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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η διαδικτυακή εξ' αποστάσεως εκπαίδευση είναι ένας νέος και εξελισσόμενος χώρος, που φι

λοδοξεί να υπερκαλύψει τα κενά και τις δυσκολίες της παραδοσιακής εκπαίδευσης. Με την εκ
μετάλλευση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας προωθεί την εκπαιδευτική διαδικασία, κάνοντας την 
ταχύτερη, πλουσιότερη και περισσότερο προσαρμοσμένη σε ατομικές μαθησιακές ανάγκες. Μέ
σα στο περιβάλλον αυτό τα πνευματικά δικαιώματα εμφανίζονται ως ιδιαιτέρως δυσχερείς παρά
γοντες, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν προβληματικές καταστάσεις στους οργανισμούς ε
κείνους που τα διαχειρίζονται. 

Σε ένα μάλλον ασαφές πλαίσιο οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην χώρα μας, καλούνται να υλο
ποιήσουν ή να υποστηρίξουν την διαδικτυακή εξ' αποστάσεως εκπαίδευση. Η δυνατότητα συγκρό
τησης και διάθεσης ηλεκτρονικών συλλογών πληροφοριακού υλικού τις καθιστά σημαντικούς συμ
μέτοχους στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσα στο περιβάλλον αυτό. Οι ακαδημαϊκές βι
βλιοθήκες καλούνται να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους πάνω σε αυτά τα θέματα και να αντιμε
τωπίσουν τις, θετικές ή αρνητικές, ιδιαιτερότητες που επιβάλει η ελληνική νομοθεσία. Η ευαισθη
σία στον τομέα της διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων απαιτεί την επαγρύπνηση και προ
σοχή για την διασφάλιση τους, την διασφάλιση της ακεραιότητας της πνευματικής ιδιοκτησίας και 
την υπεράσπιση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 

Στόχος της ομιλίας είναι: 
• Να παρουσιάσει βασικές αρχές διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων, 
• να παρουσιάσει τα καθεστώτα χρήσης και πνευματικών δικαιωμάτων που διέπουν κεντρικά 

τμήματα της διαδικασίας, όπως είναι οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες (ελεύθερης χρήσης-εμπο-
ρικά πακέτα) και τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, 

• να παρουσιάσει τις κυριότερες και πιο αξιόπιστες πρωτοβουλίες, στο εσωτερικό και το εξω
τερικό της χώρας, για την διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων (π.χ. ΟΣΔΕΛ, HERON), 

• να προσπαθήσει να αναδείξει τον ρόλο των βιβλιοθηκών και εν γένει των οργανισμών πλη
ροφόρησης στην διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων μέσα στο ασαφές αυτό περιβάλ
λον, και 

• να επιδείξει την συμμετοχή και την πρακτική της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης 
στην εφαρμογή αυτών των θεμάτων μέσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Λέξεις κλειδιά: Πνευματικά Δικαιώματα, Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση, Deep Linking, Ε-Class 
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ABSTRACT 
Web based education is a new and evolving field, whose ambition is to cover the gaps and 

difficulties of traditional teaching. By taking advantage of the capabilities of technology, it 
encourages the teaching procedure, making it more efficient, more enriched and more adapted 
to individual learning needs. Inside this environment, copyright issues appear like particularly dif
ficult to manage factors that can create several problems into the organizations that handle 
them. 

In a non-defined usage framework, academic libraries in our country are asked to materialize 
or support web-based education. The ability of forming and providing electronic collections of 
informative material turns them into important participants in the provision of educational ser
vices within this environment. 

Academic libraries are called to make the best use of their experience on such matters and 
confront the positive or negative particularities that the Greek legislation establishes. 

The sensibility in the field of copyright handling requires continuous attention, in order to safe
guard the integrity of copyright possession and to defend the reliability and validity of the edu
cational environment. 

The presentation aims to: 
• Show the basic principles in the administration of copyright issues, 
• show the conditions in copyright usage that govern the central parts of the procedure, 

such as educational platforms (open source, commercial products), 
• show the most important and reliable initiatives, nationally and abroad, for safeguarding 

copyright issues, 
• show the role of libraries and information organizations in the administration of copyright, 
• show the practices of Library & Information Service concerning this matter. 
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Εισαγωγή 
Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην χώρα μας βιώνουν μια πληθώρα αλλαγών στον τρόπο 

