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                                                       ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Με ηε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη πξνήιζε ε ζηξνθή πξνο ηνλ πνιηηηζκφ ηεο κέρξη 

πξφηηλνο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ πνιηηηθή Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ε νπνία ζην άξζξν 3, δειψλεη φηη ζέβεηαη ηνλ πινχην ηεο πνιηηηζηηθήο θαη 

γισζζηθήο πνιπκνξθίαο ηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο απνδερνκέλε ηνλ νξηζκφ ηεο UNESCO γηα 

ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηα πνιηηηζηηθά αγαζά.
1
 Δλ ζπλερεία ζην άξζξν 167 ηνπ θεθαιαίνπ 

4 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Έλσζεο (Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηα θξάηε κε 

λφκηζκα ην Δπξψ) ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηνλίδεη φηη: «Η Έλωζε ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε ηωλ πνιηηηζκώλ ηωλ θξαηώλ κειώλ ηεο θαη ζέβεηαη ηελ εζληθή θαη 

πεξηθεξεηαθή πνιπκνξθία ηνπο, ελώ ηαπηόρξνλα πξνβάιιεη ηελ θνηλή πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά».
2
 

Βαζηζκέλε φκσο ζηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

Έλσζεο δηεπθξηλίδεη ζην άξζξν 5, φηη φπσο ιακβάλεη ρψξα ζηε ζπλήζε λνκνζεηηθή 

δηαδηθαζία ην Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηελ Δπηηξνπή 

ησλ Πεξηθεξεηψλ ζεζπίδνπλ δξάζεηο ελζάξξπλζεο ρσξίο φκσο λα ελαξκνλίδνπλ ηηο 

λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, ελψ ην πκβνχιην κεηά 

απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο δηαηππψλεη δηαηάμεηο πξνσζψληαο ηε ζπλεξγαζία ηνπο 

θαη εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν ππνζηεξίδεη θαη ζπκπιεξψλεη ηε δξάζε ηνπο ζηε 

βειηίσζε θαη ζηε δηάδνζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηζηνξίαο ησλ επξσπατθψλ ιαψλ, 

ζηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζηηο κε εκπνξηθέο 

πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο θαη ζηε θαιιηηερληθή θαη ινγνηερληθή δεκηνπξγία 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ηνκέα.
3
 ε γεληθφ επίπεδν 

δηεπθξηλίδεη φηη πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία θαη κε ηξίηεο ρψξεο θαη αξκφδηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο, ελψ απνζαθελίδεη φηη πάληα ιακβάλεη ππφςε ηηο πνιηηηζηηθέο πηπρέο 

ζηηο απνθάζεηο πνπ παίξλεη ζε άιινπο ηνκείο απνβιέπνληαο ζηνλ ζεβαζκφ ηεο 

πνιπκνξθίαο ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Έλσζεο. 
4
  

Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαδξακαηίδεηαη κία ζεκαληηθή πξνζπάζεηα εθ 

κέξνπο ηεο γηα ηε δηάζσζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο, εληφο ηεο λέαο ςεθηαθήο επνρήο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ απηή επέθεξε. 

Γηάθνξα πξνγξάκκαηα θαη πξσηνβνπιίεο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο έρνπλ 

ζηφρν λα θαηαζηεί κία ελσκέλε πνιππνιηηηζκηθή δχλακε κέζα απφ ηελ 

αλνκνηνγέλεηα ηεο, ράξε ζηνλ ζεβαζκφ ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ άιινπ πνπ πξνθχπηεη 

κέζα απφ ηε γλψζε ηνπ. Απνηέιεζκα κίαο ηέηνηνπ είδνπο Πξσηνβνπιίαο ηεο 

Δπηηξνπήο ππήξμε θαη EUROPEANA ε επξσπατθή, πνιηηηζηηθή, ςεθηαθή 

βηβιηνζήθε. 

 

 

EUROPEANA 

 

Η EUROPEANA απνηειεί κία δηαδηθηπαθή πχιε πνπ ιεηηνπξγεί σο ε ελδηάκεζε 

επαθή κε πνιηηηζηηθά αγαζά πνπ έρνπλ ςεθηνπνηεζεί απφ 2300 πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ φπσο βηβιηνζήθεο, κνπζεία θαη νξγαληζκνχο πνπ θαηέρνπλ 
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αξρεία θαη ζπιινγέο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη κεξηθά εθ ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ είλαη ε Βξεηαληθή Βηβιηνζήθε θαη ην Λνχβξν.
5
 Σα ςεθηαθά απηά 

αληηθείκελα παξακέλνπλ ζηα πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα θαη δεκνζηεχνληαη ζηα δίθηπα 

ηνπο. Η EUROPEANA ζπιιέγεη ζπλαθείο πιεξνθνξίεο θαη παξνπζηάδεη κία κηθξή 

εηθφλα ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο εληνπίζεη ην πεξηερφκελν πνπ επηζπκεί 

κεηαβαίλεη ζηελ αξρηθή ππεξεζία δειαδή ζηνλ νξγαληζκφ πνπ είλαη θάηνρνο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ.
6
 Απνηειεί ζηφρν ηεο λα κπνξνχλ νη πνιίηεο λα δηεξεπλήζνπλ ηνλ 

πνιηηηζκφ ηεο Δπξψπεο κε έλα «θιηθ ηνπ πνληηθηνχ» δειαδή κέζα απφ ηνλ ηζηφηνπν 

ηεο EUROPEANA πνπ ζα πεξηέρεη ηα κεηαδεδνκέλα φισλ ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ 

πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ηεο επξσπατθήο επείξνπ. Με άιια ιφγηα ζα θαζίζηαηαη ε 

πξφζβαζε ζηνλ πνιηηηζκφ επθνιφηεξε θαζψο νη πνιίηεο δελ ζα ρξεηάδεηαη λα 

κεηαβαίλνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηζηφηνπνπο. Απνηέιεζκα ε εχθνιε πξφζβαζε θαη 

θπξίσο ε δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε γηα ηηο κειινληηθέο γελεέο. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε δηαδηθηπαθή απηή βηβιηνζήθε πεξηέρεη 

30.000.000 αληηθείκελα ησλ παξαθάησ εηδψλ:
7
  

 Δηθφλεο = πίλαθεο δσγξαθηθήο, ζρέδηα, ράξηεο, θσηνγξαθίεο θαη εηθφλεο 

κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ. 

 Κείκελα = βηβιία, εθεκεξίδεο, επηζηνιέο, εκεξνιφγηα θαη αξρεηαθά 

έγγξαθα. 

 Ήρνη = κνπζηθή θαη πξνθνξηθφο ιφγνο απφ θπιίλδξνπο, ηαηλίεο, δίζθνπο 

θαη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο. 

 Βίληεν = ηαηλίεο, επίθαηξα βίληεν θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο. 

Κάπνηα εθ ησλ δηαζεκφηεξσλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ ηεο είλαη ηα έξγα ηνπ Leonardo Da 

Vinci θαη ν πίλαθαο ηνπ Γηνράλεο Βεξκέεξ «Σν θνξίηζη κε ην καξγαξηηαξέλην 

ζθνπιαξίθη», ελψ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην βηβιίν ηνπ Νεχησλα κε ηνπο λφκνπο ηεο 

θίλεζεο αιιά θαη ν Γνλ Κηρψηεο ηνπ Μηγθέι ληε Θεξβάληεο.  

Η ζεκεξηλή φκσο κνξθή ηεο EUROPEANA ππήξμε απνηέιεζκα ζηαδηαθψλ βεκάησλ 

κε ζπλερείο αλαθνηλψζεηο θαη ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ αιιά θαη ηεο ζέιεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο 

αληηκεηψπηδαλ πξνζπαζνχζαλ λα επηηχρνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο. Παξαθάησ 

αθνινπζεί κία ζχληνκε πεξηήγεζε ηεο κέζα απφ ηελ ελσζηαθή έλλνκε ηάμε. 

