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Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός μαθήματος 

LLB-385 

 

Τίτλος μαθήματος 

Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας  

Πιστωτικές μονάδες ECTS 

6 

Προαπαιτούμενα 

Μαθήματος 

Δ/Υ 

Τμήμα  

Νομική 

Εξάμηνο 

Εαρινό 

Τύπος μαθήματος 

Προπτυχιακό 

Επιλογής 

Γνωστικό Πεδίο 

Εμπορικό Δίκαιο 

Γλώσσα Διδασκαλίας 

Ελληνική 

 

Επίπεδο Σπουδών 

1ος  Κύκλος 

 

Διδάσκουσα 

Καθηγήτρια Ειρήνη Σταματούδη  

 

Έτος Σπουδών 

3ο / 4ο  

 

Μέθοδος Διδασκαλίας 

Δια Ζώσης 

Πρακτική Άσκηση 

Δ/Υ 

Συναπαιτούμενα Μαθήματος  

Δ/Υ 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μαθητές στις βασικές αρχές, έννοιες και ρυθμίσεις του 

ελληνικού δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας και του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σε 

σχέση με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας έμφαση θα δοθεί πρωτευόντως στον νόμο 2121/1993 

και δευτερευόντως (και πολύ συνοπτικά) στον νόμο για τη συλλογική διαχείριση (ν. 4481/2017). Σε 

σχέση με το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας έμφαση θα δοθεί στις ευρεσιτεχνίες και στα 

πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας, στα σήματα και στις γεωγραφικές ενδείξεις, στα 

βιομηχανικά σχέδια και στα βιομηχανικά μυστικά. 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:  

1. Διακρίνουν μεταξύ διανοητικής ιδιοκτησίας, πνευματικής ιδιοκτησίας και βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας 

2. Εξηγήσουν την έννοια του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών 

δικαιωμάτων 

3. Εκτιμήσουν τη σημασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για τον 

πολιτισμό, την κοινωνία και την οικονομία 

4. Ορίσουν την έννοια του «έργου» και του «αντικειμένου προστασίας» 
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5. Απαριθμήσουν διαφορετικά είδη έργων και αντικειμένων που ενδέχεται να 

προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικό δικαίωμα 

αντίστοιχα  

6. Γνωρίζουν τη διάρκεια προστασίας των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων 

7. Εξηγήσουν την έννοια του δημιουργού και του δικαιούχου 

8. Εξηγήσουν την έννοια της πρωτοτυπίας ως προϋπόθεση προστασίας ενός έργου 

9. Εξηγήσουν την έννοια του περιουσιακού δικαιώματος και να απαριθμήσουν τις επιμέρους 

εξουσίες που το αποτελούν παρέχοντας παραδείγματα 

10. Εξηγήσουν τη σημασία των αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας 

11. Απαριθμήσουν και να εξηγήσουν το ηθικό δικαίωμα παρέχοντας παραδείγματα 

12. Παρουσιάσουν παραδείγματα εξαιρέσεων και περιορισμών και να εξηγήσουν τον λόγο 

ύπαρξής τους 

13. Εξηγήσουν την αναγκαιότητα της επιβολής των δικαιωμάτων και το είδος των κυρώσεων  

14. Αναλύσουν την έννοια της συλλογικής διαχείρισης και πως αυτή είναι απαραίτητη για 

ορισμένες χρήσεις πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων 

15. Εξηγήσουν τη σημασία του δημόσιου τομέα 

16. Εξηγήσουν το περιεχόμενο των ανοιχτών αδειών στο διαδίκτυο και της ευελιξίας του 

δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας 

17. Διακρίνουν αντικείμενα τα οποία ενδέχεται να προστατεύονται με δικαίωμα 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

18. Αναφέρουν και να εξηγήσουν τις προϋποθέσεις προστασίας των ευρεσιτεχνιών, των 

πιστοποιητικών υποδειγμάτων χρησιμότητας, των σημάτων, των γεωγραφικών 

ενδείξεων, των βιομηχανικών σχεδίων και των βιομηχανικών μυστικών. 

19. Αναλύσουν το περιεχόμενο προστασίας των διαφορετικών ειδών αντικειμένων που 

προστατεύονται με δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας  

20. Γνωρίζουν πως επιβάλλονται τα δικαιώματα αυτά και τους διαφορετικούς τύπους 

κυρώσεων 

21. Να εξηγούν τυχόν επικαλύψεις μεταξύ των διαφόρων τύπων προστασίας και να επιλέγουν 

τον βέλτιστο τρόπο προστασίας σε περίπτωση επικαλύψεων 

22. Γνωρίζουν ποιοι είναι οι μηχανισμοί προστασίας σε ευρωπαϊκό, ενωσιακό και διεθνές 

