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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4212
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµ−
βρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης
Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίη−
ση του ν. 2121/1993 «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά
δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (Α΄ 25).
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός των άρθρων 2 έως και 5 είναι η εναρµόνι−
ση του ν. 2121/1993 (Α΄ 25) µε την Οδηγία 2011/77/EE
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
27ης Σεπτεµβρίου 2011 για τροποποίηση της Οδηγίας
2006/116/ΕΚ «για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώµα−
τος πνευµατικής ιδιοκτησίας και ορισµένων συγγενικών
δικαιωµάτων» (ΕΕΕΚ L 265/1).
Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 2121/1993
(άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ)
Το άρθρο 30 του ν. 2121/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Έργα συνεργασίας και µουσικές συνθέσεις
µε στίχους
Για τα έργα συνεργασίας και για µουσικές συνθέσεις
µε στίχους, εφόσον αµφότερες οι συνεισφορές του συν−
θέτη και του στιχουργού έχουν δηµιουργηθεί ειδικά
για τη συγκεκριµένη µουσική σύνθεση µε στίχους, η
πνευµατική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του τελευταίου
επιζώντος δηµιουργού και εβδοµήντα (70) έτη µετά το
θάνατό του, που υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου
του έτους το οποίο έπεται του θανάτου του τελευταίου
επιζώντος δηµιουργού».

