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Moreover, a letter of appreciation should be sent to all 

corresponding authors who decide to submit their work to 

the Journal, even in cases when regrettably announcing a 

rejection, encouraging the authors to consider submitting 

their future work to the Journal. In the end of every year, 

the Editors might consider awarding a prize for the best 

original article published which does not necessarily have to 

be money, but could be a certificate or a free subscription 

for the following year.

Summarizing, it is important for the Editors of small 

medical Journals to create their own ways of attracting 

submissions of original articles and making their Journals 

viable. Exchanging ideas with other Editors of small Journals 

on how to achieve this goal is important, and a relevant 

online forum needs to be created for sharing experience 

and information.
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Πνευματική ιδιοκτησία  
και ιατρικά επιστημονικά έργα 

1. Πνευματική ιδιοκτήσiα 

Πνευματική ιδιοκτησία είναι ο κλάδος του ιδιωτικού 

δικαίου που ρυθμίζει την προστασία του δημιουργού, 

αλλά και τα δικαιώματα που η έννομη τάξη αναγνωρίζει 

στο δημιουργό πάνω στο έργο του. Ο όρος «διανοητική 

ιδιοκτησία» (intellectual property) περιλαμβάνει τόσο 

την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα 

(copyright and related rights), όσο και τη βιομηχανική 

ιδιοκτησία (industrial property), όπως τις εφευρέσεις και 

τα σήματα (άρθρο 18, παρ. 8 Ν 2557/1997).

Ο Ν 2121/1993 στο άρθρο 1 προβλέπει ρητά ότι η πνευ-

ματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει δύο επιμέρους δικαιώματα, 

το ηθικό και το περιουσιακό δικαίωμα. Από τα δικαιώματα 

αυτά, το μεν ηθικό έχει προσωπικό χαρακτήρα και αποσκοπεί 

στην προστασία του προσωπικού δεσμού του δημιουργού 

με το έργο του, ενώ το περιουσιακό έχει οικονομική αξία 

και είναι δεκτικό εκμετάλλευσης. Τα δικαιώματα αυτά χαρα-

κτηρίζονται από το νόμο ως αποκλειστικά και απόλυτα και 

περιλαμβάνουν τις εξουσίες που απαριθμούνται ενδεικτικά 

στα άρθρα 3 και 4. Η πνευματική ιδιοκτησία διαρκεί όλη τη 

ζωή του δημιουργού και εβδομήντα χρόνια από το θάνατό 

του (άρθρα 29–31 Ν 2121/1993, όπως ισχύει).

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία «ως έργο νοείται 

κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης 

ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή…» 

(άρθρο 2, παρ. 1 Ν 2121/1993). Από τον ορισμό συνάγε-

ται ότι προστατεύεται το έργο, το οποίο πηγάζει από το 

ανθρώπινο πνεύμα και ότι βασικά στοιχεία αποτελούν η 

μορφή και η πρωτοτυπία, ενώ η ενδεικτική απαρίθμηση 

δεν αποκλείει την προστασία και άλλων πνευματικών δημι-

ουργημάτων, πέρα από όσα προβλέπονται ρητά στο νόμο. 

Το έργο προστατεύεται ανεξάρτητα από την αισθητική ή 

καλλιτεχνική αξία του, ανεξάρτητα από τον παράνομο ή 

τον ανήθικο χαρακτήρα του, αλλά και ανεξάρτητα από 

τον προορισμό του, που μπορεί να εξυπηρετεί καθαρά 

πρακτικές ανάγκες (άρθρο 2, παρ. 4 Ν 2121/1993).

Τα επιστημονικά έργα ιατρικού περιεχομένου αποτελούν 

αντικείμενο προστασίας κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 

1 Ν 2121/1993. Είναι βέβαια γνωστό ότι με την πνευματική 

ιδιοκτησία προστατεύεται το έργο ως άυλο αγαθό και όχι 

ο υλικός φορέας πάνω στον οποίο το έργο είναι ενσωμα-

τωμένο. Το βιβλίο, ως έντυπο ή ψηφιακό μέσο, αποτελεί 

ενσώματο αντικείμενο και βρίσκεται έξω από το χώρο της 

πνευματικής ιδιοκτησίας, σε αντίθεση με το επιστημονικό 

έργο που αποτυπώνεται πάνω σε αυτό.

Ο Ν 2121/1993, ακολουθώντας την παραπάνω διάκριση, 

προστατεύει τα πνευματικά έργα λόγου, τέχνης ή επιστήμης 

και εξαίρει τα δύο βασικά στοιχεία της έννοιας του έργου, 

τη μορφή και την πρωτοτυπία.