απόκτησης, ανάλυσης, επεξεργασίας και απόδοσης μαθησιακών πληροφοριών, τις οποίες παρέ
χουν στους σπουδαστές τους. Οι αλλαγές αυτές είναι αποτέλεσμα της διαρκούς ανάπτυξης της 
τεχνολογίας, και ειδικότερα των τεχνολογιών εκπαίδευσης. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ελάχιστα 
άλλαξαν κατά την πάροδο των χρόνων. Σύμφωνα με τον Negroponte (1996), αν ένας γιατρός της 
αρχής του 20ου αιώνα έκανε ένα ταξίδι στο χρόνο για να μεταφερθεί σε ένα νοσοκομείο της 
σημερινής εποχής, δεν θα αναγνώριζε σχεδόν κανένα από τα εργαλεία εργασίας. Συμβαίνει ό
μως το ίδιο για έναν καθηγητή που μεταφέρεται σε ένα σύγχρονο αμφιθέατρο; Μάλλον όχι. Πα
ρατηρούμε το εξής οξύμωρο: ενώ το πανεπιστήμιο είναι η βασική αρένα προαγωγής της επιστή
μης και εξέλιξης της τεχνολογίας, προσφέροντας καινούργια εργαλεία για όλους τους επαγγελ
ματικούς κλάδους, το ίδιο το πανεπιστήμιο φαίνεται να αποποιείται τη χρήση αυτών των εργαλεί
ων. Το ελληνικό πανεπιστημιακό σύστημα εκπαίδευσης φαίνεται πως συντηρεί αυτό το πνεύμα 
"μεσαιωνικής" διδασκαλίας, μη χρησιμοποιώντας εργαλεία εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. Ένας α
πό τους λόγους δισταγμού της χρήσης εργαλείων εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης είναι και η προ
στασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Μέσα στο περιβάλλον αυτό τα πνευματικά δικαιώματα εμ
φανίζονται ως ιδιαιτέρως δυσχερείς παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν προβλη
ματικές καταστάσεις στους οργανισμούς εκείνους που τα διαχειρίζονται. Η εισήγηση αυτή παρου
σιάζει καίρια θέματα της διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων με τον ακόλουθο τρόπο: στην 
ενότητα 1 γίνεται μια σύντομη αναφορά στην μάθηση εξ' αποστάσεως και το διαδίκτυο, ενώ στην 
ενότητα 2 γίνεται μια αναδρομή στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση στην χώρα μας. Η ενότητα 3 
παρουσιάζει την ελληνική νομοθεσία σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και την εξ' αποστάσε
ως εκπαίδευση. Η ενότητα 4 περιγράφει τις μεθόδους κλοπής και προστασίας πρωτότυπου έρ
γου σε ψηφιακή μορφή, ενώ στην ενότητα 5 γίνεται λόγος για την πρόκληση του deep linking. H 
εισήγηση κλείνει με μια μελέτη περίπτωσης μέσα στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Πατρών, στην 
οποία η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης συμμετέχει. 

1. Μάθηση εξ' αποστάσεως & Διαδίκτυο 
Μπορούμε να ορίσουμε την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση ως μια εκπαιδευτική διαδικασία, όπου 

ο διδασκόμενος βρίσκεται σε φυσική απόσταση από τον διδάσκοντα και τον εκπαιδευτικό φορέ
α. Ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε και έναν επιπλέον, παιδαγωγικής διάστασης, ορι
σμό: έτσι, την ορίζουμε ως την εκπαίδευση, που διδάσκει και ενεργοποιεί τον μαθητή, πώς να μα
θαίνει και να λειτουργεί αυτόνομα σε μια πορεία αυτό-μάθησης και γνώσης. 

Αν και για την Ελλάδα η μάθηση εξ' αποστάσεως είναι ένα καινούργιο φαινόμενο, στο εξωτε
ρικό είναι πραγματικότητα για πάνω από ένα αιώνα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στις αρ
χές της δεκαετίας του '60 δυο αεροσκάφη τύπου DC-6 πετούσαν πάνω από την πολιτεία της Ιντιά
νας των ΗΠΑ και εξέπεμπαν μαθήματα στις αγροτικές περιοχές της Αμερικής. 

"Η μάθηση εξ' αποστάσεως ως εκπαιδευτικό μοντέλο ξεκίνησε με την αλληλογραφία μέσω τα
χυδρομείου με ήδη δοκιμασμένα συμβατικά βιβλία, χρησιμοποίησε το ραδιόφωνο, μετά την τηλε
όραση και το τηλέφωνο, και τα τελευταία χρόνια υιοθέτησε όλες σχεδόν τις μορφές της σύγχρο-
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νης τεχνολογίας, από δορυφόρους έως κινητά τηλέφωνα'(Keegan, 2001). 
Από τα τέλη της δεκαετίας του '90 και μετά για τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα ο όρος 