Άρθρο 3
Τροποποίηση της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 52
του ν. 2121/1993
(άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση α΄ της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ)
Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 52
του ν. 2121/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ωστόσο,
− αν η ενσωµάτωση της ερµηνείας ή εκτέλεσης επί
άλλου µέσου εκτός φωνογραφήµατος, δηµοσιευθεί ή
παρουσιασθεί νοµίµως στο κοινό εντός της περιόδου
αυτής, τα δικαιώµατα διαρκούν πενήντα (50) έτη από
την ηµεροµηνία της πρώτης αυτής δηµοσίευσης ή της
πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα µε το
ποια έγινε πρώτη,
− αν η ενσωµάτωση της ερµηνείας ή εκτέλεσης επί
φωνογραφήµατος δηµοσιευθεί ή παρουσιασθεί νοµίµως
στο κοινό εντός της περιόδου αυτής, τα δικαιώµατα
διαρκούν εβδοµήντα (70) έτη από την ηµεροµηνία της
πρώτης αυτής δηµοσίευσης ή της πρώτης αυτής πα−
ρουσίασης στο κοινό, ανάλογα µε το ποια έγινε πρώτη».
Άρθρο 4
Τροποποίηση της περίπτωσης δ΄
του άρθρου 52 του ν. 2121/1993
(άρθρο 1 παρ. 2 περιπτώσεις β΄ και γ΄ της Οδηγίας
2011/77/ΕΕ)
1. Στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄
του άρθρου 52 του ν. 2121/1993 αντικαθίσταται η λέξη
«πενήντα» µε τη λέξη «εβδοµήντα».
2. Μετά το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ του
άρθρου 52 προστίθενται οι ακόλουθες υποπεριπτώσεις:
«αα) Αν πενήντα έτη από τη νόµιµη δηµοσίευση του
φωνογραφήµατος ή −ελλείψει τέτοιας δηµοσίευσης− πε−
νήντα (50) έτη από τη νόµιµη παρουσίασή του στο κοινό,
ο παραγωγός φωνογραφήµατος παύει να προσφέρει
προς πώληση αντίγραφα του φωνογραφήµατος σε
επαρκή ποσότητα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
της αγοράς ή να το καθιστά διαθέσιµο στο κοινό, µε
ενσύρµατα ή ασύρµατα µέσα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε
το κοινό να µπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό σε τόπο
και χρόνο που επιλέγει ο καθένας ατοµικά, ο ερµηνευ−
τής ή εκτελεστής καλλιτέχνης µπορεί να καταγγείλει
τη σύµβαση µε την οποία παραχώρησε στον παραγωγό
φωνογραφήµατος την εκµετάλλευση τουλάχιστον των
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δικαιωµάτων του αναπαραγωγής, διανοµής και διάθε−
σης στο κοινό στην υλική ενσωµάτωση των ερµηνειών
ή εκτελέσεών του. Το δικαίωµα καταγγελίας της σύµ−
βασης αυτής µπορεί να ασκηθεί αν ο παραγωγός δεν
εκτελέσει αµφότερες τις πράξεις εκµετάλλευσης που
αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο εντός ενός (1)
έτους από την έγγραφη κοινοποίηση σε αυτόν από τον
ερµηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη της πρόθεσής του
να καταγγείλει τη σύµβαση σύµφωνα µε το προηγού−
µενο εδάφιο. Αν τα εν λόγω δικαιώµατα έχουν µετα−
βιβαστεί σε τρίτο, σύµφωνα µε την υποπερίπτωση ζζ΄,
η έγγραφη καταγγελία ασκείται κατά του παραγωγού,
όπως αυτός ορίζεται στην υποπερίπτωση ζζ΄. Παραίτηση
του ερµηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη από το δικαίω−
µα καταγγελίας είναι άκυρη. Όταν ένα φωνογράφηµα
περιέχει την υλική ενσωµάτωση των ερµηνειών ή εκτε−
λέσεων περισσότερων ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλι−
τεχνών, αυτοί µπορούν να καταγγείλουν τις συµβάσεις
του πρώτου εδαφίου, εφαρµοζόµενης της διάταξης του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 46. Αν
δεν οριστεί αντιπρόσωπος, εφαρµόζονται οι διατάξεις
για την κοινωνία δικαιώµατος. Η καταγγελία της σύµ−
βασης του πρώτου εδαφίου σύµφωνα µε την παρούσα
υποπερίπτωση έχει ως έννοµη συνέπεια τη λήξη των
δικαιωµάτων του παραγωγού φωνογραφήµατος και
οποιουδήποτε τρίτου αντλεί δικαιώµατα από αυτόν.
ββ) Όπου µια σύµβαση του πρώτου εδαφίου της υπο−
περίπτωσης αα΄ παρέχει στον ερµηνευτή ή εκτελεστή
καλλιτέχνη δικαίωµα να αξιώσει µη επαναλαµβανόµενη
αµοιβή, ο ερµηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης δικαι−
ούται να λαµβάνει ετήσια συµπληρωµατική αµοιβή από
τον παραγωγό φωνογραφήµατος για κάθε πλήρες έτος
που έπεται του πεντηκοστού έτους από τη νόµιµη δη−
µοσίευση του φωνογραφήµατος ή −ελλείψει τέτοιας
δηµοσίευσης− του πεντηκοστού έτους από τη νόµιµη
παρουσίαση του φωνογραφήµατος στο κοινό. Η καταβο−
λή πρέπει να πραγµατοποιείται εντός έξι (6) µηνών από
τη λήξη της εκάστοτε οικονοµικής χρήσης. Παραίτηση
του ερµηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη από το δικαίω−
µα της ετήσιας συµπληρωµατικής αµοιβής είναι άκυρη.
γγ) Το συνολικό ποσό που διατίθεται από έναν παρα−
γωγό φωνογραφήµατος για την πληρωµή της ετήσιας
συµπληρωµατικής αµοιβής που αναφέρεται στην υπο−
περίπτωση ββ΄ αντιστοιχεί στο 20% των ακαθάριστων
εσόδων που έχει αποκοµίσει ο παραγωγός φωνογρα−
φήµατος, κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται
αυτού για το οποίο καταβάλλεται η εν λόγω αµοιβή,
από την αναπαραγωγή, τη διανοµή και τη διάθεση του
συγκεκριµένου φωνογραφήµατος, µετά το πεντηκοστό
έτος από τη νόµιµη δηµοσίευση του φωνογραφήµατος
ή −ελλείψει τέτοιας δηµοσίευσης− µετά το πεντηκοστό
έτος από τη νόµιµη παρουσίαση του φωνογραφήµατος
στο κοινό.
δδ) Το δικαίωµα της συµπληρωµατικής αµοιβής της
υποπερίπτωσης ββ΄ διαχειρίζονται οργανισµοί συλλο−
γικής διαχείρισης των ερµηνευτών−εκτελεστών καλλι−
τεχνών.
εε) Οι παραγωγοί φωνογραφηµάτων υποχρεούνται
κατόπιν αιτήσεως να παρέχουν ετησίως και συνολικά
(για όλους τους ερµηνευτές−εκτελεστές καλλιτέχνες, οι
οποίοι δικαιούνται την ετήσια συµπληρωµατική αµοιβή
και για όλα τα φωνογραφήµατα) στους οργανισµούς
συλλογικής διαχείρισης, οι οποίοι διαχειρίζονται την