                                 

 

 

Η ΠΟΡΔΙΑ ΣΗ EUROPEANA ΜΔΧ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΙΚΗ ΔΝΝΟΜΗ 

ΣΑΞΗ 

 

Αθνξκή γηα ηε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηεο EUROPEANA απνηέιεζε ε 

επηζηνιή πνπ απέζηεηιε ζηηο 28 Απξηιίνπ 2005 o ηφηε Πξφεδξνο ηεο Γαιιίαο Jacques 

Chirac καδί κε ηνπο Πξνέδξνπο ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Ιηαιίαο, ηεο Ιζπαλίαο, ηεο 

Οπγγαξίαο, θαη ηεο Πνισλίαο ζηνλ ηφηε Πξφεδξν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Jose 

Manuel Durao Barroso δεηψληαο λα θαηαζηεί ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Δπξψπεο 

εθηθηή ζε φινπο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κίαο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο, ηνλίδνληαο 

ηελ ήδε ππάξρνπζα δξάζε ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ ηνκέα απηφ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

                                                 
5
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«Directorate General for Communications Networks, Content and Technology (DG 

CONNECT)» εληφο ηνπ νπνίνπ ήδε γηα παξαπάλσ απφ κία δεθαεηία είραλ 

ελζσκαησζεί πξνγξάκκαηα φπσο ε ηειεκαηηθή γηα Βηβιηνζήθεο, θαη είρε 

δεκηνπξγεζεί ε Δπξσπατθή Βηβιηνζήθε, έλαο ηζηφηνπνο πνπ πεξηέρεη ηα 

κεηαδεδνκέλα απφ ηηο 28 εζληθέο βηβιηνζήθεο ηεο Έλσζεο.
8
 

Απνδερφκελε ινηπφλ ε Δπηηξνπή ηελ πξφηαζε, ηελ ελέηαμε ζηελ αλαθνίλσζε ηεο 

«i2010: Φηθιακές Βιβλιοθήκες» (COM/2005/0465) ζηηο 30/09/2005. ηφρνο ηεο 

παξνχζαο αλαθνίλσζεο ήηαλ λα θαηαζηήζεη ηνπο επξσπατθνχο πφξνπο πιεξνθνξηψλ 

επθνιφηεξνπο ζηελ πξφζβαζε θαη πην ελδηαθέξνληεο ζηε ρξήζε κέζσ ηεο 

επηγξακκηθήο πξνζβαζηκφηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ Δπξσπατθψλ 

Ηιεθηξνληθψλ Βηβιηνζεθψλ.
9
 Οη ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο απνηεινχλ νξγαλσκέλεο 

ζπιινγέο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δηαηίζεληαη ζην θνηλφ θαη πξφθεηηαη είηε γηα 

πιηθφ πνπ έρεη ππνζηεί ςεθηαθνπνίεζε είηε γηα εμαξρήο ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ φπσο 

πνιιά επηζηεκνληθά άξζξα.
10

 Οη ηξεηο ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ βηβιηνζήθε ηνπ 

επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ ήηαλ ε ςεθηαθνπνίεζε αλαινγηθψλ ζπιινγψλ, ε 

επηγξακκηθή πξνζβαζηκφηεηα γηα λα σθειεζεί ε πιεξνθφξεζε θαη ε δηαηήξεζε θαη 

απνζήθεπζε ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε νη κειινληηθέο γελεέο 

ελψ σο ηειηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζεο αλαθνίλσζεο νξίζηεθε ε ζπκβνιή ηεο 

Δπηηξνπήο ζηε γεληθφηεξε δξάζε ηεο Έλσζεο γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαζψο νη πνιίηεο ζα 

εθηηκήζνπλ επθνιφηεξα ηφζν ηε δηθή ηνπο πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά φζν θαη ησλ 

ππφινηπσλ ιαψλ επηζεκαίλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ην κειινληηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο 

ζην ηνκέα ηεο εξγαζίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο εθπαίδεπζεο.
11

  

Δπηπξνζζέησο δηεπθξίληζε ηα πηζαλά πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ςεθηαθνπνίεζεο, ηεο επηγξακκηθήο πξφζβαζεο θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ ςεθηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζε νηθνλνκηθά (θπξίσο έιιεηςε πφξσλ) 

ηερλνινγηθά (ηαρχηαηε ηερλνινγηθή εμέιημε πνπ νδεγεί ζε αδπλακία 

παξαθνινχζεζεο ηεο, αιιά θαη γξήγνξε αρξήζηεπζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ 

απνζήθεπζεο, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ θίλδπλν λα ραζνχλ ηα αξρεία), θαη 

λνκηθά ( θπξίσο κε ην δήηεκα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, κε ηα έξγα λα είλαη 

δηαζέζηκα κφλν πξηλ ην 1900 ελψ επηζήκαλε ηελ πεξίπησζε λα θαηέρνπλ δηθαηψκαηα 

νη εθδφζεηο ζηα ινγνηερληθά θείκελα).
12

 Δπηζεκαίλνληαο φηη ε ππάξρνπζα 

δηαθχκαλζε απνηειεζκάησλ είλαη ινγηθή ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ ηφληζε φηη ζα 

ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη απφ ηελ Δπηηξνπή ελψ 

πξνσζνχζε ηα θξάηε λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν παξαγσγήο 

ςεθηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, λα ζέηνπλ πνζνηηθνχο ζηφρνπο, λα πξνσζνχλ ηε 

ζπλεξγαζία δεκνζίνπ – ηδησηηθνχ ηνκέα γηα άληιεζε θεθαιαίσλ, λα αλαπηχμνπλ 

εγθαηαζηάζεηο κεγάιεο θιίκαθαο ςεθηνπνίεζεο, λα εγθξίλνπλ ηελ επξσπατθή 

ςεθηαθή βηβιηνζήθε θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο ζην ήδε πξνζβάζηκν 

ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ.
13

 Σέινο πξφηεηλε ζπγθξφηεζε εζληθψλ ζρεδίσλ δξάζεο κε ηελ 

κεηαμχ ηνπο αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ πξνζεθηηθή εμέηαζε ζηα κέηξα άιισλ 

θξαηψλ, ηε ζέζπηζε θαηάιιεισλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πνιιαπιή 

αληηγξαθή θαη κεηαθίλεζε ςεθηαθνχ πιηθνχ.
14
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Η παξαπάλσ πξφηαζε έιαβε ηζρπξή ζηήξημε απφ ην πκβνχιην θαη ην Κνηλνβνχιην, 

θαη ην πκβνχιην κάιηζηα κε ηε ζχζηαζε ηνπ ζηηο 14/11/2005 (2005/835/ΔΚ) 

επηζήκαλε φηη φια ηα θξάηε έρνπλ απνδερηεί ηελ πξφηαζε γηα ηε βηβιηνζήθε θαη 

πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία κίαο Δπξσπατθήο Οκάδαο Αξρείσλ δειαδή εκπεηξνγλψκνλεο 

πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ην ζπληνληζκφ ζε γεληθά ζέκαηα ελψ ζα 

ζπλεξγάδεηαη θαη κε άιια επξσπατθά θαη εζληθά ηδξχκαηα γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ζην 

Δπξσπατθφ Γξαθείν Βηβιηνζεθψλ, Πιεξνθνξηψλ θαη Σεθκεξίσζεο (EBLIDA).
15

 

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2006 ινηπφλ ε Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επηζήκαλζε 

ηνπ πκβνπιίνπ ζπλέζηεζε Οκάδα Δκπεηξνγλσκφλσλ Τςεινχ Δπηπέδνπ. ηφρνο ηεο 

είλαη ε εμεχξεζε απνδεθηψλ ιχζεσλ γηα δπλεηηθψο δχζθνια ζέκαηα θέξλνληαο ζε 

επαθή πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα, εθδφηεο, ηερλνινγηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

παλεπηζηεκηαθνχο. Γηα ιφγνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο ψζηε λα επηιπζνχλ ηξία βαζηθά 

ζέκαηα δεκηνπξγήζεθαλ 3 ππννκάδεο : Η νκάδα γηα ηηο ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα, ε νκάδα γηα ηηο επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο θαη ε νκάδα πνπ 

πξνζπαζεί λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

δεκηνπξγνχ.
16

 Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ζηηο 22/06/2006 ε Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ 

κέζσ ηεο γλσκνδφηεζεο ηεο (2006/ C229/07) δηεπθξίληζε φηη πξέπεη λα δνζεί έκθαζε 

ζην ξφιν ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ πφιεσλ ζηελ ςεθηνπνίεζε θαζψο νη ηνπηθέο 

βηβιηνζήθεο ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε παξέρνπλ πξφζβαζε ζε αλαινγηθά θείκελα αιιά 

δελ παξέρνπλ ζε ςεθηαθά κε απνηέιεζκα ηνλ θίλδπλν λα ραζνχλ πνιχηηκα ηζηνξηθήο 

αμίαο αξρεία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία κεγάινπ κέξνπο ησλ πνιηηψλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία.
17

 

Η ζεκαληηθφηεξε φκσο εμέιημε ζηελ πνξεία ψζηε λα θαηαζηεί ε επξσπατθή 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά δηαζέζηκε ζην internet έιαβε ρψξα κέζσ ηεο χζηαζεο ηεο 

Δπηηξνπήο ζηηο 24/08/2006 (2006/585/ΔΚ) θαη ησλ πκπεξαζκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ 

ζηηο 13/11/2006 (2006/ C297/01). 

ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ηα θξάηε κέιε ζεζκνζεηήζεθε ε δξάζε ηνπο ζε 3 

ηνκείο εληφο ησλ νπνίσλ  πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα.
18

 πγθεθξηκέλα 

φζνλ αθνξά ηελ ςεθηαθνπνίεζε θαη ηελ επηγξακκηθή πξνζβαζηκφηεηα ηνπο ζχζηεζε 

λα ελεκεξψλνληαη γηα εθηεινχκελεο ςεθηαθνπνηήζεηο ζε βηβιία, πεξηνδηθά, 

εθεκεξίδεο, θσηνγξαθίεο, κνπζεηαθά αληηθείκελα, αξρεηαθά ηεθκήξηα, 

νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ψζηε λα κελ ππάξρεη επαλάιεςε, λα ζέηνπλ πνζνηηθνχο 

ζηφρνπο, λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία πνιηηηζηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα γηα λέεο ρξεκαηνδνηήζεηο, λα ζπγθξνηνχλ κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο ζηνλ ηνκέα 

ηεο ςεθηαθνπνίεζεο, λα πξνσζήζνπλ ηελ επξσπατθή βηβιηνζήθε σο πνιπγισζζηθφ 

ζεκείν πξφζβαζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο 

εληνπίδνληαο κέηξα πνπ κπινθάξνπλ ηε δηαδηθαζία, πξνβαίλνληαο ζηελ επίιπζε ηνπο 

ή πξνσζψληαο κεραληζκνχο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ρξήζε ησλ νξθαλψλ, ησλ 
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 Σφςταςη του Συμβουλίου 2005/835/ΕΚ, ςχετικά με ενζργειεσ προτεραιότητασ για να ενιςχυθεί η 
ςυνεργαςία ςτον τομζα των αρχείων ςτην Ευρϊπη,  ΕΕ L 345, τησ 14

ησ
 Νοεμβρίου 2005, ςελ 56, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/  
16

SEC(2008) 2372, Commission Staff Working Document, «Europe’s cultural heritage at the click of a 
mouse», τησ 11

ησ
  Αυγοφςτου 2008, ςελ 6.  

17
 Γνωμοδότηςη τησ Επιτροπήσ των Περιφερειϊν 2006/C 229/07, ςχετικά ε την Ανακοίνωςη τησ 

Επιτροπήσ που αφορά τισ ψηφιακζσ βιβλιοθήκεσ τησ 22
ησ 

Σεπτεμβρίου 2009, ςελ 52. http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT 
18

 Σφςταςη τησ Επιτροπήσ 2006/585/ΕΚ, ςχετικά με την ψηφιακοποίηςη και την επιγραμμική 
προςβαςιμότητα πολιτιςτικοφ υλικοφ και για την ψηφιακή διαφφλαξη, ΕΕ L 236, τησ 24

ησ
 Αυγοφςτου 

2006,  ςελ 28. http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/ 



εμαληιεκέλσλ ή απνζπξκέλσλ απφ ηελ θπθινθνξία έξγσλ.
19

 

ηελ ςεθηαθή δηαθχιαμε πξφηεηλε ηε ζέζπηζε εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ κε ζηφρν ηε 

καθξνρξφληα δηαθχιαμε ζεβφκελε πάληα ηε λνκνζεζία πεξί δηθαησκάησλ 

δεκηνπξγνχ, ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηα άιια θξάηε γηα ζρέδηα δξάζεο θαη 

θαηάζεζεο ψζηε λα κελ ππάξρεη κεγάιε απφθιηζε αιιά θαη πξφβιεςε ηεο 

λνκνζεζίαο γηα πξνζηαζία ηνπ ηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηήξεζε 

ηεο θνηλνηηθήο θαη δηεζλνχο λνκνζεζίαο γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ελψ δήηεζε 

ηε ζπλερή ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο θάζε δχν ρξφληα.
20

 

ηε ζπλέρεηα ην πκβνχιην δηεπθξίληζε φηη ππνζηεξίδεη ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

ελψ φξηζε ην απαηηνχκελν ρξνλνδηάγξακκα εληφο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεη πνηεο είλαη νη 

δξάζεηο πξνηεξαηφηεηαο ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ αληίζηνηρα θαη ην ρξνληθφ 

πεξηζψξην πνπ έρνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ηα 

πξνβιήκαηα.
21

 

Δμίζνπ ζεκαληηθέο απνθάζεηο δξνκνινγήζεθαλ θαη ην 2007. Η αλαθνίλσζε ηεο 

Δπηηξνπήο ζηηο 14/02/2007 γηα ηηο επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο ζηελ ςεθηαθή επνρή, 

(COM (2007)56) αλαθεξφκελε ζηελ πξφζβαζε, ηε δηάδνζε θαη ηδηαηηέξσο ζηε 

δηαθχιαμε αλέιπζε δηάθνξεο ηερληθέο, ελψ παξέζεζε πνιιέο ζεκαληηθέο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, βαζηζκέλε ζηνλ ηξφπν πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη νη βηβιηνζήθεο ψζηε λα βνεζήζεη ηα 

θξάηε λα ιχζνπλ ηα αληίζηνηρα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ.
22

 Έλα κήλα 

αξγφηεξα ζηηο 22/03/2007 έιαβε ρψξα ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζχζηαζε 

εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηε ςεθηαθνπνίεζε θαη ηε ςεθηαθή 

δηαθχιαμε (2007/23/ΔΚ). Η επηηξνπή απηή αθφκε θαη ζήκεξα έρεη σο ζηφρν λα 

αμηνινγεί ηελ πξφνδν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ 2006 θαη απνηειεί ην κέζν ζπλεξγαζίαο θαη 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηηο 

πξνεγνχκελεο δηεξγαζίεο άιισλ νκάδσλ.
23

 Κάζε θξάηνο κέινο εθπξνζσπείηαη απφ 2 

αληηπξνζψπνπο (θαηφπηλ επαξθνχο δηθαηνινγίαο κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη θαη ηξίην) 

θαη δηθαηνχηαη λα έρεη ίζν αξηζκφ αλαπιεξσηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχνπλ νη ίδηνη 

φξνη.
24

 Η Δπηηξνπή αζθεί ηελ πξνεδξία, ελψ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχζηαζεο 

βνεζεηηθψλ ππννκάδσλ φπνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ παξαηεξεηέο ή 

εκπεηξνγλψκνλεο. Αμίδεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ηα κέιε δελ πιεξψλνληαη γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ελψ ηα έμνδα θαιχπηνληαη ζε έλαλ εκπεηξνγλψκνλα απφ θάζε θξάηνο 

κέζσ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ παξέρεη ε Δπηηξνπή ζηελ Οκάδα.
25

 

Σν επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην {(27/09/2007) – 

2007/320/ΔΚ} πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία ελφο ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ ζε επξσπατθφ 

επίπεδν πνπ ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηηο εζληθέο ζπιινγέο κνπζείσλ θαη αξρείσλ φπσο 

ε ήδε ππάξρνπζα επξσπατθή ςεθηαθή βηβιηνζήθε θαη ζα ζπγθεληξψλεη πάζεο 

θχζεσο ςεθηαθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επξσπατθή πνιηηηζηηθή 
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 Ibid, ςελ 29. 
20

 Ibid, ςελ 30. 
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 Συμπεράςματα του Συμβουλίου 2006/C 297/01 ςχετικά με την ψηφιοποίηςη και την επιγραμμική 
προςβαςιμότητα πολιτιςτικοφ υλικοφ και την ψηφιακή διαφφλαξη, τησ 7

ησ 
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 COM (2007)56 τελικό, «Ανακοίνωςη τησ Επιτροπήσ για την Πληροφορία ςτην ψηφιακή εποχή» τησ 
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 Απόφαςη 320/2007 τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ για ςφςταςη ομάδασ εμπειρογνωμόνων των 
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θιεξνλνκηά.
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 Πξάγκαηη ζηηο 8/11/2007 ηδξχζεθε ην ίδξπκα ηεο Δπξσπατθήο 

Ψεθηαθήο Βηβιηνζήθεο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Πνιηηηζκφ πνπ θχξηα κέιε ηνπ είλαη νη 

επξσπατθέο ελψζεηο βηβιηνζεθψλ, κνπζεία, αξρεία θαη αξρεία νπηηθναθνπζηηθνχ 

πιηθνχ. Με ιίγα ιφγηα νξγαλψζεηο ή θνξείο πνπ ηνπ παξέρνπλ κείδνλα πιηθφ θαη 

εδξεχεη ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Οιιαλδίαο. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή ελφο λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ην πξνζσπηθφ θαη ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο EUROPEANA ψζηε ε πξσηνβνπιία λα θαηαζηεί βηψζηκε. 

Σαπηφρξνλα ε Δπηηξνπή αλέζεζε ζην πξνζσπηθφ ηεο Δπξσπατθήο Βηβιηνζήθεο ηε 

δεκηνπξγία ελφο πξσηφηππνπ γηα ηε EUROPEANA. 