Ειδικότερα, προστατεύεται το πρωτότυπο πνευματικό 

δημιούργημα που πηγάζει από το ανθρώπινο πνεύμα και 

εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, οποιοσδήποτε δηλαδή 

και να είναι ο τρόπος και τα μέσα έκφρασης ή δημιουργίας 

(βλ. άρθρο 2, παρ. 1 Ν 2121/1993).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι αντικείμενο 

προστασίας είναι η μορφή και όχι η ιδέα που περιέχεται 

στο πνευματικό δημιούργημα.1–4 Η ιδέα είναι ελεύθερη 

και προσιτή στον καθένα, αποτελεί κοινό κτήμα και δεν 

μπορεί να γίνει αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας, 

παρά μόνο αν πάρει κάποια μορφή. Από την άποψη αυτή, 

δεν προστατεύονται οι επιστημονικές ανακαλύψεις και 

θεωρίες ή γνώσεις αυτές καθαυτές ούτε οι μαθηματικοί 

ορισμοί ή τύποι.3 Το άρθρο 9, παρ. 2 της συμφωνίας TRIPS 
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προβλέπει ρητά ότι η πνευματική ιδιοκτησία καλύπτει τις 

δημιουργίες, αλλά όχι τις ιδέες, τις διαδικασίες, τις μεθόδους 

λειτουργίας ή τις μαθηματικές έννοιες αυτές καθαυτές (Ν 

2290/1995, ΦΕΚ Α΄ 28/1995). Η ίδια αρχή επαναλαμβάνεται 

και στο άρθρο 2 της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την πνευματική ιδιοκτησία 

(Συνθήκη Internet), που επίσης προβλέπει ότι η προστασία 

της πνευματικής ιδιοκτησίας καλύπτει τις δημιουργίες, αλλά 

όχι τις ιδέες, τις διαδικασίες, τις μεθόδους λειτουργίας ή τις 

μαθηματικές έννοιες αυτές καθαυτές (Ν 3184/2003, ΦΕΚ 

Α΄ 228/26.9.2003). Αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέπονται 

και στην αλλοδαπή νομοθεσία. Αναφέρεται ενδεικτικά το 

άρθρο 102β του αμερικανικού νόμου: “In no case does 

copyright protection for an original work of authorship 

extend to any idea, procedure, process, system, method 

of operation, concept, principle, or discovery, regardless 

of the form in which it is described, explained, illustrated, 

or embodied in such work” (Copyright Law of the United 

States, art. 106b). 

Με την πνευματική ιδιοκτησία μπορεί να προστατευτεί 

ένα ιατρικό επιστημονικό έργο, π.χ. εγχειρίδιο Παιδιατρικής 

ή Παθολογίας. Το περιεχόμενο του έργου, π.χ. θεραπεία 

νόσου, ως απλή ιδέα ή διαδικασία δεν προστατεύεται με 

την πνευματική ιδιοκτησία, η πρωτότυπη όμως συγγραφή, η 

σύνθεση και η ανάλυση μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο 

προστασίας, εφόσον πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις. 

Με την πνευματική ιδιοκτησία ενδέχεται να προστατευτούν, 

ως έκφραση και μορφή, τα αποτελέσματα ενός ιατρικού 

ερευνητικού προγράμματος που θα προκύψουν όταν 

ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτέλεσης. Αντικείμενο των 

αποτελεσμάτων έρευνας ενδέχεται να είναι και εφευρέ-

σεις για τις οποίες μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία 

του νόμου για την απονομή διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

(Ν 1733/1987). Αντικείμενο των αποτελεσμάτων έρευνας 

μπορεί να είναι και προϊόν που δεν αποτελεί αντικείμενο 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων 

και εργαστηριακών εξετάσεων ως διαδικασία δεν εμπίπτει 

στο πεδίο εφαρμογής της πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ το 

αποτέλεσμα, αν πάρει μορφή και έχει πρωτοτυπία, μπορεί 

να προστατευτεί, π.χ. ιατρική μελέτη ή άρθρο που δημο-

σιεύεται σε περιοδικό.

Η πρωτοτυπία κρίνεται με βάση την προσωπική συμβολή 

του δημιουργού, την ατομικότητα και τη στατιστική μοναδι-

κότητα του δημιουργήματος1,3 και πρέπει να διακρίνεται από 

το στοιχείο του νέου που δεν αποτελεί αντικείμενο προστα-

σίας με την πνευματική ιδιοκτησία. Ένα δημιούργημα, για 

να είναι πρωτότυπο και να αποτελεί έργο προστατευόμενο 

με την πνευματική ιδιοκτησία, θα πρέπει να παρουσιάζει 

κάποιο ελάχιστο κριτήριο δημιουργικού ύψους (βλ. Πλημ. 

Αθηνών 1047/1994, που αναφέρεται στον επιστημονικό 

τομέα των ηλεκτρικών μετρήσεων σε Ποιν.Χρ. Μ.Δ./1994, 

σ. 1294–1300, ειδ. σ. 1296 με παραπομπή σε Γ. Κουμάντο).1 

Για να υπάρχει πρωτοτυπία, θα πρέπει το έργο να απορρέει 

από την προσωπικότητα του δημιουργού. Το γεγονός αυτό 

εξηγεί γιατί η πνευματική ιδιοκτησία δεν προστατεύει τις 

επιστημονικές ανακαλύψεις ή θεωρίες, «αφού αυτές δεν 

έχουν το γνώρισμα της απρόβλεπτης μοναδικότητας, που 

χαρακτηρίζει τα αντικείμενα της πνευματικής ιδιοκτησίας 

και καθρεφτίζουν όχι την προσωπικότητα του δημιουρ-

γού τους, αλλά κάτι που υπάρχει αντικειμενικά, πέρα και 

έξω από αυτόν» (βλ. την παραπάνω απόφαση Πλημ.Αθ. 