ετήσια συµπληρωµατική αµοιβή της υποπερίπτωσης
ββ΄, οποιαδήποτε πληροφορία ενδέχεται να είναι ανα−
γκαία προκειµένου να εξασφαλισθεί η καταβολή της
αµοιβής αυτής.
στστ) Σε περίπτωση που ένας ερµηνευτής ή εκτε−
λεστής καλλιτέχνης δικαιούται επαναλαµβανόµενες
πληρωµές, δεν αφαιρούνται από τις πληρωµές αυτές
οι προκαταβολές ή οι οποιεσδήποτε συµβατικά καθο−
ρισµένες κρατήσεις σε σχέση µε το συγκεκριµένο φω−
νογράφηµα που έχουν καταβληθεί στον ερµηνευτή ή
εκτελεστή καλλιτέχνη µετά το πεντηκοστό έτος από
τη νόµιµη δηµοσίευση του φωνογραφήµατος ή −ελλεί−
ψει τέτοιας δηµοσίευσης− το πεντηκοστό έτος από τη
νόµιµη παρουσίαση του φωνογραφήµατος στο κοινό.
ζζ) Ως παραγωγός φωνογραφήµατος για το σκοπό
των παραπάνω υποπεριπτώσεων αα΄ έως στστ΄ νοεί−
ται ο πρωτογενής δικαιούχος ή ο καθολικός ή οιονεί
καθολικός δικαιούχος αυτού ή οποιοσδήποτε τρίτος
στον οποίο έχουν µεταβιβαστεί τα σχετικά δικαιώµατα».
3. Το πέµπτο και έκτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄
του άρθρου 52 αποτελούν τη νέα περίπτωση ε΄ του
άρθρου 52.
4. Οι περιπτώσεις ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ του άρθρου 52 ανα−
ριθµώνται αντίστοιχα σε περιπτώσεις στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄.
Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου 68Α του ν. 2121/1993
(άρθρο 1 παράγραφοι 3 και 4 της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ)
1. Στo τέλος της παρ. 1 του άρθρου 68Α του ν. 2121/1993
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η διάρκεια προστασίας που προβλέπεται στο άρθρο
30 του νόµου αυτού εφαρµόζεται στις µουσικές συνθέ−
σεις µε στίχους, εφόσον είτε η µουσική σύνθεση είτε
οι στίχοι προστατεύονταν σε ένα τουλάχιστον κράτος−
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Νοεµβρίου 2013
και στις µουσικές συνθέσεις µε στίχους που δηµιουρ−
γήθηκαν µετά την ηµεροµηνία αυτή, υπό την επιφύλα−
ξη οποιωνδήποτε πράξεων εκµετάλλευσης που έχουν
διενεργηθεί πριν από την 1η Νοεµβρίου 2013 και τυχόν
κεκτηµένων δικαιωµάτων από τρίτους. Σε περίπτωση
που λόγω της παρούσας διάταξης αναβιώσουν δικαιώ−
µατα, τα οποία έχουν µεταβιβαστεί ή άλλως εκχωρηθεί
σε τρίτους βάσει άδειας ή σύµβασης εκµετάλλευσης,
από την επέκταση αυτή της διάρκειας προστασίας επω−
φελείται ο τελευταίος δικαιούχος ή ειδικός διάδοχος
αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση επωφελείται ο κληρο−
νόµος του δηµιουργού. Η διάρκεια προστασίας που
προβλέπεται στις περιπτώσεις γ΄και δ΄του άρθρου 52
εφαρµόζεται για τις υλικές ενσωµατώσεις των ερµηνει−
ών ή εκτελέσεων και για τα φωνογραφήµατα σε σχέση
µε τα οποία ο ερµηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης
και ο παραγωγός φωνογραφήµατος προστατεύονται
ακόµα, δυνάµει των διατάξεων αυτών µε τη µορφή που
είχαν στις 30 Οκτωβρίου 2011, όπως αυτές ίσχυαν την
1η Νοεµβρίου 2013, καθώς και για τις ενσωµατώσεις των
ερµηνειών ή εκτελέσεων και των φωνογραφηµάτων που
δηµιουργήθηκαν µετά την ηµεροµηνία αυτή».
2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 68Α του ν. 2121/ 1993
προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Ελλείψει σαφών ενδείξεων στη σύµβαση περί του
αντιθέτου, µια σύµβαση εκµετάλλευσης της υποπερί−