"μάθηση εξ' αποστάσεως" είναι συνυφασμένος με το Διαδίκτυο. "Με τα πρώτα βήματα του Διαδι-
κτύου, οι τεχνολογίες δικτύωσης των υπολογιστών χρησιμοποιήθηκαν στην παροχή εκπαίδευσης" 
(Hafner, Lyon, 1998). Κατά τα πρώτα εμβρυακά χρόνια η εκπαίδευση συνίστατο στην απλή ανταλ
λαγή μηνυμάτων μεταξύ διδάσκοντα και διδασκομένων. "Στα μέσα της δεκαετίας του '90 η επι
κοινωνία αυτή ενσωμάτωσε τις πολυμεσικές δυνατότητες (υπερκείμενο, βίντεο, εικόνα, ήχο) του 
παγκόσμιου ιστού και πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα δημιούργησαν ολοκληρωμένα περιβάλλοντα 
που βασίστηκαν αποκλειστικά στις τεχνολογίες του Διαδικτύου (Rosenberg, 2000). 

"Σήμερα στην πιο εξελιγμένη μορφή, ο εξ' αποστάσεως φοιτητής μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
Διαδίκτυο και οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου να παρακολουθεί τις διαλέξεις του καθηγη
τή μέσω ψηφιακού βίντεο, να επικοινωνεί μαζί του, είτε με γραπτά μηνύματα, είτε σε τηλεδιάσκε
ψη και με τον Ιδιο τρόπο να συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του" (Schank, 2001). Τα περισ
σότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα περιορίζουν τον αριθμό των εγγραφόμενων φοιτητών σε -περί
που- είκοσι πέντε (25) ανά "ηλεκτρονική τάξη" με αποτέλεσμα, να παρατηρείται ένα αρκετά ικα
νοποιητικό επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ του διδάσκοντα και των διδασκομένων (αρκετά υψηλό
τερο από μια παραδοσιακή τάξη σε κάποιο πανεπιστημιακό αμφιθέατρο). 

Στις ΗΠΑ, πάνω από δυο χιλιάδες εκπαιδευτικά ιδρύματα προσφέρουν μαθήματα ή και ολοκλη
ρωμένους κύκλους σπουδών μέσω του Διαδικτύου. 0 αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει το 70% των 
ΑΕΙ στην Αμερική ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι στα επόμενα τρία χρόνια το ποσοστό αυτό θα αγγί
ξει το 90%! Δυστυχώς είναι αισθητή η απουσία της Ελλάδας στο χώρο των τεχνολογιών της εξ' 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Παρόλο που, λόγω της μορφολογίας του εδάφους μας, η χώρα μας θα 
έπρεπε να πρωτοπορεί και να πρωταγωνιστεί σε αυτόν τον τομέα. Παράδειγμα προς μίμηση η μι
κρή (σε πληθυσμό) σκανδιναβική χώρα της Φινλανδίας. Ως χώρα με μεγάλο αριθμό διεσπαρμέ
νων - απομονωμένων κοινοτήτων και πλέοντος στο πνεύμα της εποχής, επένδυσε από νωρίς στις 
τεχνολογίες του Διαδικτύου, με αποτέλεσμα ακόμα και κοινότητες λίγων οικογενειών να έχουν 
πρόσβαση σε όλο το φάσμα της δημόσια εκπαίδευσης. 

2. Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα 
Στα τέλη του 1997 και με τον νόμο 2552 που αφορά στη λειτουργία του Ελληνικού Ανοιχτού 

Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) γίνεται η πρώτη επίσημη προσπάθεια από Ελληνικού κράτους για την καθιέ
ρωση της εξ' αποστάσεως μαθήσεως ορίζοντας ως αποστολή του παραπάνω ιδρύματος "την εξ' 
αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανά
πτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού μεθόδων διδασκαλίας" (ΦΕΚ/Α/266,1997). Αυτό που ό
μως εξακολουθεί να είναι ατυχές ακόμα και σήμερα, παρά το γεγονός ότι η απαρχή της λειτουρ
γίας του ΕΑΠ συνέπεσε χρονικά με την ωριμότητα των τεχνολογιών Διαδικτύου στην αγορά, εί-
ναι ότι ή λειτουργία του βασίζεται ελάχιστα στο Διαδίκτυο και το εκπαιδευτικό υλικό όχι μονο δεν 

είναι ψηφιοποιημένο, αλλά καλύπτεται, τόσο αυτό, όσο και οι μέθοδοι διδασκαλίας από ένα πέ
πλο σύγχυσης. 