1047/1994, Ποιν.Χρ. Μ.Δ./1994, σ. 1296 με παραπομπή 

σε Γ. Κουμάντο).1 

Η επιστημονική ανακάλυψη ή η θεωρία διατυπώνεται 

αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην αλή-

θεια, αφού η επιστήμη βασίζεται στην αρχή της αλήθειας 

των πραγμάτων.1 Ο επιστήμονας δεν μπορεί να αποκτήσει 

απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτη-

σίας σε μια θεωρία ή ανακάλυψη, γιατί αυτό θα είχε ως 

συνέπεια να σταματήσει η επιστημονική και η τεχνολογική 

πρόοδος. Οι επιστημονικές γνώσεις, οι ιδέες και οι θεω-

ρίες δεν ενδείκνυνται, από λόγους κοινωνικής ανάγκης, 

να ανήκουν στην αποκλειστική εξουσία του επιστήμονα. 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι ελεύθερα για συζήτηση, 

διδασκαλία και περαιτέρω επιστημονικές εργασίες και 

έρευνες (Εισ.Πρωτ.Αθ. 19/1974, ΕΕΝ 41/1974, σ. 410–411). 

Στην επιστήμη, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του 

κάθε επιστήμονα να αναγνωρίζεται η πατρότητα όσον 

αφορά στη θεωρία ή στην ανακάλυψή του, είναι δύσκολο 

να ειπωθεί με ακρίβεια πόσο προσέφερε κάθε ερευνητής 

σε κάθε ανακάλυψη στηριζόμενος στις γνώσεις των προ-

γενεστέρων συναδέλφων του.1,5,6 

Η πνευματική ιδιοκτησία μόνο τη μορφή μπορεί να 

προστατεύει και με την έννοια αυτή τα επιστημονικά έργα 

ιατρικού περιεχομένου αποτελούν αντικείμενο προστασίας. 

(Από τη γαλλική νομολογία για τα ιατρικά έργα, βλ. Lucas Α, 

Lucas ΗJ,7 από την ελληνική νομολογία σε σχέση με πρω-

τότυπο έργο της μαθηματικής επιστήμης, βλ. ΑΠ. 20/2005, 

ΝοΒ 2005, σ. 1295–1261 και Χρ.Ι.Δ. 2005, σ. 453–455). 

Πολλά στοιχεία ανάλυσης και ανάπτυξης εργασιών που 

έχουν σχέση με την Iατρική ή άλλη συναφή επιστήμη 

(βιολογία, χημεία, φυσική) στηρίζονται σε γνώσεις, τύπους 

ή θεωρήματα που προϋπάρχουν. Κάθε επιστήμονας που 

θα ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο 

θα χρησιμοποιήσει αναπόφευκτα τα ίδια παραδείγματα ή 

τύπους ή θεωρήματα με προηγούμενους ερευνητές, αφού 

στον τομέα της Ιατρικής και των θετικών επιστημών οι 

επιστημονικές θεωρίες και οι γνώσεις έχουν χαρακτήρα 

αντικειμενικό. Για τις επιστήμες αυτές υπάρχει μια αλήθεια 

για κάθε αντικείμενο και όχι τόσες αλήθειες όσοι και οι 
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συγγραφείς.8 Τα στοιχεία λοιπόν αυτά μένουν έξω από το 

πεδίο της προστασίας και χρειάζεται προσεκτική έρευνα 

σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση για να αποδειχθεί ότι 

υπάρχει πιστή αντιγραφή και ομοιότητα μεταξύ επίδικων 

επιστημονικών έργων.

Διαφορετική αντιμετώπιση ενέχει κινδύνους για την 

πρόοδο της επιστήμης, γιατί θα οδηγηθούμε σε μια ολική 

προστασία κάθε στοιχείου που αποτελεί απόρροια του 

ανθρώπινου πνεύματος. Στο ίδιο πνεύμα, δεν αναγνω-

ρίζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα απλά 

γεγονότα ή στοιχεία (άρθρο 2, παρ. 5 Ν 2121/1993). Είναι 

γνωστό ότι δεν προστατεύεται ό,τι προϋπάρχει στον κόσμο 

των γεγονότων. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να κυκλοφορούν 

ελεύθερα, γιατί συντρέχει η υπέρτατη ανάγκη προστασίας 

του κοινωνικού συνόλου και ειδικότερα της εκπαίδευσης, 

της έρευνας και της πρόσβασης στην πληροφορία.9,10 

Ο τίτλος ενός έργου προστατεύεται με την πνευματική 

ιδιοκτησία εφόσον εμφανίζει πρωτοτυπία. Πρωτότυπος είναι 

ο τίτλος όταν εξατομικεύει το έργο και εναρμονίζεται προς 

το περιεχόμενο και γενικότερα όταν έχει διακριτική ικανό-

τητα και εκφράζει την προσωπικότητα του δημιουργού και 

συγγραφέα. Αντίθετα, δεν είναι πρωτότυπος ο τίτλος που 

έχει γενικό χαρακτηρισμό και χρησιμοποιείται σε ολόκληρη 

κατηγορία έργων, π.χ. Εισαγωγή στην Παθολογία.

Αντικείμενο προστασίας αποτελούν τα προγράμματα 

Η/Υ, καθώς και οι βάσεις δεδομένων, π.χ. συλλογή επιστημο-

νικών δημοσιευμάτων και άρθρων ιατρικού περιεχομένου. 