πτωσης αα΄ της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 52, η οποία
έχει συναφθεί πριν την 1η Νοεµβρίου 2013, θεωρείται ότι
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συνεχίζει να παράγει αποτελέσµατα και µετά το χρο−
νικό σηµείο κατά το οποίο ο ερµηνευτής ή εκτελεστής
καλλιτέχνης δεν θα προστατευόταν πλέον, σύµφωνα µε
την περίπτωση γ΄ του άρθρου 52, όπως ίσχυε πριν την
ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΟΡΦΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 6
Σκοπός
Σκοπός των άρθρων 7 και 8 του νόµου αυτού είναι η
εναρµόνιση του ν. 2121/1993 µε την Οδηγία 2012/28/EE
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
25ης Οκτωβρίου 2012 «σχετικά µε ορισµένες επιτρεπό−
µενες χρήσεις ορφανών έργων» (ΕΕΕΚ L 299/5).
Άρθρο 7
Προσθήκη άρθρου 27Α στο ν. 2121/1993
(άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 6 της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ)
Μετά το άρθρο 27 του ν. 2121/1993 προστίθεται άρθρο
27Α΄, ως εξής:
«Άρθρο 27Α
Ορισµένες χρήσεις ορφανών έργων
1. Επιτρέπεται να καθίστανται προσιτά στο κοινό µε
την έννοια της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 και να αναπαράγονται για σκοπούς ψηφιο−
ποίησης, διάθεσης στο κοινό, ευρετηρίασης, καταλο−
γογράφησης, συντήρησης ή αποκατάστασης (επιτρε−
πόµενες χρήσεις) από προσιτές στο κοινό βιβλιοθήκες,
εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή µουσεία, αρχεία ή ιδρύµατα
κινηµατογραφικής ή ακουστικής κληρονοµιάς, καθώς
και από δηµόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς που
είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος−µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (φορείς χρήσης ορφανών έργων) έργα που πε−
ριλαµβάνονται στις συλλογές τους, στα οποία κανένας
δικαιούχος δικαιωµάτων δεν έχει ταυτοποιηθεί ή ακό−
µα και αν έχει ταυτοποιηθεί, δεν έχει εντοπιστεί παρά
τη διενέργεια επιµελούς αναζήτησης από τους φορείς
χρήσης ορφανών έργων, σύµφωνα µε τους όρους του
παρόντος άρθρου (ορφανά έργα).
2. Η παρούσα ρύθµιση εφαρµόζεται αποκλειστικά σε:
α. έργα που δηµοσιεύθηκαν µε τη µορφή βιβλίων,
επιστηµονικών περιοδικών, εφηµερίδων, περιοδικών ή
άλλων γραπτών κειµένων που περιλαµβάνονται στις
συλλογές προσιτών στο κοινό βιβλιοθηκών, εκπαιδευ−
τικών ιδρυµάτων ή µουσείων, καθώς και στις συλλογές
αρχείων ή ιδρυµάτων κινηµατογραφικής ή ακουστικής
κληρονοµιάς,
β. κινηµατογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα και φω−
νογραφήµατα που περιλαµβάνονται στις συλλογές προ−
σιτών στο κοινό βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
ή µουσείων, καθώς και στις συλλογές αρχείων ή ιδρυ−
µάτων κινηµατογραφικής ή ακουστικής κληρονοµιάς,
γ. κινηµατογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα και φω−
νογραφήµατα που παράχθηκαν από δηµόσιους ραδι−
οτηλεοπτικούς οργανισµούς µέχρι τις 31.12.2002 και
περιλαµβάνονται στα αρχεία τους,
δ. έργα ή άλλο προστατευόµενο αντικείµενο που έχει
ενσωµατωθεί ή συµπεριληφθεί ή συνιστά αναπόσπαστο
τµήµα των παραπάνω έργων ή φωνογραφηµάτων.
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Τα έργα των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ προστατεύονται
µε δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικά
δικαιώµατα και έχουν δηµοσιευτεί για πρώτη φορά σε
κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, αν δεν έχουν
δηµοσιευτεί, έχουν µεταδοθεί για πρώτη φορά σε κρά−
τος−µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν τα έργα αυτά
δεν έχουν δηµοσιευθεί ή µεταδοθεί, χρησιµοποιούνται
από τους φορείς χρήσης ορφανών έργων µόνον εφόσον:
α) έχουν διατεθεί ήδη στο κοινό από οποιονδήποτε
από τους φορείς χρήσης ορφανών έργων (έστω µε τη
µορφή δανεισµού) µε τη συναίνεση των δικαιούχων και
β) µπορεί βάσιµα να υποτεθεί ότι οι δικαιούχοι δεν
θα είχαν αντίρρηση στις επιτρεπόµενες από το παρόν
άρθρο χρήσεις τους.
3. Αν ένα έργο ή ένα φωνογράφηµα έχει περισσότε−
ρους από έναν δικαιούχους και δεν έχουν όλοι ταυτο−
ποιηθεί ή, ακόµα και αν έχουν ταυτοποιηθεί, δεν έχουν
εντοπιστεί όλοι µετά τη διενέργεια και καταγραφή επι−
µελούς αναζήτησης, σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται
στις παραγράφους 6 και 7, το έργο ή το φωνογράφηµα
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις προηγούµε−
νες παραγράφους υπό την προϋπόθεση ότι οι κάτοχοι
των δικαιωµάτων που έχουν ταυτοποιηθεί και εντοπι−
στεί έχουν, όσον αφορά τα δικαιώµατα που κατέχουν,
εξουσιοδοτήσει τους φορείς χρήσης ορφανών έργων
να προβούν στις επιτρεπόµενες χρήσεις σε σχέση µε
τα δικαιώµατά τους.
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 συµ−
φέροντος αποστολή τους και ειδικότερα τη συντήρηση,
την αποκατάσταση και την παροχή πολιτιστικής και
εκπαιδευτικής πρόσβασης στα έργα και τα φωνογρα−
φήµατα που περιλαµβάνονται στις συλλογές τους. Οι
φορείς χρήσης ορφανών έργων µπορούν να παράγουν
έσοδα στο πλαίσιο των επιτρεπόµενων χρήσεων µε
αποκλειστικό σκοπό να καλύπτουν τις δαπάνες τους
για την ψηφιοποίηση και τη διάθεση στο κοινό ορφα−
νών έργων.
5. Οι φορείς χρήσης ορφανών έργων αναφέρουν σε
κάθε χρήση του ορφανού έργου το όνοµα των ταυ−
τοποιηµένων δηµιουργών και δικαιούχων και την εξής
επισήµανση: «Ορφανό έργο: […] [αριθµός καταχώρισης
στην Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση ∆εδοµένων του Γραφεί−
ου Εναρµόνισης της Εσωτερικής Αγοράς]».
6. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ορ−
γανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας καθορίζονται οι
κατάλληλες πηγές για τη διενέργεια της καλόπιστης
επιµελούς αναζήτησης από τους φορείς χρήσης ορ−
φανών έργων για την ταυτοποίηση και τον εντοπισµό
των δικαιούχων σύµφωνα µε την παράγραφο 1 πριν
από τη χρήση τους για κάθε έργο ή φωνογράφηµα,
συµπεριλαµβανόµενων έργων και προστατευόµενων
αντικειµένων που περιλαµβάνονται σε αυτό. Η επιµε−
λής αναζήτηση διενεργείται από τους φορείς χρήσης
ορφανών έργων ή από τρίτους κατ’ εντολή των φορέων,
στο κράτος−µέλος της πρώτης δηµοσίευσης ή −ελλείψει
δηµοσίευσης− της πρώτης µετάδοσης. Για τα κινηµα−
τογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα, ο παραγωγός των
οποίων έχει την έδρα ή τη συνήθη διαµονή του σε
ένα κράτος−µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιµελής
αναζήτηση διενεργείται στο κράτος−µέλος της έδρας
ή της συνήθους διαµονής του. Αν τα έργα δεν έχουν
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δηµοσιευθεί ή µεταδοθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2, η επιµελής ανα−