Έλα ρξφλν αξγφηεξα μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλδέζκνπ ηεο EUROPEANA. 

Καηφπηλ ηεο αλαθνηλψζεσο ηεο Δπηηξνπήο COM(2008)513 ζηηο 11/08/2008 φπνπ 

πεξηγξαθφηαλ ε κέρξη ηφηε ηθαλνπνηεηηθή εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

επηζεκαίλνληαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξέκελαλ άιπηα ε Δπηηξνπή δξνκνιφγεζε ην 

άλνηγκα ηεο ηζηνζειίδαο ην Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο.
27

 

Πξάγκαηη ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 2008 μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην πξσηφηππν ηεο 

EUROPEANA απφ ηελ Viviane Reding (Δπξσπαία Δπίηξνπνο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο) θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Jose Manuel Barroso, παξέρνληαο 

πξφζβαζε ζε 4.500.000 ςεθηαθά αληηθείκελα δηπιάζην ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ πνπ είρε 

ηεζεί. Μία απξνζδφθεηε φκσο αχμεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ ππνινγίζηεθε ζηα 

10.000.000 ρηππήκαηα ηελ ψξα είρε σο απνηέιεζκα νη δηαθνκηζηέο λα κελ κπνξνχλ 

λα αληηκεησπίζνπλ ην καδηθφ θνξηίν θαη λα δηαθνπεί πξνζσξηλά ε ιεηηνπξγία ηεο 

πνπ επαλήιζε έλα κήλα αξγφηεξα. 

Σξία ρξφληα κεηά ηελ πξφηαζε ε ςεθηαθή βηβιηνζήθε ηνπ Δπξσπατθνχ πνιηηηζκνχ 

ππήξμε πξαγκαηηθφηεηα. Σα πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηελ ίδηα εκέξα ηεο 

έλαξμεο (2008/C 319/07) παξαρσξνχζαλ ηα εχζεκα ηφζν ζηα θξάηε φζν θαη ζηελ 

Δπηηξνπή ελψ δηεπθξίληδαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξέκεηλαλ ζρεδφλ απαξάιιαθηα 

κέρξη ην 2010. Σα πξνβιήκαηα θαη ζε απηφ ην ζεκείν δηαρσξίδνληαη θαη πάιη ζε 

νηθνλνκηθά, λνκηθά θαη ηερλνινγηθά θαη δελ δηαθέξνπλ πνιχ απφ απηά ηνπ 2006. Αλ 

θαη ην 2009 ε EUROPEANA θαηείρε 5.000.000 πνιηηηζηηθά αγαζά ε Δπηηξνπή κε 

αλαθνίλσζε ηεο (COM(2009)440) ζηηο 28/08/2009 επηζήκαλε ηελ αληζφηεηα 

αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά ησλ θξαηψλ αιιά θαη ηελ αλνκνηνγέλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ, 

ελψ έζεζε σο ζηφρν ηα 10.000.000 γηα ην 2010, λνχκεξν πνπ ζα έπξεπε λα 

πνιιαπιαζηάδεηαη ηα επφκελα έηε.
28

 Ο ζηφρνο επεηεχρζε θαη ε EUROPEANA ην 

2011 απέθηεζε 20.000.000 έξγα. Γπζηπρψο ην 2012 θαη 2013 πξνζηέζεθαλ κφλν απφ 

5.000.000 έξγα αληίζηνηρα γεγνλφο γηα ην νπνίν επζχλεηαη ηφζν ε λνκνζεζία ιφγσ 

ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο φζν 

θαη ε ρξεκαηνδφηεζε. 

Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο ππήξμε κείδνλ δήηεκα. Αξρηθά ε 

Δπηηξνπή ρξεκαηνδφηεζε ηε EUROPEANA  κε ην πξφγξακκα e-Conteplus, αιιά θαη 

δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο εηζθνξέο θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηνπνίεζεο.
29

 Απφ ην 

2009 σο ην 2011 ρξεκαηνδνηήζεθε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο e-Content Plus 
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Ψήφιςμα ΤΑ – 0416/2007 ςχετικά με τισ ψηφιακζσ βιβλιοθήκεσ, «i2010: προσ μια 
ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη», τησ 27

ησ 
Σεπτεμβρίου 2007, ςελ 299.  
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και την επιγραμμική προςβαςιμότητα πολιτιςτικοφ υλικοφ και τη ψηφιακή διαφφλαξη ςτην ΕΕ», ΕΕ C 
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Programme ελψ ην Κνηλνβνχιην ζηηο 05/05/2010 (2011/C81/04) πξφηεηλε ηε δσξεά 

πξφζβαζε ζε φια ηα αγαζά ρσξίο ηειεθφξησζε (πξάγκα αδχλαην ιφγσ ησλ 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο) ελψ ηφληζε φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

ζπληνληζκέλε ιχζε ζηελ ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη φηη κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

Ληζαβφλαο ζα έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί ρσξηζηή ζέζε πξνυπνινγηζκνχ ζην πξνζερέο 

ηφηε λνκνζρέδην.
30

 Αλ θαη δελ ππήξμε ρσξηζηή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ 

EUROPEANA ην πκβνχιην ζηηο 10/05/2010 (2010/C137/07) δηεπθξίληζε φηη είραλ 

ήδε μεθηλήζεη νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο απφ ην 2014 – 2020.
31

 

Σειηθά αλ θαη ην 2013 ρξεκαηνδνηήζεθε  απφ ην Πξφγξακκα Καηλνηνκίαο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο απφ ηελ έλαξμε ηνπ 2014 φπσο δήισζε θαη ην πκβνχιην ζηηο 

15/06/2011, (2011/C175/01) ε EUROPEANA είλαη εληαγκέλε κέζα ζην πξφγξακκα 

ηεο Δπηηξνπήο «ηξαηεγηθή Δπξψπε 2020: Αλάπηπμε έμππλε δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο». πγθεθξηκέλα εληάζζεηαη  ζην ςεθηαθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ 

Δπξψπε κία απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπνπ 

ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ επηγξακκηθνχ πνιηηηζηηθνχ θαη δεκηνπξγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη ε αλάγθε λα εληζρπζεί ε ςεθηνπνίεζε θαη ε δηάδνζε ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κέζα θαη απφ ηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε 

«EUROPEANA»
32

. Παξφια απηά αθφκε θαη ζήκεξα ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ 

ςεθηνπνίεζε, ηελ δηαδηθηπαθή πξφζβαζε θαη ηε δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο απνηειεί επζχλε θπξίσο ησλ θξαηψλ δηφηη ε Δπηηξνπή αξθείηαη ζηελ 

παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ηδξχκαηνο θαη ηνπ ηζηφηνπνπ ηεο 

EUROPEANA θαζψο θαη ζε πεξηνξηζκέλεο ρξεκαηνδνηήζεηο θπξίσο ζηα αδχλακα 

νηθνλνκηθά θξάηε. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά αλαγθαία ηελ ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε 

θαζψο ηα πεξηζζφηεξα θξαηηθά ηδξχκαηα δελ δηαζέηνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα 

γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη κία 

αιπζίδα πνπ θαηαιήγεη θαη πάιη ζην δήηεκα ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπλ ππάξμεη ην άιιν βαζηθφ εκπφδην καδί 

κε ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ζην λα απνθηήζεη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

ειεθηξνληθή κνξθή. Παξαθάησ ινηπφλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο πξηλ φκσο θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχκε ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζπληεινχλ ζηελ αλνκνηνγέλεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ απφ ηα θξάηε πεξηερφκελνπ ηφζν 

ζηνλ αξηζκφ φζν θαη ζην κέγεζνο.  

 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΟΓΗΓΟΤΝ ΣΗΝ ΑΝΟΜΟΙΟΓΔΝΔΙΑ ΣΟΤ 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ  ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ ΜΔΛΧΝ 

 

Η αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο ζπλδπαζκέλε πάληα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο 

πνπ δηέπεη ηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ επεξέαζε θαη ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο 

Europeana. Πηζηεχνληαο φηη ε Έλσζε πξέπεη λα έξζεη πην θνληά ζηνπο πνιίηεο 

θξνληίδεη λα εμαζθαιίδεη φηη νη απνθάζεηο ζα ιακβάλνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Σνηνπηνηξφπσο έδξαζε θαη θαηά ηελ δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Ψεθηαθήο 

Βηβιηνζήθεο φπνπ ην ηξίπηπρν ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ πνπ ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο 
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θαηά ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία αξθέζηεθε ζε κία Δπηηξνπή πνπ εθδίδεη 

αλαθνηλψζεηο θαη έλα Κνηλνβνχιην πνπ εθδίδεη κε δεζκεπηηθά ςεθίζκαηα κε πνιχ 

πεξηνξηζκέλε δξάζε ζε επξσπατθφ επίπεδν, δεκηνπξγψληαο απιά ηνλ νξγαληζκφ ηεο 

Europeana θαη ζπζηήλνληαο νκάδα εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ.   