Είναι άλλωστε γνωστό ότι η Οδηγία 96/9 για τη νομική 

προστασία των βάσεων δεδομένων, με την οποία εναρ-

μονίστηκε η εθνική νομοθεσία (άρθρο 7, Ν 2819/2000), 

προβλέπει ένα ειδικής φύσης (sui generis) δικαίωμα στον 

κατασκευαστή βάσης δεδομένων, ανεξάρτητα από το δι-

καίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που αναγνωρίζεται στο 

δημιουργό βάσης δεδομένων, η οποία λόγω της επιλογής 

ή της διευθέτησης του περιεχομένου της αποτελεί πνευ-

ματικό δημιούργημα.

Για την κατασκευή βάσεων δεδομένων απαιτείται η 

επένδυση σημαντικών ανθρώπινων, τεχνικών και οικονο-

μικών πόρων, ενώ η αντιγραφή των βάσεων δεδομένων ή 

η πρόσβαση σε αυτές γίνεται με μικρό κόστος σε σχέση με 

εκείνο που συνεπάγεται η αρχική παραγωγή τους. Ο λόγος 

αυτός μαζί με το γεγονός ότι πολλές βάσεις δεδομένων 

θα έμεναν εκτός πεδίου προστασίας με την πνευματική 

ιδιοκτησία οδήγησαν τον κοινοτικό νομοθέτη στη θέσπιση 

ενός ειδικού (sui generis) δικαιώματος για τον κατασκευαστή 

των βάσεων δεδομένων (maker of databases), στον οποίο 

αναγνωρίζεται το δικαίωμα να απαγορεύει την εξαγωγή ή 

και την επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους 

μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, αξιο-

λογούμενου ποσοτικά ή ποιοτικά, εφόσον η απόκτηση, 

ο έλεγχος ή η παρουσίαση του περιεχομένου της βάσης 

καταδεικνύει ουσιώδη ποιοτική ή ποσοτική επένδυση. 

Το δικαίωμα αυτό προβλέπεται στο άρθρο 45Α, παρ. 1 Ν 

2121/1993 (άρθρο 7, παρ. 5 Ν 2819/2000). 

Το sui generis δικαίωμα μπορεί να βρει πρακτική εφαρ-

μογή σε πολλούς τομείς και ειδικότερα όταν πρόκειται για 

συλλογή υλικού και στοιχείων, τα οποία αυτά καθαυτά δεν 

προστατεύονται, αλλά η διευθέτηση και η οργάνωση του 

περιεχομένου τους με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο 

μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία βάσης δεδομένων που 

προστατεύεται με το άρθρο 7 Ν 2819/2000, π.χ. συνταγές 

ή οδηγίες χρήσης φαρμάκων, τρόποι θεραπείας κ.λπ. (βλ. 

τη νομολογία του ΔΕΚ 9/11/2004, ιδίως στην υπόθεση 

Fixtures Marketing Ltd κατά ΟΠΑΠ, καθώς και την έκθεση 

της Επιτροπής για την Οδηγία 96/9, DG Internal Market, 12 

Δεκεμβρίου 2005). 

2. υΠοκεiμενο Πνευματικhσ ιδιοκτήσiασ

Υποκείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο δημι-

ουργός. Η αρχή αυτή, που πηγάζει από το φυσικό δίκαιο 

και είναι γνωστή ως «αρχή της αληθείας», ίσχυε πάντοτε 

στο ελληνικό δίκαιο. Ο Ν 2121/1993 καθιερώνει ρητά την 

αρχή αυτή στο άρθρο 6, παρ. 1, που ορίζει ότι «ο δημι-

ουργός ... είναι ο αρχικός δικαιούχος του περιουσιακού και 

του ηθικού δικαιώματος επί του έργου». 

Συνέπεια της «αρχής της αληθείας» είναι ότι αρχικός 

δικαιούχος είναι μόνο το φυσικό πρόσωπο (π.χ. συγγραφέας, 

γιατρός, ερευνητής, επιστήμονας), το οποίο αποκτά την 

πνευματική ιδιοκτησία πρωτογενώς, χωρίς να χρειάζεται 

η τήρηση ορισμένων διατυπώσεων (π.χ. κατάθεση του 

έργου σε δημόσια αρχή) για την κτήση ή την άσκηση του 

δικαιώματος, ενώ το νομικό πρόσωπο γίνεται δικαιούχος 

μόνο δευτερογενώς. 

Ο κανόνας ότι αρχικός δικαιούχος της πνευματικής 

ιδιοκτησίας είναι ο δημιουργός προγράμματος έρευνας 

ισχύει και για τα έργα που δημιουργήθηκαν από μισθωτούς 

σε εκτέλεση σύμβασης εργασίας. Αν δεν υπάρχει αντίθετη 

συμφωνία, στον εργοδότη μεταβιβάζονται αυτοδικαίως 

εκείνες οι εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα που είναι 

αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης 

(άρθρο 8 Ν 2121/1993). Όταν πάντως πρόκειται για έργα 

που δημιουργήθηκαν από τους απασχολούμενους με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ σε 

εκτέλεση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος, το περιουσι-

ακό δικαίωμα μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον εργοδότη 

(δηλαδή στο δημόσιο ή στο ΝΠΔΔ), εκτός αν υπάρχει 

αντίθετη συμφωνία (για τα προγράμματα ηλεκτρονικού 
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υπολογιστή, βλ. το άρθρο 40 Ν 2121/1993). 