Φυσικά το ΕΑΠ είναι ένα από τα τριάντα τέσσερα (34) ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ & 
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ΑΤΕΙ) της χώρας μας. Εδώ θα πρέπει να γίνει αναφορά στα συστήματα υποστήριξης μάθησης και 
διδασκαλίας μέσω του Διαδικτύου, που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη ποιοτικής υπηρεσίας 
τηλε-εκπαίδευσης, στα πλαίσια του προγράμματος "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νησιά του α
νατολικού Αιγαίου - ΕΥΔΟΞΟΣ' (Βούρος, 1999). Στόχος του πιλοτικού αυτού έργου ήταν η εξ ! α
ποστάσεως διδασκαλία καθηγητών Μαθηματικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε χώρους του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, η δε εκπαίδευση τους γινόταν από διδάσκοντα, ο οποίος βρισκόταν σε ει
δικά διαμορφωμένο studio του Πανεπιστημίου Πειραιά. Κατά τα άλλα, η εικόνα στον Ελλαδικό χώ
ρο έχει ως εξής: μερικά εκπαιδευτικά ιδρύματα προσφέρουν μεμονωμένα μαθήματα μέσω Διαδι
κτύου, αλλά δεν υπάρχει ούτε ένας ολοκληρωμένος κύκλος σπουδών που να οδηγεί σε κάποιο 
πτυχίο. 

Στον 21ο αιώνα η πλειοψηφία των πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών της χώρας μας (και μη σας 
φαίνεται καθόλου παράξενο) όχι μόνο εκπλήσσεται δυσάρεστα στο άκουσμα της διδασκαλίας μέ
σω Διαδικτύου αλλά αγνοώντας τη σχετική βιβλιογραφία δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να αμφισβη
τεί την αμεσότητα και αποτελεσματικότητα της. 

3. Ελληνική νομοθεσία, πνευματικά δικαιώματα και εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 
Σε αυτήν την δυσκολία ένταξης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας στις καινοτόμες 

τεχνολογίες έρχεται να προστεθεί και η ανεπάρκεια της ελληνικής νομοθεσίας όσον αφορά στα 
πνευματικά δικαιώματα, για τη σωστή υλοποίηση των ηλεκτρονικών μαθημάτων. 

Πολύ συνοπτικά η ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τη δημιουρ
γία ηλεκτρονικών μαθημάτων έχει ως ακολούθως. 

• Τα πνευματικά δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου (περιουσια
κό δικαίωμα) και το δικαίωμα προστασίας του προσωπικού δεσμού του πνευματικού δημιουρ
γού με το έργο του (ηθικό δικαίωμα). 

• Σύμφωνα με το άρθρο 21 (αναπαραγωγή για διδασκαλία) του νόμου 2121 του 1993, περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας: Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η α
ναπαραγωγή άρθρων νομίμως δημοσιευμένων σε εφημερίδα ή σε περιοδικό, σύντομων α
ποσπασμάτων έργου ή τμημάτων συντόμου έργου ή έργου των εικαστικών τεχνών νομίμως 
δημοσιευμένου, εφόσον γίνεται αποκλειστικά για τη διδασκαλία ή τις εξετάσεις σε εκπαι
δευτικό ίδρυμα, στο μέτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό, είναι σύμφωνη 
με τα χρηστά ήθη και δεν εμποδίζει την κανονική εκμετάλλευση. Η αναπαραγωγή πρέπει να 
συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη, 
εφόσον τα ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή, 

• Τον παραπάνω νόμο έχουν συμπληρώσει εναρμονίσεις με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου το 2001 και το 2002, οι οποίες παραχωρούν περισσότερες εξουσίες (δικαιώματα) 
στους πνευματικούς δημιουργούς, αλλά οι οποίες ευτυχώς αναγνωρίζουν ακόμα ως εξαίρε
ση την αναπαραγωγή για διδασκαλία. 

• Για τη διαχείριση και την προστασία του περιουσιακού δικαιώματος έχουν συσταθεί Οργανι
σμοί Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας, που έχουν αποκλειστικά αυτόν τον σκοπό. Οι 
οργανισμοί αυτοί λειτουργούν με οποιαδήποτε εταιρική μορφή. Ένας τέτοιος οργανισμός εί-



224 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

ναι ο ΟΣΔΕΛ - Οργανισμός Συλλογικών Δικαιωμάτων Ελλήνων Λογοτεχνών. 
• Για την εποπτεία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, την εφαρμογή του ισχύοντος νό

μου (περί πνευματικής ιδιοκτησίας) και των συναφών διεθνών συμβάσεων, τη νομοπαρα
σκευαστική εργασία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και γενικά την εκπροσώπηση της Ελ
λάδας σε όλους τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς καθώς και στα Όργανα της Ευρωπα
ϊκής Κοινότητας, έχει ιδρυθεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα, με την 
επωνυμία: Ο.Π.Ι. - Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