Ωζηφζν θαλείο δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη ν ηξφπνο δξάζεο ήηαλ 

αλαπνηειεζκαηηθφο, ηε ζηηγκή πνπ ε δηαδηθαζία ήηαλ εληφο ηνπ απαηηνχκελνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο  θαη πεξηζζφηεξα αληηθείκελα απφ ηνλ απαηηνχκελν ζρεδφλ θάζε 

θνξά αξηζκφ εηζήρζεζαλ. Η δξάζε φκσο ζε εζληθφ επίπεδν είρε σο απνηέιεζκα έλαλ 

κε ηζφηηκν αξηζκφ αληηθεηκέλσλ αλάκεζα ζηα θξάηε, γεγνλφο πνπ ζίγνπξα 

επεξεάδεηαη θαη απφ ην φηη δελ επέδεημαλ φια ηα ίδην ελδηαθέξνλ θαη δήιν αιιά θαη 

απφ ηα δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα, κέζα θαη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θαη 

θαζνξίζηεθαλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη λνκηθή δηάζηαζε θάζε 

θξάηνπο. Η ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ην 2006 πξνέηξεςε ηα θξάηε λα ιάβνπλ δξάζε 

ζε επηιεγκέλνπο βαζηθνχο ηνκείο ελψ ην πκβνχιην θξίλνληαο ηελ εηνηκφηεηα ησλ 

θξαηψλ ζέζπηζε ην απαηηνχκελν ρξνλνδηάγξακκα. Οη αλαθνξέο πνπ φθεηιαλ λα 

ζηείινπλ ηα θξάηε σο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2008 θαηαδεηθλχνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

νδήγεζαλ νπζηαζηηθά ζηε δηαθχκαλζε. Παξαπάλσ αθνινπζεί κία ζχληνκε αλαθνξά 

ησλ παξαγφλησλ δηαρσξηζκέλνπο ζηνπο 3 ηνκείο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

 

 

                                         ΠΔΓΙΟ ΦΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΗ 

 

Παξά ηε ζέιεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο ζπζηάζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηα κέζα πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ 

ςεθηαθνπνίεζε ππήξμε δηαθχκαλζε ησλ απνηειεζκάησλ αλάκεζα ζηα θξάηε. Ωο 

αξρηθή αηηία ελδείθλπηαη ην γεγνλφο φηη ηα θξάηε δελ ιάκβαλαλ ππφςε ηελ 

επηζθφπεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ςεθηαθνπνίεζεο δειαδή ηνπ θαζνξηζκνχ ηη είλαη 

ήδε ςεθηνπνηεκέλν θαη ηη φρη ψζηε λα απνθζερζεί κία κειινληηθή αιιεινεπηθάιπςε 

ησλ πξνζπαζεηψλ. Διάρηζηεο ρψξεο φπσο ε ινβελία δεκηνχξγεζαλ κεηξψα κε 

λνκνζεηηθή ζηήξημε ελψ έλαο κεγαιχηεξνο αξηζκφο βαζίζηεθε ζηηο εζληθέο πχιεο.
33

 

Ωζηφζν απνδείρζεθε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ειέγρνληαλ ζπάληα. Αθφκε 

ην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε δελ έζεζαλ ζαθείο πνζνηηθνχο ζηφρνπο θαη ε 

ςεθηαθνπνίεζε ήηαλ εληαγκέλε ζε άιιεο πνιηηηθέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ρξεκαηνδνηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε θξάηνπο νδήγεζε ζε δηαθχκαλζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. Η Διιάδα π.ρ. απφ ην 2003 – 2007 ςεθηνπνίεζε 180 δηαθνξεηηθά 

έξγα δηαζέηνληαο 100 εθαηνκκχξηα επξψ (αληίζηνηρν πνζφ θαη ηελ πεξίνδν ηνπ 2008 

– 2013) ελψ ε Οιιαλδία δηέζεζε 90 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηελ ςεθηαθνπνίεζε κφλν 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ηελ πεξίνδν 2007 – 2014.
34

 Έλαο αθφκε ιφγνο ππήξμε θαη 

ε δπλαηφηεηα ζχκπξαμεο ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ ηνκέα. Η έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ζε 

ρψξεο κηθξνχ κεγέζνπο θαη ηδηαίηεξα φζεο δελ νκηινχζαλ ηελ αγγιηθή γιψζζα φπσο 

ε Δζζνλία θαη ε Λεηνλία είρε σο απνηέιεζκα ηελ κε επηζπκία απφ ηδησηηθέο εηαηξίεο 

λα ζπκπξάμνπλ νηθνλνκηθά θαη λα αξθεζηνχλ απιά ζε ππεξεζηαθή βνήζεηα.
35

 

Αληίζεηα κεγαιχηεξα θξάηε δέρζεθαλ νηθνλνκηθέο εηζθνξέο απφ ηδηψηεο φπσο ε 

Ιζπαλία φπνπ ε Telefonica δψξηζε 10 εθαηνκκχξηα επξψ ελψ ε Γεξκαλία, ην Βέιγην 

θαη ε Μ. Βξεηαλία ζπλεξγάζηεθαλ κε ηελ Google.
36

 Αθφκε φζεο ρψξεο δηαζέηνπλ 
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θέληξα ςεθηαθνπνίεζεο πνπ ζπλδένληαη κε κεγάινπο νξγαληζκνχο φπσο ε Γεξκαλία 

κε Παλεπηζηήκην, ε Διιάδα (Τπεξεζία Γεκνζηεχζεσλ) θαη ε Ιηαιία κε αξρείν, 

παξνπζίαδαλ απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα.
37

 Σέινο πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη νη ρψξεο 

κε ήδε ππάξρνπζα εζληθή ζηξαηεγηθή ςεθηνπνίεζεο παξνπζίαδαλ θαιχηεξε εμέιημε. 

Αλ θαη παξάιιεια ε Δπηηξνπή επηδηψθνληαο λα ιχζεη θάπνηα εθ ησλ δεηεκάησλ 

εδξαίσλε πξνγξάκκαηα φπσο ην 2007/8 κέζσ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 

βνήζεζε λα δεκηνπξγεζνχλ θέληξα ςεθηνπνίεζεο ζε Δπξσπατθφ Δπίπεδν ή κε ηελ 

κειέηε Numeric πνπ εμέηαδε πνηα κεζνδνινγία ζα επηθέξεη πην αμηφπηζηα ζηνηρεία 

ψζηε λα απμεζνχλ νη ςεθηνπνηήζεηο, δελ είρε ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα ηνπ 

ηζφηηκνπ πεξηερνκέλνπ.
38

 

 

 

 

                       ΠΔΓΙΟ ΔΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ  

 

πσο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο Ψεθηνπνίεζεο έηζη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο 

πξφζβαζεο ππήξμαλ δεηήκαηα πνπ επεξέαζαλ ηελ πξφνδν ησλ θξαηψλ θαη νδήγεζαλ 

ζηελ αληζφηεηα. Ο νηθνλνκηθφο ηνκέαο θαη πάιη πξσηνζηαηεί κε ηελ Δπηηξνπή λα 

ζπζηήλεη ζηα θξάηε κέιε λα δψζνπλ νηθνλνκηθά θίλεηξα ηφζν ζε δεκφζηα ηδξχκαηα 

φζν θαη ζε ηδηψηεο γηα λα επηηξέςνπλ ηελ δηάζεζε ησλ έξγσλ ηνπο ζηελ 

EUROPEANA. ηελ Διιάδα ην πξφγξακκα Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο κε 100 

εθαηνκκχξηα επξψ ρξεκαηνδφηεζε κνπζεία θαη βηβιηνζήθεο, ελψ ην ίδην πνζφ 

δηαηέζεθε θαη γηα ηελ πεξίνδν 2008 – 2013 θαη ην πιηθφ ήηαλ άκεζα θαη εχθνια 

δηαζέζηκν ζηε EUROPEANA.
39

 Η δεκηνπξγία εζληθψλ ππιψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ν 

εζληθφο ζχλδεζκνο ηεο EUROPEANA θαη δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ ζε πνιιέο ρψξεο φπσο ην πξφγξακκα Minerva θπζηθά επλφεζαλ ηελ 

εμέιημε ησλ θξαηψλ πνπ ηηο δηαζέηνπλ.
40

 Αθφκε εμαξηάηαη φπσο πξναλαθέξζεθε θαη 

απφ ην θαηά πφζν ηα θξάηε κπφξεζαλ λα πείζνπλ ηδηψηεο λα εθζέζνπλ ηα έξγα ηνπο 

επηγξακκηθά. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηφζν ε ζπλεξγαζία ηεο Δζληθήο Γαιιηθήο 