Τα μέλη ΔΕΠ των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

είναι δημόσιοι λειτουργοί και απολαμβάνουν ανεξαρτησίας 

κατά την άσκηση των ερευνητικών και των διδακτικών 

καθηκόντων τους. Τα έργα που προκύπτουν από την ερευ-

νητική δραστηριότητα του διδακτικού προσωπικού των 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων 

και οι γιατροί που είναι μέλη ΔΕΠ, ανήκουν στο διδακτικό 

προσωπικό. Ας σημειωθεί ότι στη νομοθεσία για τα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση 

που να ορίζει κάτι διαφορετικό, ενώ ο Ν 2530/1997 ανα-

γνωρίζει δικαίωμα αμοιβής από τα συγγραφικά δικαιώματα 

στα μέλη ΔΕΠ. Κατά συνέπεια, το δικαίωμα πνευματικής 

ιδιοκτησίας σε έργα που δημιουργούνται από τα μέλη ΔΕΠ 

ανήκουν σε αυτά. Το ίδιο ισχύει και για τις εργασίες και τα 

διδακτορικά, τα οποία εκπονούνται υπό την επίβλεψη των 

καθηγητών. Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκει 

στους φοιτητές και στους διδάκτορες που εκπόνησαν τη 

σχετική μελέτη. Για τα ερευνητικά έργα που εκπονού-

νται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία 

χρηματοδοτούνται από το Πανεπιστήμιο, είναι σκόπιμο 

να ρυθμίζεται συμβατικά το θέμα της μεταβίβασης του 

περιουσιακού δικαιώματος ή ορισμένων εξουσιών από 

αυτό στο Πανεπιστήμιο.

Ένα επιστημονικό έργο μπορεί να δημιουργηθεί από 

περισσότερα πρόσωπα. Η νομοθεσία προβλέπει ορισμένους 

κανόνες για τα έργα συνεργασίας, τα συλλογικά και τα 

σύνθετα, βάσει των οποίων προσδιορίζεται το υποκείμενο 

του δικαιώματος (άρθρο 7 Ν 2121/1993).

Το έργο που δημιουργείται με την άμεση σύμπραξη 

δύο ή περισσοτέρων προσώπων (επιστημόνων, ερευνη-

τών) μπορεί να υπαχθεί στα έργα συνεργασίας και έτσι 

τα πρόσωπα που συνέπραξαν για τη δημιουργία του να 

θεωρηθούν αρχικοί συνδικαιούχοι του περιουσιακού και 

του ηθικού δικαιώματος. Δεν ενδιαφέρει αν οι επιμέρους 

συνεισφορές επί του πραγματοποιηθέντος συνόλου μπο-

ρούν να διακριθούν ή όχι από το όλο έργο. Αν δεν υπάρχει 

ρητή συμφωνία, το δικαίωμα ανήκει κατά ίσα μέρη στους 

συνδημιουργούς. Κατά συνέπεια, στις συμβάσεις ανάθεσης 

θα πρέπει να προσδιορίζεται η συμμετοχή του καθενός στο 

δικαίωμα, έτσι ώστε να είναι ευκολότερο να προσδιοριστεί 

η αμοιβή των συνδημιουργών.

Αν ένα φυσικό πρόσωπο έχει τη διεύθυνση και το συντο-

νισμό ερευνητικού προγράμματος, τότε το πρόσωπο αυτό 

είναι ο αρχικός δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας επί 

του συνολικού έργου, ενώ τα πρόσωπα τα οποία συνέβα-

λαν στις επιμέρους συμβολές είναι αρχικοί δικαιούχοι της 

πνευματικής ιδιοκτησίας επί των δικών τους επιμέρους 

συμβολών, εφόσον αυτές είναι δεκτικές μεταβίβασης. 

Πρόκειται για την κατηγορία των συλλογικών έργων, τα 

οποία προϋποθέτουν ότι την πνευματική διεύθυνση και το 

συντονισμό έχει ένα φυσικό πρόσωπο κάτω από το οποίο 

εργάζονται οι λοιποί συνεργάτες.

Τα θέματα αυτά κρίνονται κατά περίπτωση και θα ήταν 

σκόπιμο, ειδικά για τα προγράμματα έρευνας στα στοιχεία 

διαχείρισης του προγράμματος, να προβλέπεται ρητά σε 

ποιον ανήκουν τα δικαιώματα επί του μορφοποιημένου 

έργου το οποίο θα παραχθεί και των αποτελεσμάτων που 

θα προκύψουν.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το 

περιουσιακό δικαίωμα εξασφαλίζει στο συγγραφέα τη 

δυνατότητα να εκμεταλλευτεί οικονομικά το έργο του. Το 

άρθρο 3 Ν 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

81, παρ. 1 Ν 3057/2002, απαριθμεί ενδεικτικά τις εξουσίες 

που αντιστοιχούν στους βασικούς τρόπους εκμετάλλευ-

σης του έργου, όπως η αναπαραγωγή, η εκμίσθωση, ο 

δημόσιος δανεισμός, η παρουσίαση στο κοινό και η ρα-

διοτηλεοπτική μετάδοση. Οι ρυθμίσεις αυτές δίνουν την 

εξουσία στο δημιουργό να επιτρέψει ή να απαγορεύσει 

την εκμετάλλευση του έργου του, π.χ. την αναπαραγωγή 

ή την ηλεκτρονική διάθεση.

