικής διαχείρισης 

πνευµατικών δικαιωµάτων) δεν δίνεται ανοιχτή πρόσβαση σε βάση δεδοµένων ή 
λίστες των εκπροσωπούµενων κατόχων πνευµατικών δικαιωµάτων, πως θα 
διασφαλίζεται η διαφάνεια στον τρόπο διαχείρισης του αιτήµατος µιας 
Βιβλιοθήκης από το σχετικό αρµόδιου φορέα;   
 
Για την εξασφάλιση της διαφάνειας, η θετική ή αρνητική απάντηση του αρµόδιου 
φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία ιστορικού της εκπροσώπησης και 
στοιχεία επικοινωνίας µε τον ίδιο τον κάτοχο των πνευµατικών δικαιωµάτων, 
ώστε να µπορούν αυτά να επιβεβαιωθούν σε προσωπική επικοινωνία της 
Βιβλιοθήκης µε τον δικαιούχο αν αυτό είναι επιθυµητό. 
 

2. Εφόσον σύµφωνα µε το Ν 4212/2013 (κεφ. Β΄, αρ.7, παρ. 4) «η χρήση των 
ορφανών έργων είναι επιτρεπτή από τους φορείς χρήσης ορφανών έργων για την 
επίτευξη και µόνο στόχων που σχετίζονται µε τη δηµοσίου συµφέροντος αποστολή 
τους και ειδικότερα τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την παροχή πολιτιστικής 
και εκπαιδευτικής πρόσβασης στα έργα και τα φωνογραφήµατα που 
περιλαµβάνονται στις συλλογές τους.», δηλ. ο σκοπός της ψηφιοποίησης των 
ορφανών έργων είναι καθαρά µη κερδοσκοπικός και κοινωφελής, γιατί οι 
Βιβλιοθήκες και οι λοιποί οργανισµοί που µπορούν να ψηφιοποιούν ορφανά έργα 
αφού ακολουθήσουν επιµελώς όλες τις απαραίτητες βάσει νόµου διαδικασίες, 
καλούνται να καταβάλουν αποζηµίωση (έστω και µειωµένη) εάν εµφανιστεί εκ 
των υστέρων ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων ενός ορφανού έργου;  
∆εν αντίκειται αυτό πλήρως σε κάθε λογική υποστήριξης του δηµοσίου 
συµφέροντος που κατά το σκεπτικό του νοµοθέτη διέπει την έκδοση αυτού του 
νόµου και της αρχικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας;   

 
3. Πως θα τηρείται το µητρώο αναζήτησης καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης ενός 

ορφανού έργου, ειδικότερα όταν πρόκειται για έρευνα σε βάση δεδοµένων που 
εκτελείται από ένα φορέα χρήσης ορφανών έργων (π.χ. Βιβλιοθήκη);  Θα 
τηρούνται εκτυπώσεις αναφορών των βάσεων δεδοµένων της χρονικής στιγµής 
που έγινε η έρευνα;  Θα πρέπει να προσδιοριστεί ο τρόπος τήρησης του αρχείου 
ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρερµηνείες και κακές πρακτικές. 

 
 
 