Παρατηρούμε αμέσως ότι επιτρέπεται η αναπαραγωγή "αποκλειστικά για διδασκαλία ή εξετά
σεις", και όχι για "εκπαίδευση', γεγονός που είναι αρκετά περιοριστικό του πραγματικού ρόλου 
της διαδικτυακής εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. Βέβαια η υποστήριξη από τις περισσότερες πλατ
φόρμες "κλειστών μαθημάτων"' (μαθημάτων δηλαδή που έχουν πρόσβαση με κωδικό μόνο οι φοι
τητές που το διδάσκονται), εξασφαλίζει τον διδακτικό χαρακτήρα που απαιτεί ο νόμος. Όμως το 
περιεχόμενο εκφράσεων όπως "η δικαιολόγηση από τον επιδιωκόμενο σκοπό", "ο ορισμός των 
χρηστών ηθών"' και "η παρεμπόδιση ή όχι της κανονικής εκμετάλλευσης", είναι μεταβλητό και κα
θορίζεται κάθε φορά από την εξυπνάδα ή την ευφράδεια των νομικών εκπροσώπων. 

Μέσα σε αυτό το μάλλον ασαφές νομικό πλαίσιο, το άγνωστο στο ευρύ διδακτικό προσωπικό των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας, καλούνται οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες να υλοποιήσουν ή 
να υποστηρίξουν τη διαδικτυακή εξ' αποστάσεως εκπαίδευση. Ο ρόλος τους είναι διπλός: αφενός 
μεν, λόγω εμπειρίας σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, να ενημερώνουν το διδακτικό προσωπι
κό, αφετέρου δε να επαγρυπνούν για την σωστή διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων του εκ
παιδευτικού υλικού των ηλεκτρονικών μαθημάτων, έτσι ώστε να διαφυλαχτεί η αξιοπιστία και η ε
γκυρότητα των εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Όμως η διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων στα ηλεκτρονικά μαθήματα είναι αμφίδρομη 
και περιλαμβάνει όχι μόνο την ενημέρωση των διδασκόντων για τη σωστή χρήση του έργου κά
ποιου τρίτου, αλλά και την προστασία του πρωτότυπου έργου που δημιουργούν οι ίδιοι. 

4. Μέθοδοι κλοπής και προστασίας πρωτότυπου έργου σε ψηφιακή μορφή 
Αρκετοί διδάσκοντες είναι επιφυλακτικοί με την ψηφιοποίηση του έργου τους και την δημοσιο

ποίηση του σε κάποιο ηλεκτρονικό μάθημα, γιατί φοβούνται την κλοπή του. Αυτό βέβαια δεν είναι 
κάτι καινούριο. Κάθε μορφή τεχνολογίας (όπως κασέτες ήχου, φωτογραφικές μηχανές ή ακόμα 
και η αντιγραφή με στυλό και χαρτί) υποστήριζε πάντα την παράνομη και χωρίς άδεια αναπαρα
γωγή. Όμως με την εισαγωγή του Διαδικτύου στον εκπαιδευτικό τομέα, αλλάζει η τάξη μεγέθους 
του πλήθους των ανθρώπων, που έχουν πρόσβαση σε κάποιο έργο. Αρχίζουμε να ξεφεύγουμε α
πό τα στενά όρια του χώρου και των συγκεκριμένων ανθρώπων ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος 
και μπαίνουμε στα όρια ενός εκπαιδευτικού οργανισμού που μπορεί να είναι όλη η Ελλάδα έως 
όλος ο κόσμος. 
Έτσι απο τα φωτοτυπικά μηχανήματα (η πρακτική της φωτοτύπησης ολόκληρου βιβλίου σε μι

κρή τιμή και χωρίς αδιάκριτες ερωτήσεις είναι ακόμα ευρέως διαδεδομένη στον εκπαιδευτικό μας 
χώρο), έχουμε περάσει σε πιο εξελιγμένα και αποδοτικά μέσα αναπαραγωγής όπως οι σαρωτές, 
οι ψηφιακές μηχανές, οι εκτυπωτές και φυσικά το πολύ απλό και γνωστό σε όλους copy/paste. 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 225 

Ασφαλή δεν είναι ούτε τα αρχεία που είναι σε μορφή Postscript ή PDF, τα οποία θεωρητικά δεν 
επιδέχονται αλλαγές ή προαιρετικά ούτε εκτύπωση, γιατί με το πρόγραμμα ghost-view, που μπο
ρεί κάποιος να κατεβάσει από το Διαδίκτυο, μπορούν κι αυτά να εκτυπωθούν και γενικά να χειρι
στούν κατά βούληση. Ψηφιακές υπογραφές όπως υδατογραφήματα ή logos, που είναι δύσκολο 
να εξαφανιστούν χωρίς να αλλοιωθεί to αντικείμενο, έχουν αφενός μεν μεγάλο κόστος αφετέ
ρου δε με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας μπορούν και αυτά να αφαιρεθούν. 