Με βάση το σκεπτικό ότι ο Ν 2121/1993 (άρθρο 12) 

θεσπίζει τη δυνατότητα μεταβίβασης του περιουσιακού 

δικαιώματος και το αμεταβίβαστο του ηθικού δικαιώματος, 

με την επιφύλαξη της συναίνεσης που μπορεί να δώσει 

ο δημιουργός για ορισμένες πράξεις ή παραλείψεις που 

συνιστούν τρόπο άσκησης του ηθικού δικαιώματος (άρθρο 

16), ο ερευνητής μπορεί να μεταβιβάσει το περιουσιακό 

του δικαίωμα ή ορισμένες εξουσίες από αυτό σε τρίτο 

πρόσωπο, π.χ. στο Πανεπιστήμιο ή στον εκδότη. Οι σχέ-

σεις μεταξύ του συγγραφέα και του εκδότη ρυθμίζονται 

από το νόμο (άρθρα 12–17 και 33 Ν 2121/1993) και από 

τους όρους που συνήθως προβλέπονται στην εκδοτική 

σύμβαση. Τα επιστημονικά περιοδικά ακολουθούν ορι-

σμένους κανόνες με βάση τους οποίους αποδέχονται ένα 

άρθρο για δημοσίευση, π.χ. το άρθρο θα πρέπει να είναι 

πρωτότυπο και να δημοσιεύεται για πρώτη δημοσίευση 

στο συγκεκριμένο περιοδικό. 

Το δικαίωμα αναπαραγωγής αφορά σε ολόκληρο το έργο 

αλλά και τμήματα αυτού. Κατά συνέπεια, ο συγγραφέας θα 

μπορούσε να απαγορεύει την αναπαραγωγή αποσπασμά-

των του έργου του. Η ανάπτυξη όμως μιας επιστημονικής 

άποψης πραγματοποιείται συχνά με την επίκληση ξένων 

απόψεων που στηρίζουν τη θέση του συγγραφέα ή με 

την άσκηση κριτικής σε αντίθετες απόψεις. Η παράθεση 

αποσπασμάτων από το έργο που περιέχει τις απόψεις 

αυτές είναι ο καλύτερος τρόπος αναφοράς στις απόψεις 

με τις οποίες κάποιος διαφωνεί ή συμφωνεί.1 Στο πνεύμα 
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αυτό, το άρθρο 19 Ν 2121/1993 επιτρέπει την παράθεση 

αποσπασμάτων χάρη της προόδου των γραμμάτων και της 

επιστήμης (βλ. επίσης άρθρο 10, παρ. 1 και 3 της Διεθνούς 

Σύμβασης Βέρνης-Παρισιού και άρθρο 5, παρ. 3, στοιχείο δ 

Οδηγίας 2001/29). Ειδικότερα, επιτρέπεται χωρίς την άδεια 

του δημιουργού και χωρίς αμοιβή η παράθεση σύντομων 

αποσπασμάτων από ξένα έργα, τα οποία όμως έχουν δημο-

σιευτεί νόμιμα, για την ενίσχυση της γνώμης εκείνου που 

παραθέτει ή την άσκηση κριτικής κατά της γνώμης άλλου. 

Παρατηρείται ότι η ελεύθερη παράθεση αποσπασμάτων 

επιτρέπεται, αν τα αποσπάσματα είναι σύντομα και το έργο 

έχει δημοσιευτεί νόμιμα, γιατί στην αντίθετη περίπτωση, αν 

δηλαδή το έργο ήταν αδημοσίευτο, θα υπήρχε προσβολή 

της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παράθεση αποσπασμάτων 

πρέπει να είναι σύμφωνη προς τα χρηστά ήθη και να 

δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό, που είναι 

η επιστημονική τεκμηρίωση και η κριτική. Περαιτέρω, ο 

νόμος κάνει ρητή επιφύλαξη του ηθικού δικαιώματος του 

δημιουργού και ειδικότερα της εξουσίας αναγνώρισης της 

πατρότητας. Προβλέπεται ότι η παράθεση αποσπασμάτων 

πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και του 

ονόματος του δημιουργού αλλά και του εκδότη, εφόσον 

τα ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή. Σύμφωνα με τη 

νομολογία, επιτρέπεται η παράθεση μικρών αποσπασμάτων 

από ξένα έργα για ενίσχυση της γνώμης εκείνου που τα 

παραθέτει ή για κριτική της γνώμης εκείνου που τα έγραψε. 

Η παράθεση όμως μεγάλων αποσπασμάτων κάνει το έργο 

ανταγωνιστικό και για το λόγο αυτό, είναι παράνομη, έστω 

και αν μνημονεύεται η πηγή από την οποία έχει ληφθεί. 

Σε κάθε περίπτωση, η παράθεση θα πρέπει να γίνεται για 

υποστήριξη της γνώμης ή για άσκηση κριτικής και να μην 

αποτελεί αποκλειστική σχεδόν πηγή για τη συγγραφή 

νέου βιβλίου ή απλή μεταφορά ή αναδημοσίευση άλλου 

έργου. Η παράθεση ολόκληρου έργου χωρίς την άδεια του 

δικαιούχου είναι παράνομη.