ζήτηση διεξάγεται στο κράτος−µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο φορέας
χρήσης ορφανών έργων που έχει διαθέσει στο κοινό
το έργο. Όταν υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν
ότι πρέπει να γίνει έρευνα σε πηγές άλλων χωρών, θα
πρέπει να διεξάγεται η σχετική έρευνα και σε αυτές.
7. Οι φορείς χρήσης ορφανών έργων που διενεργούν
την επιµελή αναζήτηση τηρούν µητρώο της αναζήτησης
καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης του ορφανού έργου
και για επτά (7) έτη µετά την παύση της και παρέχουν
συγκεκριµένες πληροφορίες στον Οργανισµό Πνευµα−
τικής Ιδιοκτησίας, o οποίος και τις διαβιβάζει αµέσως
στην Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση ∆εδοµένων του Γραφεί−
ου Εναρµόνισης της Εσωτερικής Αγοράς. Οι πληροφο−
ρίες αυτές περιλαµβάνουν:
α) πλήρη περιγραφή του ορφανού έργου και των ονο−
µάτων των ταυτοποιηµένων δηµιουργών και δικαιούχων,
β) τα αποτελέσµατα της επιµελούς αναζήτησης που
έχει διενεργηθεί από τους φορείς χρήσης ορφανών
έργων, τα οποία οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι ένα
έργο ή ένα φωνογράφηµα θεωρείται ορφανό,
γ) δήλωση των φορέων χρήσης ορφανών έργων σε
σχέση µε τις επιτρεπόµενες χρήσεις, στις οποίες προ−
τίθενται να προβούν,
δ) τυχόν αλλαγή του καθεστώτος του ορφανού έρ−
γου (γνωστοποίηση νέων στοιχείων που τους έχουν
κοινοποιηθεί),
ε) στοιχεία επικοινωνίας του φορέα χρήσης ορφανών
έργων,
στ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που εξειδικεύονται µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και αναρτώνται στην ιστοσε−
λίδα του Οργανισµού, σύµφωνα µε τη σχετική διαδι−
κασία που ορίζεται από το Γραφείο Εναρµόνισης της
Εσωτερικής Αγοράς αναφορικά µε τη Βάση ∆εδοµένων.
8. ∆ιενέργεια επιµελούς αναζήτησης δεν απαιτείται
για έργα, τα οποία ήδη βρίσκονται καταχωρισµένα στην
Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση ∆εδοµένων του Γραφείου
Εναρµόνισης της Εσωτερικής Αγοράς ως ορφανά. Έργο
ή φωνογράφηµα θεωρείται ορφανό, αν έχει χαρακτηρι−
στεί ως ορφανό σε οποιοδήποτε κράτος−µέλος της Ε.Ε..
9. Αν εµφανιστεί δικαιούχος έργου ή φωνογραφήµα−
τος ή άλλου προστατευόµενου αντικειµένου που έχει
καταχωριστεί ως ορφανό, δικαιούται να θέσει τέλος στο
καθεστώς του έργου ως ορφανού αναφορικά µε τα δι−
καιώµατά του και να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του
έργου από τον φορέα χρήσης ορφανών έργων, καθώς
και την καταβολή αποζηµίωσης για τη χρήση του έργου
του που έχει πραγµατοποιήσει ο φορέας. Η λήξη του
καθεστώτος ενός έργου ως ορφανού συνιστά ευθύνη
του φορέα χρήσης ορφανών έργων που το χρησιµο−
ποιεί. Ο φορέας χρήσης ορφανών έργων κρίνει εντός
είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών, υπολογιζόµενων από την
εποµένη της κατάθεσης της αίτησης του εµφανιζόµενου
ως δικαιούχου, αν η αίτηση και τα προσκοµισθέντα
από αυτόν στοιχεία επαρκούν για να θεµελιώσουν δι−
καίωµά του επί του συγκεκριµένου ορφανού έργου και
είτε προβαίνει στο χαρακτηρισµό του ως «µη ορφανού»
είτε απορρίπτει την αίτηση. Αν ο φορέας χρήσης ορ−
φανών έργων, δεν αποφανθεί επί της αίτησης εντός
της ως άνω προθεσµίας ή αν παρόλο που έχει κάνει