Τι είδους προστασία του πρωτότυπου έργου των διδασκόντων μπορούν επομένως οι ακαδημαϊ
κές βιβλιοθήκες, που υποστηρίζουν την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, να υποσχεθούν; Αν και υπάρ
χει σχετική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, είναι πολύ δύσκολο στην πράξη να ελεγ
χθούν τα άτομα, τα οποία με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας καταχράζονται την ελεύθε
ρη και εύκολη διακίνηση της πληροφορίας. Μόνη κατάληξη αποτελεί ο αλληλοσεβασμός. Γιατί η α
λήθεια είναι ότι όποιος μπαίνει στον κόπο να καταπατήσει τα πνευματικά δικαιώματα των άλλων, 
είναι και αυτός με τη σειρά του υποψήφιο θύμα των επιτήδειων, και σίγουρα αυτό δεν το επιθυ
μεί. Ίσως το πρόβλημα να ελαχιστοποιηθεί μόλις όλοι αρχίσουμε να σεβόμαστε τη δουλειά και τον 
κόπο των άλλων. 

5. Πνευματικά δικαιώματα και deep linking 
Ένα ακόμη πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην υλοποίηση των ηλεκτρονικών μαθη

μάτων είναι το κατά πόσο καταπατώνται τα πνευματικά δικαιώματα από το deep linking. Η πρακτι
κή tou deep linking, δηλαδή η δημιουργία συνδέσμων από μια ιστοσελίδα στα κατώτερα επίπεδα 
μιας άλλης, αγνοώντας την κεντρική σελίδα, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην κοινότη
τα του Διαδικτύου. Το θέμα σχετικά με την νομιμοποίηση ή όχι του deep linking δεν έχει βρει α
κόμα μια γενικά αποδεκτή λύση ούτε με κάποιο πρότυπο ούτε και με κάποιους κανόνες καθώς 
νομικοί, εκδότες/διαθέτες ηλεκτρονικού υλικού και χρήστες του Διαδικτύου επιχειρηματολογούν 
ακόμα υπέρ και κατά ανταλλάσσοντας μηνύσεις. Το ελπιδοφόρο για τους χρήστες του Διαδικτύ
ου πάντως είναι, ότι στις ΗΠΑ δεν υπάρχει προς το παρόν καταδικαστική απόφαση, η οποία να ε
νοχοποιεί το deep linking ως μέσο παράβασης του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

To deep linking είναι πολύ σημαντικό για την δομή του Διαδικτύου. Μην ξεχνάμε άλλωστε και 
το γεγονός ότι χωρίς το deep linking οι μηχανές αναζήτησης θα είχαν τεθεί σε αχρηστία. Σπάνια 
θα δούμε ιστοσελίδες που είναι τελείως αποκομμένες, δηλαδή σελίδες που δεν περιέχουν συν
δέσμους από και προς άλλες. To deep linking κάνει τον παγκόσμιο ιστό πιο πρακτικό και πιο προ-
σβάσιμο και επιτρέπει στους χρηστές, όποιος και να είναι ο στόχος τους, να βρουν εύκολα πλη
ροφορίες σε θέματα που τους ενδιαφέρουν. Αυτός είναι και ο παράγοντας που βοήθησε στη ρα
γδαία εξάπλωση του Διαδικτύου. 

Οι υποστηρικτές του deep linking, δηλώνουν ότι αυτή η πρακτική δεν έρχεται αντιμέτωπη με την 
ελεύθερη φύση και δομή του παγκόσμιου ιστού και ότι όλοι όσοι δημιουργούν ιστοσελίδες, αυ
τόματα δίνουν πρόσβαση σε όλη την κοινότητα του Διαδικτύου με μια νοητή άδεια που επιτρέπει 
την σύνδεση με αυτήν την ιστοσελίδα. Εκτός των άλλων πιστεύουν ότι εξυπηρετούν τη δημοτικό
τητα αυτών των ιστοσελίδων. 

Σχετικά με το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, κάποιοι ειδικοί δηλώνουν ότι οι σύνδεσμοι 
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δεν καταπατούν τους νόμους σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία γιατί δεν τίθεται πρόβλημα α
ντιγραφής ή εξαπάτησης. Ο πελάτης μεταφέρεται αυτόματα σε μια συγκεκριμένη πρωτότυπη σε
λίδα του αυθεντικού συγγραφέα. Το ανάλογο συμβαίνει στους καταλόγους μιας βιβλιοθήκης, και 
στους ίδιους τους βιβλιοθηκονόμους που παρέχουν πληροφορίες για συγκεκριμένα θέματα γρή
γορα και αποτελεσματικά, αλλά και στα άρθρα όπου κάποιος μπορεί να βρει αναφορές σε άλλα 
άρθρα μέσω συγκεκριμένων σελίδων. 