επίπεδο (ανάλογα με την περίπτωση) των ευρεσιτεχνιών, σημάτων, βιομηχανικών 

σχεδίων και γεωγραφικών ενδείξεων 
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Περιεχόμενο Μαθήματος 

 

Ενότητα 1: Εισαγωγή στο δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας (βασικές αρχές και έννοιες)  

Ενότητα 2: Πνευματική ιδιοκτησία: Έργο, δημιουργός και νομική φύση δικαιώματος 

δημιουργού 

Ενότητα 3: Το περιουσιακό και το ηθικό δικαίωμα. Εξαιρέσεις και περιορισμοί του 

περιουσιακού δικαιώματος και διάρκεια προστασίας 

Ενότητα 4: Συγγενικά δικαιώματα 

Ενότητα 5: Συλλογική διαχείριση και χορήγηση πολυεδαφικών αδειών 

Ενότητα 6: Έννομη προστασία. Ανοικτές άδειες στο διαδίκτυο και δημόσιος τομέας 

Ενότητα 7: Ενδιάμεσες εξετάσεις  

Ενότητα 8: Ευρεσιτεχνίες και πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας 

Ενότητα 9: Σήματα και γεωγραφικές ενδείξεις 

Ενότητα 10: Βιομηχανικά σχέδια 

Ενότητα 11: Βιομηχανικό απόρρητο 

Ενότητα 12: Επίλυση πρακτικών προβλημάτων - Εφαρμογές 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι: 

 

Διαλέξεις, διαδραστικός διάλογος με ανάλυση νομοθεσίας και νομολογίας, με συγκριτικά 

στοιχεία σε σχέση με άλλα δίκαια πνευματικής ιδιοκτησίας, επίλυση πρακτικών ασκήσεων και 

προβλημάτων, γραπτές εξετάσεις 

 

 

Μέθοδοι αξιολόγησης: 

 

Τελικές γραπτές εξετάσεις – Ενδιάμεσες Εξετάσεις – Συμμετοχή στο μάθημα και στις 

δραστηριότητες  

 

 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

  

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Δίκαιο Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας 

 

Κ. Χριστοδούλου Νομική Βιβλιοθήκη 2018 978-960-

622-569-7 
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Βιομηχανική 

Ιδιοκτησία, 3η 

έκδοση  

Νικόλαος Κ. 

Ρόκας 

Νομική 

Βιβλιοθήκη 

2016 978-960-

562-576-4 
 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Συλλογική διαχείριση 

δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Κατ’άρθρο ερμηνεία ν. 

4481/2017 

Ειρήνη 

Σταματούδη 

(επιμ.) 

Νομική Βιβλιοθήκη 2020 978-960-654-

014-1 

European Union Copyright 

Law 

I. 

Stamatoud

i and P. 

Torremans 

(eds) 

Edward Elgar 

Publishing, 

Cheltenham 

(UK) - 

Northampton 

(US) 

2014 978 1 78195 

242 9 

 

Νόμος για την Πνευματική 

Ιδιοκτησία. Κατ’άρθρον 

Ερμηνεία, 2η έκδοση 

Λ. 

Κοτσίρης 

και Ε. 

Σταματούδ

η 

Εκδόσεις 

Σάκκουλα, 

Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη 

2009 978-960-445-

378-8 

 

Κοινοτικό Δίκαιο του 

Ανταγωνισμού και 

Διανοητική Ιδιοκτησία. 

Κατάχρηση Δεσπόζουσας 

Θέσης 

Ε. 

Σταματούδ

η 

Εκδόσεις 

Νομική 

Βιβλιοθήκη 

2006 9602723742 

 

New Developments in EU 

and International Copyright 

Law, Information Law 

Series (B. Hugenholtz 

(general editor)) 

I. 

Stamatoud

i (ed) 

Wolters 

Kluwer, The 

Netherlands 

2016 97890411599

15 

 

Πνευματική Ιδιοκτησία, 7η 

έκδοση 

Λάμπρος 

Κοτσίρης 

Εκδόσεις 

Σάκκουλας, 

Αθήνα-

Θεσσαλονίκη 

2017 978-960-568-

714-4 
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Πηγές για νομοθετήματα στο δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας: 

 

 Ε. Σταματούδη, Πνευματική Ιδιοκτησία - Εθνική Νομοθεσία, Κοινοτική Νομοθεσία, Διεθνείς 

Συμβάσεις, Νομική Βιβλιοθήκη, 2007 

 Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας <www.opi.gr> (πνευματική ιδιοκτησία) 

 Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας <www.obi.gr> (ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικό σχέδιο) 

 Γενική Γραμματεία Εμπορίου <www.gge.gr> (σήματα) 

 Ενωσιακή νομοθεσία <http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/intellectual-

property/index_en.htm> 

 Διεθνείς συμβάσεις <http://www.wipo.int> 

 

 