3. ήΘικο δικαιΩμα 

Το εθνικό δίκαιο αναγνώριζε πάντοτε το ηθικό δικαί-

ωμα. Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 Ν 2121/1993, το 

ηθικό δικαίωμα προστατεύει τον προσωπικό δεσμό του 

πνευματικού δημιουργού με το έργο του και απαρτίζεται 

από τις εξουσίες που αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 4 

Ν 2121/1993. Πρόκειται για την εξουσία δημοσίευσης, την 

εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας, την εξουσία περι-

φρούρησης της ακεραιότητας, την εξουσία προσπέλασης 

και την εξουσία υπαναχώρησης ή μετάνοιας. 

Μεγάλη πρακτική σημασία για τα επιστημονικά έργα 

έχει η εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας. Το ίδιο ισχύει 

και για τα ερευνητικά προγράμματα. Το όνομα όλων των 

ερευνητών και των επιστημόνων, συμπεριλαμβανομένων 

των υποψηφίων διδακτόρων και των φοιτητών που έλαβαν 

μέρος στην έρευνα, πρέπει να αναγράφεται πάντοτε και σε 

κάθε δημοσίευση (με την ευρεία έννοια του όρου) ή ανα-

κοίνωση, ανεξάρτητα αν την ευθύνη και το συντονισμό είχε 

ένα μόνο πρόσωπο. Στην αντίθετη περίπτωση, μπορεί να 

υπάρχει προσβολή του ηθικού δικαιώματος και ειδικότερα 

της εξουσίας αναγνώρισης της πατρότητας. 

Περαιτέρω, η εξουσία περιφρούρησης της ακεραιότη-

τας δίνει τη δυνατότητα στο συγγραφέα να απαγορεύει 

οποιαδήποτε μεταβολή του έργου του που γίνεται χωρίς 

την άδειά του, ενώ αποτελεί προσβολή και ο τρόπος πα-

ρουσίασης του έργου στο κοινό. Συνεπώς, οποιαδήποτε 

μεταβολή του μορφοποιημένου έργου το οποίο προκύπτει 

από το ερευνητικό πρόγραμμα θα πρέπει να γίνεται με την 

άδεια του αρχικού ερευνητή. 

4. συμΠεΡασματα

Από την παραπάνω ανάλυση συμπεραίνεται ότι δεν 

αναφύονται ιδιαίτερα προβλήματα για το δικαίωμα πνευ-

ματικής ιδιοκτησίας των γιατρών πάνω στο επιστημονικό 

τους έργο. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύει μόνο 

τη μορφή του έργου τους (π.χ. ιατρικό σύγγραμμα), ενώ 

η παράθεση αποσπασμάτων επιτρέπεται στο πλαίσιο της 

υποστήριξης της γνώμης ή της άσκησης κριτικής. 

Σε κάθε περίπτωση, η αναφορά του ονόματος του 

συγγραφέα –και γενικότερα της πηγής– είναι απαραίτητη. 

Στο σύγχρονο περιβάλλον της ψηφιακής τεχνολογίας είναι 

σκόπιμο να δημιουργηθούν, ιδίως στις Πανεπιστημιακές 

Σχολές της χώρας, αποθετήρια με ανοικτό περιεχόμενο, στα 

οποία θα μπορούσαν να δημοσιευτούν με σχετική άδεια 

των ερευνητών τα αποτελέσματα ιατρικών ερευνών με 

όρους χρήσης που αναγράφονται στην αρχή του κόμβου, 

έτσι ώστε να δοθούν στη δημοσιότητα έρευνες που μπορεί 

να βοηθήσουν στη θεραπεία ασθενών.
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ο μίτος ... της δαπάνης υγείας 

Τα ποσά που ξοδεύουμε ως χώρα κάθε χρόνο για 

την υγεία ενδιαφέρουν όλους μας, πολίτες, γιατρούς και 

κυβέρνηση. Το πρόβλημα είναι ότι κανείς μας δεν ξέρει 

ακριβώς πόσα ξοδεύουμε, αλλά ούτε κατά προσέγγιση τι 

αγοράζουμε, ποιος τα εισπράττει και ποιος τα πληρώνει. 

Η τελευταία αναθεώρηση του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν) έφερε στο φως ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα 

στοιχεία που πρέπει να μας προβληματίσουν όλους, αλλά 

κυρίως τους γιατρούς και την κυβέρνηση.

Η αναθεώρηση του ΑΕΠ το Σεπτέμβριο του 2006, 

κατά 27–28% (το άρθρο γράφτηκε πριν από την επίσημη 

ανακοίνωση του Eurostat, η οποία εκτιμά την αύξηση του 

ΑΕΠ μόνο κατά 9,6%) για τα έτη 2000-2005, αποτέλεσε 

αμφιλεγόμενο ζήτημα, κυρίως ως προς την ακολουθούμενη 

μεθοδολογία. Η λογιστικοποίηση δαπανών που μέχρι τώρα 

ήταν «άγνωστες», π.χ. οι αμοιβές των ιερόδουλων, αλλά 

και της ιδιωτικής δαπάνης υγείας, μας φανέρωσε αυτό 

που όλοι γνωρίζαμε, ότι, δηλαδή, ως χώρα είμαστε πολύ 

«πλουσιότεροι» από όσο γνωρίζαμε (ή «δηλώναμε» επισή-

μως). Τελικά, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία δέχθηκε 

τα νέα στοιχεία και έτσι για πολλούς από τους αρμοδίους 

το θέμα θεωρείται λήξαν. Δεν συμβαίνει ωστόσο το ίδιο 

με όσους ασχολούνται με τον τομέα της υγείας. 