Βηβιηνζήθεο κε ηνλ χλδεζκν ησλ Γάιισλ Δθδνηψλ πνπ ζπλέηαμαλ κία πιαηθφξκα 

πνπ ζηφρεπε ζην θέξδνο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (Gallica 2)φπνπ νη εθδφηεο 

νπζηαζηηθά απνθαζίδνπλ ην κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ ζέινπλ λα δείμνπλ θαη νη 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ην πιήξεο πεξηερφκελν απφ ηηο ζειίδεο ησλ εθδνηψλ 

κε θάπνην ρξεκαηνδνηηθφ αληίηηκν, αιιά θαη ζηελ Ιηαιία φπνπ ν εθδνηηθφο νίθνο 

LATERZA ζπκθψλεζε κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Κιεξνλνκηάο γηα ηελ 

ςεθηνπνίεζε θαη ηε δσξεάλ δεκνζίεπζε ζην δηαδίθηπν ηεο θιαζζηθήο ζπιινγήο 

βηβιίσλ «Scrittori d’Italia».
41

 Η ρξνλνινγία πνπ εληάρζεθε έλα θξάηνο ζην Ίδξπκα 

ηεο Δπξσπατθήο Ψεθηαθήο Βηβιηνζήθεο ιεηηνπξγεί σο έλαο αθφκε παξάγνληαο.  

Έλα κεγάιν θνκκάηη πνπ επεξεάδεη ηελ αληαπφθξηζε ησλ θξαηψλ κειψλ απνηεινχλ 

ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ νδήγεζαλ θαη ζηνλ θίλδπλν λα 

δεκηνπξγεζεί έλα κεγάιν θελφ ηελ πεξίνδν ηνπ 20
νπ

 αηψλα εληφο ηεο EUROPEANA 

γλσζηφ σο «καχξε ηξχπα» θαη ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ. 
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ΠΔΓΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΓΙΑΦΤΛΑΞΗ 

 

πσο θαη ζηνπο δχν πξνεγνχκελνπο ηνκείο ε πξφνδνο ησλ θξαηψλ κειψλ 

επεξεάζηεθε απφ νηθνλνκηθά θαη λνκηθά δεηήκαηα, κε ηελ Δπηηξνπή λα επηζεκαίλεη 

ηνλ θίλδπλν ηεο θαηαζπαηάιεζεο ησλ πφξσλ θαζψο κε ηελ ηαρχηαηε ηερλνινγηθή 

εμέιημε θαη ηελ έιιεηςε θξαηηθήο γλψζεο, ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα κελ κπνξέζνπλ 

λα δηαζσζνχλ ηα έξγα. Σα πεξηζζφηεξα θξάηε δελ ρξεηάζηεθε λα αλαπηχμνπλ λέεο 

ζηξαηεγηθέο αιιά έπξεπε λα βειηηψζνπλ ηηο νξγαλσηηθέο ππνδνκέο ηνπο, κε απηά πνπ 

ήδε είραλ ζεζπίζεη εζληθέο πνιηηηθέο γηα ηελ ςεθηαθή δηαθχιαμε κε νκάδεο 

εκπεηξνγλσκφλσλ λα παξνπζηάδνπλ αξηηφηεξε πξφνδν φρη φκσο φζν απηέο πνπ είραλ 

ήδε έλαλ νξγαληζκφ κε καθξά πνξεία ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθχιαμεο θαη εληαηηθή 

ζπλεξγαζία κε νκνιφγνπο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν.
42

 Παξάδεηγκα απνηειεί 

ε Μ. Βξεηαλία φπνπ ε Digital Preservation Coalition (DPG) καδί κε ηελ Δζληθή θαη 

άιιεο βηβιηνζήθεο θαζψο θαη ηνλ JICK θαη άιινπο εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζηελ παξνρή ελφο θνηλνχ εζληθνχ 

θφξνπκ.
43

 Έλα αθφκε δήηεκα πνπ επεξέαζε ηελ πνξεία ησλ θξαηψλ κειψλ ήηαλ ε 

αληηγξαθή ζε πεξηζζφηεξα αληίγξαθα γηα ζθνπνχο δηαθχιαμεο, θαζψο θαη ην λνκηθφ 

θελφ πνπ ππήξρε γηα ην πιηθφ πνπ ήηαλ εμαξρήο ςεθηνπνηεκέλν φκσο ηα θξάηε 

θξφληηζαλ λα θαιχςνπλ εγθαίξσο απηφ ην θελφ πνπ ππήξρε ζηε λνκνζεζία ηνπο.
44

 

Ωζηφζν απηφ δεκηνχξγεζε άιιν πξφβιεκα θαζψο ε εζληθνχ επηπέδνπ λνκνζεζία 

δηέθεξε απφ θξάηνο ζε θξάηνο γη’ απηφ θαη ε Δπηηξνπή ζχζηεζε ηελ αληαιιαγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ. ηα πεξηζζφηεξα θξάηε ε ηζηνζπγθνκηδή δειαδή ε ελεξγή ζπιινγή 

πιηθνχ απφ ηνλ παγθφζκην ηζηφ έρεη εληαρζεί ζηε λνκνζεζία γηα ηα ςεθηαθά 

γελλεκέλα έξγα θαη ζπιιέγεηαη απφ ηηο εζληθέο βηβιηνζήθεο αλ θαη είλαη επίζεο πνιχ 

πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
45

 

Φπζηθά ε ηερλνινγία καδί κε ηελ νηθνλνκία φπσο πξναλαθέξζεθε ήηαλ έλαο 

παξάγνληαο πνπ επεξέαδε ηελ πνξεία ησλ θξαηψλ θαη ζηνπο ηξεηο ηνκείο. Η πξφνδνο 

ζε ηερληθά ζέκαηα είλαη θαζνξηζηηθή ηφζν γηα ηηο εζληθνχο ζπζζσξεπηέο (πχιεο) 

φπνπ ππάξρνπλ, φζν θαη γηα ηελ εμέιημε ηεο EUROPEANA.  Η θζελφηεξε θαη 

θαιχηεξεο πνηφηεηαο ςεθηνπνίεζε αιιά θαη ε εμίζνπ θζελφηεξε θαη θαιχηεξε 

ςεθηαθή δηαθχιαμε είλαη απαξαίηεηεο. Απαξαίηεηε φκσο είλαη θαη ε ιχζε ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

 

 

 

                      ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

 

Ωο αιιειέλδεηε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ε ζρέζε αλάκεζα ζηε λνκνζεζία γηα ηα 

δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζηελ επξσπατθή πνιηηηζηηθή ςεθηαθή 

βηβιηνζήθε. Απφ ηε κία πιεπξά ηα δηθαηψκαηα θαζηζηνχλ δχζθνιε σο θαη αδχλαηε 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηελ έληαμε πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ζηε EUROPEANA απφ ηελ 

άιιε ράξε ζε απηή ιχζεθαλ πξνβιήκαηα ζηηο λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ είηε ζε εζληθφ 

είηε ζε επξσπατθφ επίπεδν πνπ εηδάιισο ζα παξέκεηλαλ άιπηα. Πξηλ φκσο 

επεθηαζνχκε θξίλεηαη απαξαίηεην λα νξίζνπκε ηη είλαη ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία.  

 χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο (ΠΟΓΙ)  σο 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία νξίδνληαη «νη δεκηνπξγίεο ηνπ κπαινύ δειαδή νη εθεπξέζεηο, ηα 
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ινγνηερληθά ή θαιιηηερληθά έξγα, ηα ζύκβνια ηα νλόκαηα θαη νη εηθόλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζην εκπόξην θαη ρωξίδεηαη ζε δύν θαηεγνξίεο: ηεο βηνκεραληθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη βξίζθεηαη ζε δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο γηα εθεπξέζεηο, εκπνξηθά 

ζήκαηα, βηνκεραληθά ζρέδηα θαη γεωγξαθηθέο ελδείμεηο θαη ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο πνπ ππάξρεη ζηα ινγνηερληθά έξγα, ζηηο ηαηλίεο, ζηε κνπζηθή ζηα 

θαιιηηερληθά έξγα θαη ζηνλ αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό».
46

 ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ηα δηθαηψκαηα εθείλα πνπ εθηεινχλ νη θαιιηηέρλεο ζηηο παξαζηάζεηο 

ηνπο, νη παξαγσγνί θσλνγξαθεκάησλ ζηηο ερνγξαθήζεηο ηνπο, νη εθθσλεηέο ζην 

ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε ραξαθηεξίδνληαη σο ζπγγεληθά δηθαηψκαηα.
47

 Σα 

παξαπάλσ δηθαηψκαηα φπσο θαη θάζε άιιν δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο επηηξέπεη ζηνλ 

ηδηνθηήηε ή ζηνλ θάηνρν ηνπ λα επσθειεζεί απφ απηφ, φπσο νξίδεη θαη ην άξζξν 27 

ηεο Οηθνπκεληθήο δηαθήξπμεο δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ πνπ δηεπθξηλίδεη φηη «ηνπο 

παξέρεη ην δηθαίωκα λα επωθεινύληαη από ηελ πξνζηαζία ηωλ εζηθώλ θαη πιηθώλ 

ζπκθεξόληωλ ηεο παηξόηεηαο ηωλ επηζηεκνληθώλ, ινγνηερληθώλ θαη θαιιηηερληθώλ 

παξαγωγώλ».
48

 Η πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία αλαγλσξίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ 

ζχκβαζε ησλ Παξηζηψλ γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο (1883), 

ζηε ζπλέρεηα ζηε χκβαζε ηεο Βέξλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαιιηηερληθψλ θαη 

ινγνηερληθψλ έξγσλ (1886) θαη ζηηο δχν ζπλζήθεο ηνπ νξγαληζκνχ ηηο νπνίεο έρνπλ 

ππνγξάςεη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο. 

