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Ενημέρωση σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κατά την εξ 

αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία  

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), 

όπως κυρώθηκε με το ν. 4682/2020, ορίστηκε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο 

προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διενεργείται 

με μεθόδους και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής 

εθνικής διάταξης κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση 

του κορωνοϊού.  

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) έχει προβεί σε όλες τις 

αναγκαίες ενέργειες για την οργάνωση και παροχή των υπηρεσιών της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε προγράμματος σπουδών, ενώ οι 

υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης προσφέρονται από το μόνιμο και έκτακτο διδακτικό προσωπικό του 

Ε.Κ.Π.Α..  

Στο πλαίσιο διενέργειας των μαθημάτων, τα οποία προσφέρονται εξ αποστάσεως μέσω 

οιασδήποτε πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών α΄ 

και β΄ κύκλου του Ε.Κ.Π.Α., δύναται να πραγματοποιείται χρήση κάθε είδους οπτικοακουστικού 

εκπαιδευτικού υλικού, όπως ηλεκτρονικές σημειώσεις, κείμενα, διαφάνειες, αρχεία, γραφήματα, 

φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, ηλεκτρονικά συγγράμματα, βίντεο και κάθε άλλου είδους  

συμπληρωματικό υλικό κατανόησης και εμβάθυνσης του περιεχομένου του κάθε μαθήματος, το 

οποίο δύναται να συμβάλει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κάθε είδους εκπαιδευτικό υλικό, το 

οποίο προβάλλεται κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί 

έργο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και προστατεύεται από την κείμενη εθνική και 

ευρωπαϊκή νομοθεσία από κάθε μη νόμιμη επεξεργασία ή αναπαραγωγή από οποιονδήποτε δεν 

έχει νόμιμο δικαίωμα προς τούτο.  

Για τους λόγους αυτούς επισημαίνεται ότι: 

• Η συμμετοχή, η παρακολούθηση του μαθήματος και η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού 

από μέρους του/ης φοιτητή/τριας πραγματοποιείται σε προσωπικό υπολογιστή για 

αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), και δεν 

συνεπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 
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• Η είσοδος κάθε φοιτητή/φοιτήτριας στην πλατφόρμα συνεπάγεται την πλήρη γνώση και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των ως άνω, καθώς και των συνεπειών που δύναται να επιφέρει η 

παράβαση αυτών.  

• Κάθε διδάσκων, ο οποίος συμμετέχει στην οργάνωση προγραμμάτων εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης α΄ ή β΄ κύκλου σπουδών δύναται να χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης κάθε είδους οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό, του οποίου 

είναι ο ίδιος δημιουργός.  

• Κατ΄ εξαίρεση, κάθε διδάσκων δύναται να χρησιμοποιεί, προβάλει και οπτικοακουστικό 

εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

μόνο εφόσον υφίσταται μια από τις δύο ακόλουθες περιπτώσεις: α) ο διδάσκων έχει 

νομίμως το δικαίωμα χρήσης ή εκμετάλλευσης έργου πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου 

φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο επιθυμεί να κάνει χρήση μέσω τηλεκπαίδευσης, 

β)  το πνευματικό έργο  είναι ελεύθερο προς χρήση και αναπαραγωγή αποκλειστικά για 

εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς.  

• Σημειώνεται ότι την ευθύνη για την οργάνωση κάθε μαθήματος και την επιλογή,  χρήση, 

προβολή και αναπαραγωγή του οπτικοακουστικού υλικού φέρει αποκλειστικά ο 

διδάσκων. Σε περίπτωση καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήσης οπτικοακουστικού 

εκπαιδευτικού υλικού τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, η οποία δεν εντάσσεται 

στις δύο ως άνω περιπτώσεις, το Ε.Κ.Π.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει και αυτή βαρύνει 

αποκλειστικά τον διδάσκοντα.  

• Απαγορεύεται ρητώς σε κάθε φοιτητή/φοιτήτρια η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, 

αποθήκευση ή αναπαραγωγή του περιεχομένου μαθήματος, το οποίο διενεργείται με 

μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.   

• Απαγορεύεται ρητώς σε κάθε φοιτητή/φοιτήτρια η εν συνόλω ή εν μέρει αποθήκευση και 

αντιγραφή του προβαλλόμενου εκπαιδευτικού υλικού, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

αναδημοσίευση ή αναμετάδοσή του σε ηλεκτρονική ή μηχανική ή άλλη μορφή με 

οποιοδήποτε μέσο, και γενικά η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε τρόπο, είτε σε 

πρωτότυπη, είτε σε άλλη μορφή, ακόμη και σε περίπτωση μετάφρασης ή διασκευής 

αυτού.  

• Κάθε έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

διατάξεις του ν. 2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, όπως κυρώθηκε με τον ν. 

100/1975 και τυχόν παράβαση των ως άνω επιφέρει αστική ευθύνη και ποινικές 

κυρώσεις.  
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• Τυχόν αθέμιτη παρακολούθηση ή αποτύπωση σε ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα του συνόλου 

ή μέρους του περιεχομένου του μαθήματος χωρίς τη ρητή συναίνεση του διδάσκοντος 

και τυχόν άλλων εμπλεκομένων μερών επιφέρει ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το 

άρθρο 370Α του ν. 4619/2019. 

 

Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της παρούσας εφαρμόζεται επίσης στο διδακτικό προσωπικό 

και τους σπουδαστές των κάθε είδους εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και λοιπών προγραμμάτων 

δια βίου εκπαίδευσης, τα οποία εκπονούνται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 

διενεργούνται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, του Διδασκαλείου Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας και του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών.   

 

 

 

 