Μακροσκοπικά, βέβαια, η δαπάνη υγείας δεν μεταβλή-

θηκε σημαντικά ως ποσοστό του ΑΕΠ και εξακολουθεί να 

βρίσκεται κοντά στο 10% του ΑΕΠ, αφού η αύξηση της 

δαπάνης υγείας κατά 25% είναι ανάλογη με αυτή του 

ΑΕΠ (πίν. 1). Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή της υγείας 

στη διαμόρφωση του ΑΕΠ παρέμεινε περίπου σταθερή. 

Με μια προσεκτικότερη όμως ματιά στα αναθεωρημένα 

στοιχεία ανακύπτουν πολλά ερωτήματα ως προς τα τρία 

βασικά ερωτήματα, δηλαδή ποιος πληρώνει, πόσα και τι 

αγοράζει.

Καταρχάς, η συνολική φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε 

(στην αναθεώρηση) κατά σχεδόν 60% ανερχόμενη τελικά 

σε € 4.607 εκατομμύρια και  € 4.965 εκατομμύρια, τα έτη 

2004 και 2005 αντίστοιχα (πίν. 1). Αξιοπερίεργο είναι πως, 

για τα ίδια έτη, οι πωλήσεις του φαρμακευτικού κλάδου 

προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία σε λιανικές τιμές 

(πλευρά της προσφοράς), σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΦ, 

είναι χαμηλότερες (€ 4.171 εκατομμύρια και € 4.627 εκα-

τομμύρια για τα έτη 2004, 2005 αντίστοιχα) από τη δαπάνη 

που καταγράφεται στους Εθνικούς Λογαριασμούς (πλευρά 

της ζήτησης). Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία του ΕΟΦ πε-

ριλαμβάνουν και τις παράλληλες εξαγωγές, οι οποίες δεν 

συνιστούν εγχώρια κατανάλωση. Συνεπώς, θα ήταν αναμε-

νόμενο τα μεγέθη του ΕΟΦ να είναι μεγαλύτερα από αυτά 

που καταγράφονται στους Εθνικούς Λογαριασμούς, εφόσον 

σε αυτούς καταγράφεται μόνο η εγχώρια κατανάλωση.1

Το σημαντικό και καινούργιο στοιχείο είναι ότι η αύξηση 

αυτή της φαρμακευτικής δαπάνης προέρχεται εξολοκλήρου 

από την αύξηση της ιδιωτικής φαρμακευτικής δαπάνης, η 

οποία φαίνεται να υπερτριπλασιάστηκε. Συνακόλουθα, η 

αναλογία της δημόσιας δαπάνης στη συνολική φαρμακευτι-

κή δαπάνη εμφανίζεται ιδιαίτερα χαμηλή, καθώς μειώθηκε 

περίπου στο 54%, από 78% που ήταν το 2004, πριν από 

την αναθεώρηση (πίν. 1). Αυτό σημαίνει ότι το Κράτος και 

η Ασφάλιση παίζουν πλέον πολύ μικρότερο ρόλο στην 

κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Αυτό είναι οξύμω-

ρο, δεδομένου ότι στην Ελλάδα τα θεσπισμένα ποσοστά 

συμμετοχής στο κόστος της φαρμακευτικής περίθαλψης 

κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ ιδιαίτερα ευνοϊκές 

ρυθμίσεις ισχύουν για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 

(π.χ. χρόνιοι πάσχοντες, άποροι κ.λπ.).2 Σημαίνει, όμως, αν τα 

στοιχεία είναι πραγματικά, ότι όλο και περισσότερα άτομα 

καλύπτουν τις ανάγκες τους από ίδιους πόρους.

Η παραδοξότητα αυτή ίσως να αποτελεί το βασικό 

λόγο απόρριψης από τον ΟΟΣΑ των αναθεωρημένων 

στοιχείων που αφορούν στη φαρμακευτική δαπάνη της 

Ελλάδας. Έτσι, στην ηλεκτρονική βάση υγείας του ΟΟΣΑ 

του 2007,3 η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα τον Ιούλιο του 

2007, η χρονολογική σειρά για τη φαρμακευτική δαπάνη 

σταματά στο έτος 1999 (δεδομένου ότι από το 2000 και 

μετά τα στοιχεία έχουν αναθεωρηθεί). Γενικά, μπορεί να 

λεχθεί ότι η αύξηση της δαπάνης υγείας (κατά την ανα-

θεώρηση) αποδίδεται κύρια στην αύξηση της ιδιωτικής* 

δαπάνης, αφού εκτός από τη φαρμακευτική δαπάνη, και 

στην κατηγορία της ιδιωτικής κατανάλωσης καταγράφεται 

αύξηση κατά περίπου 40% έναντι μόλις 10% στη δημόσια 