Απνδερνκέλε φκσο θαη ε ίδηα ε Έλσζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ζέζπηζε ην 2001 κία 

νδεγία (2001/29/ΔΚ) πνπ ζηφρεπε ζηελ ελαξκφληζε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ησλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηνλίδεη φηη ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

ηδηνθηεζίαο.
49

 ηφρνο ηεο παξνχζεο νδεγίαο είλαη ε δηαζθάιηζε ησλ δεκηνπξγψλ θαη 

ησλ εξκελεπηψλ φηη ζα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα έζνδα ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

απηνλνκία θαη ε αμηνπξέπεηα ηνπο.
50

 Οπζηαζηηθά θαζηζηά απαξαίηεηε ηε ζπλαίλεζε 

ηνπ δεκηνπξγνχ πξηλ βγεη ην έξγν ζην θνηλφ, ελψ ειέγρνπλ ηελ νπνηαδήπνηε 

αλαπαξαγσγή (κε φπνην κέζν θαη κνξθή) θαζψο επηιέγνπλ νη ίδηνη ζε πνην κέζν ζα 

παξαρζνχλ ηα δεκηνπξγήκαηα ηνπο. Φπζηθά ε νδεγία νξίδεη φηη κφλν νη ίδηνη 

επηηξέπνπλ ηε πψιεζε ή ηε δηαλνκή ηνπ ζην θνηλφ θαη θαηφπηλ δηθήο ηνπο άδεηαο 

κεηαθέξεηαη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ δεκνζίνπ.
51

 

Βαζηζκέλε ινηπφλ ζηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο ε Δπηηξνπή ζην πξφγξακκα ηεο 

πνιηηηζκηθήο βηβιηνζήθεο αθήλεη ηα θξάηε ζε ζπλεξγαζία κε ηδηψηεο – θαηφρνπο ησλ 

δηθαησκάησλ λα ιχζνπλ ην δήηεκα ηεο έθζεζεο ησλ έξγσλ ηνπο ζηε EUROPEANA 

ζχκθσλα κε φηη νξίδεη απηή ε νδεγία. Οπζηαζηηθά παξνηξχλεη ηα θξάηε λα πείζνπλ 

ηνπο ηδηψηεο ηνλίδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα έρνπλ αλ ηα εθζέζνπλ ζε 

παλεπξσπατθφ επίπεδν. Η ίδηα αξθέζηεθε ζην λα πξνηείλεη ιχζεηο ζηα δηάθνξα 

πξνβιήκαηα φπσο ηηο νκαδηθέο άδεηεο κε παλεπξσπατθή ηζρχ ελψ ηφληδε 

επαλεηιεκκέλσο φηη ε δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο δελ πξέπεη λα παξάγεη 

δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Θέζπηζε αθφκε φηη ε νξηνζέηεζε ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπνζεηείηαη ζηα 70 ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 
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δεκηνπξγνχ φπσο θαη ζηηο ΗΠΑ.
52

 Ωζηφζν ε Google ηεο επηζήκαλε φηη ε λνκνινγία 

ησλ ΗΠΑ έρεη νξίζεη σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ην 1923, πξηλ απφ απηή ηελ επνρή 

ηα έξγα είλαη θνηλήο ρξήζεο, επνκέλσο αθφκε θαη φηη είλαη επξσπατθφ κπνξεί λα 

δηαηίζεηαη ζηηο ΗΠΑ ελψ φρη ζηελ Δπξψπε αλνίγνληαο κία κεγάινπ εχξνπο 

ζπδήηεζε.
53

 Η δξάζε ζε εζληθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο EUROPEANA ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζπάζεηα λα εθαξκνζηεί ε νδεγία ηνπ 2001 είρε σο απνηέιεζκα 

λα εκθαληζηνχλ πξνβιήκαηα ζε ηξηψλ εηδψλ έξγα , ηα εμαληιεκέλα ή απηά πνπ έρνπλ 

απνζπξζεί απφ ηελ θπθινθνξία, ηα έξγα πνπ απνηεινχλ δεκφζην θηήκα θαη ηα 

νξθαλά. 

 ζνλ αθνξά ινηπφλ ηα έξγα πνπ απνηεινχλ δεκφζην θηήκα ην βαζηθφ πξφβιεκα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε πξνήιζε απφ ηελ έιιεηςε πφξσλ γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπο. Αλ θαη ε 

Δπηηξνπή ηφληζε φηη πξέπεη λα παξακείλνπλ δεκφζηα θαη κεηά ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπο, 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηδξχκαηα αμηψλνπλ δηθαηψκαηα ζηα αληίγξαθα θαη ρξέσζε 

γηα ηειεθφξησζε θαζψο ππάξρεη έληνλε αλάγθε λα απμήζνπλ ηα έζνδα ηνπο.
54

 Η 

έιιεηςε ρξεκαηηθψλ πφξσλ φκσο νδεγεί πνιινχο δεκφζηνπο θνξείο λα θαηαθχγνπλ 

ζε ηδηψηεο θάηη ην νπνίν πξνηείλεη θαη ε Δπηηξνπή κε απνηέιεζκα νη ίδηνη λα 

επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ έλα θέξδνο πέξα απφ φζα πξνζέθεξαλ θαη επνκέλσο λα 

θαηέρνπλ ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ζην ςεθηνπνηεκέλν αγαζφ.
55

 Σν γεγνλφο φηη ην 

επίπεδν πξσηνηππίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ δεκηνπξγνχ δελ είλαη 

ελαξκνληζκέλν ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν θαζηζηά ηελ παξνχζα δξάζε εθηθηή. 

Αθξηβψο ίδην είλαη ην πξφβιεκα θαη γηα ηα εμαληιεκέλα έξγα ηνπ νπνίνπ ν θάηνρνο 

είλαη άγλσζηνο θαη επνκέλσο ελαπφθεηληαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ. 

Σειηθψο παξά ηηο ζπλερείο ζπζηάζεηο ηεο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ θαη ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ λα παξακέλνπλ δεκφζην θηήκα θαη κεηά ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπο 

αξθέζηεθαλ λα αλαθνηλψζνπλ φηη αλ γηα ιφγνπο θφζηνπο κεηαθεξζνχλ ζηελ 

θπξηφηεηα ηνπ ηδηψηε κεηά απφ ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα φπνπ θαη ν ίδηνο ζα 

έρεη απνθηήζεη έλα απαηηνχκελν θέξδνο (πξνθαλψο ζπκθσλεκέλν απφ πξηλ) λα 

επηζηξέθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ δεκφζηνπ θνξέα.
56

 ε γεληθέο γξακκέο πάλησο ηα 

πεξηζζφηεξα παξακέλνπλ δεκφζην θηήκα θαη κεηά ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπο. 