Παρόλα όμως τα πλεονεκτήματα του deep linking υπάρχουν εταιρείες που είναι τελείως αντίθε
τες με αυτήν την πρακτική, κυρίως γιατί πιστεύουν ότι έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν το πώς οι 
χρήστες έρχονται σε επαφή με την σελίδα τους και από την άλλη φοβούνται μήπως χάσουν δια
φημιστικά κέρδη αφού οι χρηστές δεν θα έχουν πρόσβαση στην κεντρική σελίδα. Επίσης υπο
στηρίζουν ότι το deep linking είναι μια μορφή παράνομης εισόδου και ότι έτσι οι επισκέπτες δεν 
καταλαβαίνουν πότε μεταβιβάζονται από την μια σελίδα στην άλλη ούτε και σε ποιόν ανήκει αυτή 
η σελίδα όπου βρίσκονται. 

Έτσι λοιπόν ενώ κάποιες εταιρείες κάνουν μηνύσεις σε ιστοσελίδες που δημιουργούν παράνο
μους συνδέσμους προς τα κατώτερα στρώματα των δικτυακών τους τόπων τους, κάποιες άλλες 
πληρώνουν αδρά για προγράμματα που ενθαρρύνουν άλλες ιστοσελίδες να τους συμπεριλάβουν 
στην σελίδα τους και να τους στέλνουν χρήστες που στοχεύουν σε συγκεκριμένες σελίδες (tar
geted traffic). 

6. Η πρακτική ιης ΒΥΠ του Πανεπιστημίου Πατρών 
Η Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης και Διαχεί

ρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΑΜ/ΠΠ) χρησιμοποιεί την πλατφόρμα ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης e-Class για την υλοποίηση των ηλεκτρονικών μαθημάτων. Η πλατφόρμα e-Class, 
παρέχεται από την GUnet και είναι ανοικτού κώδικα. Τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας δημιουρ
γούν αρκετές προκλήσεις για την διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού που χρη
σιμοποιούν οι διδάσκοντες, τόσο του δικού τους πρωτότυπου έργου όσο και του έργου τρίτων. 

Η Βιβλιοθήκη έχοντας, μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας με το ΚΕΑΔΔ, την ευθύνη να προω
θήσει την πλατφόρμα στον χώρο του Πανεπιστημίου και να την εισαγάγει στην φιλοσοφία των δι
δασκόντων, έχει αναλάβει τις ακόλουθες δράσεις: 

1. την παρουσίαση της πλατφόρμας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στα πνευματικά δικαιώματα, 

2. την εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών μέσα από παρουσιάσεις και 
σεμινάρια χρήσης, και 

3. την παροχή υποστήριξης σε θέματα δημιουργίας ενός μαθήματος. 

Το έργο αυτό, μεταφράζεται στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων, ως παρουσίαση των 
προκλήσεων που προκύπτουν από την χρήση της πλατφόρμας και παροχή προτάσεων για την ε
πίλυση των όποιων προβληματικών καταστάσεων. Ως προβληματικές καταστάσεις ορίζονται η χρη-
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σιμοποίηση υλικού που δεν διαθέτει ξεκάθαρα πνευματικά δικαιώματα και η προστασία του πρω
τότυπου έργου των διδασκόντων του πανεπιστημίου. 

Ειδικότερα για τα είκοσι δύο μαθήματα (22) που προβλέπονται από το έργο ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ η ΒΥΠ 
έχει αναλάβει την προμήθεια εκπαιδευτικού λογισμικού και τον εμπλουτισμό των μαθημάτων με 
αυτό. Για την ορθή χρήση του λογισμικού αυτού η ΒΥΠ αναλαμβάνει την επαφή με τους παραγω-
γούς/διαθέτες του εκπαιδευτικού αυτού λογισμικού για την προμήθεια και την αδειοδότηση της 
χρήσης του για διδακτικούς σκοπούς. 

Επιβλέπει επίσης την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πρωτότυπο υλικό των διδασκόντων 
και εξετάζει εάν οι τελευταίοι είναι οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου τους. Σε 
αντίθετη περίπτωση, όπως για παράδειγμα η κατοχή των πνευματικών δικαιωμάτων ενός τμήμα
τος μιας μονογραφίας από έναν εκδότη για την ψηφιοποίηση του και την εισαγωγή στην πλατ
φόρμα, ζητείται η έγγραφη άδεια του εκδότη. Όσον αφορά το υλικό που χρησιμοποιούν οι διδά
σκοντες των λοιπών μαθημάτων και το οποίο δεν είναι της δικής τους κυριότητας η ΒΥΠ, σε συ
νεργασία πάντα με το ΚΕΑΔΔ, επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες του χώρου σε κάθε παρουσίαση-προ-
βολή του e-Class. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί ειδική μαθησιακή ενότητα μέσα σε μάθη
μα το οποίο παραδίδεται μόνο στους καθηγητές μέσα από την πλατφόρμα. Παρά το γεγονός ότι 
υπάρχουν παραδείγματα όπου η Βιβλιοθήκη ενεργεί ως μεσάζων σε θέματα πνευματικών δικαιω
μάτων (Seadle, 2001), εντούτοις αυτό δεν μπορεί να ισχύσει ακόμη για όλα τα μαθήματα του Πα
νεπιστημίου, λόγω αδυναμίας οικονομικής κάλυψης των εξόδων. 