δεκτή την αίτηση, συνεχίζει να χρησιµοποιεί το έργο,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 63Α έως και
66∆. Αν ένα έργο καθίσταται «µη ορφανό», σύµφωνα µε
την Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση ∆εδοµένων του Γραφείου
Εναρµόνισης της Εσωτερικής Αγοράς, ο φορέας χρήσης
ορφανών έργων υποχρεούται σε διακοπή της χρήσης
του εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη της
σχετικής ειδοποίησης από το ως άνω Γραφείο.
Η αποζηµίωση ανέρχεται στο ήµισυ της αµοιβής που
συνήθως ή κατά νόµο καταβάλλεται για το είδος της
χρήσης που πραγµατοποίησε ο φορέας χρήσης ορφανών
έργων και αποδίδεται εντός δύο (2) µηνών από τη λήξη
του καθεστώτος ενός έργου ως ορφανού. Αν δεν συµ−
φωνήσουν τα µέρη, οι όροι, η προθεσµία και το ύψος της
αποζηµίωσης καθορίζονται από το Μονοµελές Πρωτοδι−
κείο Αθηνών µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων.
10. Σε κάθε περίπτωση, εάν αποδειχθεί ότι λόγω πληµ−
µελούς και κακόπιστης αναζήτησης ένα έργο αναγνω−
ρίστηκε εσφαλµένα ως ορφανό, εφαρµόζονται οι δια−
τάξεις των άρθρων 63Α έως και 66∆.
11. Ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας δεν φέρει
καµία ευθύνη για τη διενέργεια της επιµελούς αναζή−
τησης εκ µέρους του φορέα χρήσης ορφανών έργων
και τη θέση ενός έργου σε καθεστώς ορφανού, καθώς
και για τη λήξη του εν λόγω καθεστώτος.
12. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις διατάξεις για τα
ανώνυµα ή ψευδώνυµα έργα, καθώς και τις ρυθµίσεις
σχετικά µε τη διαχείριση δικαιωµάτων βάσει του πα−
ρόντος νόµου».
Άρθρο 8
Τροποποίηση του άρθρου 68Α του ν. 2121/1993
για το διαχρονικό δίκαιο
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ)
Μετά την παρ. 2 του άρθρου 68Α του ν. 2121/1993
προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι ρυθµίσεις για τα ορφανά έργα που προβλέ−
πονται στο άρθρο 27Α εφαρµόζονται σε όλα τα έργα
και φωνογραφήµατα που προστατεύονται µε δικαίωµα
πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώµατα για
πρώτη φορά από τις 29.10.2014 και εφεξής, ενώ δεν
επηρεάζουν το κύρος πράξεων που έχουν συναφθεί
και δικαιώµατα που έχουν αποκτηθεί πριν από την ως
άνω ηµεροµηνία».
Άρθρο 9
Τροποποίηση του άρθρου 71 του ν. 2121/1993
Στο άρθρο 71 του ν. 2121/1993 προστίθενται παράγρα−
φοι 9 και 10 ως εξής:
«9. Τα άρθρα 30, 52 περίπτωση γ΄ δεύτερο εδάφιο, 52
περίπτωση δ΄ δεύτερο και τρίτο εδάφιο, 52 περίπτωση
δ΄ υποπεριπτώσεις αα΄ έως ζζ΄, 68Α παράγραφος 1 εδά−
φια τρίτο έως έκτο και 68Α παράγραφος 1α αποτελούν
εφαρµογή της Οδηγίας 2011/77/EE του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου
2011 για τροποποίηση της Οδηγίας 2006/ 116/ΕΚ για
τη διάρκεια προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής
ιδιοκτησίας και ορισµένων συγγενικών δικαιωµάτων.
10. Τα άρθρα 27A και 68Α παράγραφος 3 αποτελούν
εφαρµογή της Οδηγίας 2012/28/EE του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012
σχετικά µε ορισµένες επιτρεπόµενες χρήσεις ορφανών
έργων».
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Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε−
ται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 3 ∆εκεµβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

Α.Ε.∆.

5€

−

-

−

∆.∆.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

∆΄

110 €

−
30 €

−

• Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή
2.250 €

Α΄

225 €

∆΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Ε.∆.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδροµικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*01002570312130008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