Ωζηφζν κεγάιν πξφβιεκα δεκηνπξγήζεθε ζηνλ ηνκέα ησλ νξθαλψλ έξγσλ φπνπ 

παξά ηελ αξρηθή ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ην 2006 ειάρηζηε εμέιημε ππήξμε ζε εζληθφ 

επίπεδν. Μέρξη θαη ην 2010 φζεο πξνζπάζεηεο έιαβαλ ρψξα ήηαλ εζληθέο κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη λα 

ιεηηνπξγεί σο εκπφδην ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ηδηαίηεξα ζηε δεκηνπξγία 

ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ. Σειηθψο ε Δπηηξνπή αλαγθάζηεθε λα πξνβεί ζε έθδνζε 

νδεγίαο (πξνο φια ηα θξάηε θπζηθά). Η νδεγία ινηπφλ COM/2011/089 ηνλίδνληαο 

φηη δελ απεπζχλεηαη ζε έξγα πνπ απνηεινχλ δεκφζην θηήκα, φξηζε ηα νξθαλά έξγα 

σο ηα έξγα πνπ ν θάηνρνο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ έξγνπ δελ έρεη ηαπηνπνηεζεί ή αθφκε 

θαη αλ ηαπηνπνηεζεί δελ βξεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο. χκθσλα κε ην 

άξζξν 3 ε αλαδήηεζε ιακβάλεη ρψξα απφ ηνλ αληίζηνηρν θάζε θνξά νξγαληζκφ πνπ 

αλαιακβάλεη ηε ςεθηνπνίεζε θαη έθζεζε ηνπ έξγνπ θαη κπνξεί λα είλαη δεκφζηεο 

βηβιηνζήθεο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, κνπζεία, αξρεία, ηδξχκαηα θηλεκαηνγξαθηθήο 
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θιεξνλνκηάο θαη δεκφζηνη ξαδηνηειενπηηθνί ζηαζκνί.
57

 Πνηεο απνηεινχλ ηηο 

θαηάιιειεο πεγέο γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ θαζνξίδεηαη απφ ην θάζε 

θξάηνο θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ην ελδηαθεξφκελν ίδξπκα θαη ε δηελέξγεηα ηεο 

επηκεινχο αλαδήηεζεο ιακβάλεη ρψξα κφλν ζην εθάζηνηε θξάηνο κέινο πνπ έγηλε ή 

πξψηε δεκνζίεπζε ή αλακεηάδνζε.
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 Σα θξάηε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αλαδήηεζεο είλαη αλνηρηά γηα ην θνηλφ δειαδή ππάξρεη δηαθάλεηα θαη εθφζνλ έλα 

έξγν αλαγλσξηζηεί σο νξθαλφ ζε έλα θξάηνο απηφκαηα αλαγλσξίδεηαη θαη απφ ηα 

ππφινηπα, ελψ φηαλ εκθαληζηεί δηθαηνχρνο πνπ κπνξεί λα απνδείμεη ηελ θπξηφηεηα 

ηνπ παχεη λα είλαη νξθαλφ. Σν έξγν ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ  ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 3 ηεο νδεγίαο ηνπ 2001. Με  ηελ παξνχζα νδεγία ινηπφλ ιχζεθε νξηζηηθά ην 

δήηεκα ησλ νξθαλψλ έξγσλ γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο EUROPEANA.  

 

 

 

                                                         ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

Γέθα ρξφληα πεξίπνπ κεηά ηελ πξφηαζε ησλ 6 Πξνέδξσλ, ε ςεθηαθή βηβιηνζήθε ηνπ 

επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ πθίζηαηαη, έρεη ιάβεη λνκηθή ππφζηαζε θαη είλαη δηαζέζηκε 

ζηνπο πνιίηεο θαη ησλ 28 θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ν 

αξηζκφο ησλ έξγσλ απμάλεηαη θαη πέξα απφ ηε δηαδηθηπαθή δηαζεζηκφηεηα πνπ 

πξνζθέξεη ζην θνηλφ ην ζίγνπξν είλαη φηη ηα πξνθπιάζζεη απφ πηζαλή θαηαζηξνθή ή 

εμαθάληζεο ηνπο.  

Παξφια απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ επηζεκάλζεθαλ ην 2006 ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη. 

Αλ θαη πιένλ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα ζηξαηεγηθή Δπξψπε:2020 ην 

ρξεκαηηθφ πνζφ είλαη ακπδξφ κπξνζηά ζην εχξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιηηηζηηθψλ 

αγαζψλ ηεο επξσπατθήο επείξνπ γεγνλφο πνπ πξνθαιεί θαζπζηέξεζε ζηελ φιε 

δηαδηθαζία. Μία θαηάζηαζε πνπ κε ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο δηαδηθαζίαο γίλεηαη 

αθφκε πην δχζθνιε θαζψο πέξαλ ηνπ φηη θαζπζηεξεί νδεγεί θαη ζε αλνκνηνγέλεηα ζην 

πεξηερφκελν ησλ έξγσλ θαζψο κεγάιν κέξνο ησλ αγαζψλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ηνλ 20
ν
 

αηψλα ππφθεηηαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Απνηέιεζκα ηα πεξηζζφηεξα αγαζά πνπ 

κπνξεί θάπνηνο λα βξεη εληφο ηεο πνιηηηζηηθήο βηβιηνζήθεο λα αλήθνπλ ζε 

παιαηφηεξεο επνρέο. Μεγάιν πξφβιεκα αληηκεησπίδνπλ γεληθά ηα θξάηε ζηελ 

επίιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ κε πνιινχο λα επηζεκαίλνπλ ζηελ Δπηηξνπή 

ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο νδεγίαο θαη γηα άιινπο ηνκείο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ 

φπσο γηα ην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ζην δηαδίθηπν κία νδεγία ρξήζηκε φρη κφλν γηα 

ηε EUROPEANA αιιά γεληθά ζηε δηαδηθηπαθή επνρή φπνπ δνχκε.  

Δπνκέλσο ε αλνκνηνγέλεηα ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη φρη φκσο ζην βαζκφ πνπ ππήξρε 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο φπνπ ε Γαιιία ζπλεηζέθεξε ην 47% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πεξηερνκέλνπ ελψ άιια θξάηε παξείραλ κφλν κεξηθά αληηθείκελα θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ελφο είδνπο φπσο ε Πνισλία θαη ε Οπγγαξία πνπ ζπλέβαιαλ 

θπξίσο ζε βηβιία, ε Φηιαλδία θαη ην Λνπμεκβνχξγν ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, 

ελψ ε Ρνπκαλία ζε εηθφλεο θαη πιηθφ κνπζείσλ.
59

 Σα ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ φηη ε 

αλνκνηνγέλεηα ζπλερψο κεηψλεηαη θαζψο ε Γαιιία ζήκεξα ζπλεηζθέξεη ην 17% ηνπ 

ζπλφινπ ελψ άιιεο ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία αχμεζαλ ην πνζνζηφ ηνπο πιεζηάδνληαο 
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Οδηγία 289/2011 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 24
ησ

 Μαΐου 2011 για τισ 
επιτρεπόμενεσ χρήςεισ των ορφανϊν ζργων, ΕΕ C 615 τησ 24

ησ
 Μαΐου 2011, ςελ 11, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/. 
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ηελ. Απνηέιεζκα ε χπαξμε κηθξήο δηαθνξάο θαη ε κεηαβνιή απφ ηε κνλνκέξεηα ζε 

πιεζψξα εηδψλ πνπ ηα θξάηε πιένλ παξέρνπλ λα δείρλνπλ κία ζεηηθή εμέιημε.   

 Θεηηθά ζπκπεξάζκαηα φκσο πξνθχπηνπλ θαη γηα ην πεξηερφκελν ηεο Διιάδαο πνπ 

απνηειεί πεξίπνπ ην 1,4% ηνπ ζπλνιηθνχ. Σν πεξηερφκελν δελ είλαη απνγνεηεπηηθφ 

ζε ζρεηηθά κεγέζε θαη αλακέλεηαη λα απμεζεί ηα επφκελα ρξφληα αλ ιάβεη θαλείο 

ππφςε ην εχξνο ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. Αλ θαη ε Διιάδα δελ δηαζέηεη 

αθφκε εζληθφ ζπζζσξεπηή (πχιε) ππάξρνπλ φκσο πνιινί θνξείο πνπ έρνπλ αλαιάβεη 

ηε δηαδηθαζία, ελψ έρνπλ «εθκεηαιιεπηεί» επξσπατθά πξνγξάκκαηα φπσο ην 

Europeanalocal  φπνπ νξγαληζκνί απφ φιεο ηηο ρψξεο ζπκκεηέρνπλ γηα λα βνεζήζνπλ 

ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο βηβιηνζήθεο, κνπζεία θηι. Σελ Διιάδα εθπξνζσπεί ε 

Γεκφζηα θεληξηθή Βηβιηνζήθε Βέξνηαο, πνπ ιεηηνπξγεί σο ζεκείν αλαθνξάο γηα 

παξφδνπο πεξηερνκέλνπ κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ γηα ςεθηνπνίεζε, ελψ ην πξφγξακκα Athena έρεη 

ήδε ζπζζσξεχζεη πεξηερφκελν απφ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία. Δληφο ηεο 

βηβιηνζήθεο ζα κπνξνχζε λα εληνπίζεη θαλείο έξγα ηεο καθεδνληθήο πεξηφδνπ, 

ζπιινγέο ηνπ αγίνπ φξνπο πνπ εηδάιισο δελ είλαη εθηθηέο ζην επξχ θνηλφ ελψ ην 

2010 μεθίλεζε ε πξνεηνηκαζία γηα λα είλαη δηαζέζηκε θαη ζηε EUROPEANA ε 

δσνθφξνο ηνπ Παξζελψλα
60
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