Για την προστασία του πρωτότυπα παραγόμενου έργου των διδασκόντων η λύση που παρέχε
ται από το σύστημα και υποστηρίζεται και από τη Βιβλιοθήκη είναι η δημιουργία κλειστών μαθη
μάτων. Η πλατφόρμα e-Class δίνει την δυνατότητα δημιουργίας τριών τύπων μαθημάτων: 

1. ελεύθερης πρόσβασης από τη αρχική σελίδα χωρίς συνθηματικό, όπως είναι αυτή την στιγ
μή είκοσι οκτώ πιλοτικά μαθήματα, 

2. ελεγχόμενης πρόσβασης με ανοιχτή εγγραφή, και 

3. ελεγχόμενης πρόσβασης, όπου στο μάθημα έχουν πρόσβαση μόνο οι χρήστες που βρίσκο
νται στη λίστα χρηστών και εισάγονται στο μάθημα με το προσωπικό τους χαρακτηριστικό και 
με τον κωδικό τους. 

Η Βιβλιοθήκη στα μαθήματα που υποστηρίζει δίνει την σύσταση δημιουργίας μαθημάτων με ελεγ
χόμενη πρόσβαση (κλειστό). Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται το δυνατόν ο διδακτικός χαρακτή
ρας του μαθήματος, αφού μόνο οι φοιτητές που τους επιτρέπεται η είσοδος στην πλατφόρμα, έ
χουν την δυνατότητα να διαβάσουν ή να εκτυπώσουν υλικό της κυριότητας του διδάσκοντα. Η ίδια 
σύσταση δίνεται και στους διδάσκοντες των άλλων μαθημάτων. Η υποστήριξη σε αυτή την επιλογή 
του συστήματος από την ΒΥΠ μετουσιώνεται στην προώθηση της λογικής του σεβασμού του διδα
κτικού περιεχομένου. Περιπτώσεις καταπάτησης των πνευματικών δικαιωμάτων υπήρχαν και στην έ
ντυπη μορφή των διδακτικών βοηθημάτων. Δεν μπορεί να υπάρξει μια απολύτως ασφαλής προστα
σία τους εάν οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν επιδείξουν αλληλοσεβασμό. 

Εμπόδιο στην ομαλή εφαρμογή των πνευματικών δικαιωμάτων είναι η αδυναμία της πλατφόρ
μας να υποστηρίξει μετά-δεδομένα περιγραφής των πνευματικών δικαιωμάτων. Ως μια πλατφόρ
μα διαχείρισης διδακτικού περιεχομένου, δεν παρέχει την κατάλληλη υποδομή για την διαχείριση 
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των πνευματικών δικαιωμάτων, αφού δεν διαχειρίζεται μαθησιακά αντικείμενα, αλλά αρχεία μαθη
σιακής φύσης. Δεν αποδίδεται με κάποιο τρόπο η κυριότητα των πνευματικών δικαιωμάτων, ούτε 
υπάρχει ένας εύχρηστος τρόπος δημιουργίας περιγραφών χρήσης. Αυτό κάνει ακόμη πιο ευάλω
τη την χρήση του διαδικτυακού υλικού που διατίθεται μέσα από την πλατφόρμα. Ενδεχόμενη ύπαρ
ξη ενός σχήματος μεταδεδομένων που θα μπορούσε να παραχθεί και να εισαχθεί με ευκολία α
πό τους δημιουργούς των μαθημάτων θα ήταν ένα εφόδιο στην προσπάθεια της ΒΥΠ για να ε
δραιώσει την κυριότητα των δημιουργών. 

Επίλογος 
Με την παρούσα εισήγηση έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν προβληματισμοί για την διαχεί

ριση των πνευματικών δικαιωμάτων από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μέσα στο περιβάλλον της 
εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διεθνής πρακτική μπορεί να αποτελέσει μια βάση για τον ελλη
νικό πανεπιστημιακό χώρο. Οι βιβλιοθήκες μπορούν να διαδραματίσουν ένα καθοριστικό ρόλο 
στην αποδοχή, των τεχνολογιών εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης βοηθώντας στην προώθηση τους 
και την εδραίωση τους, Η εμπειρία τους είναι πολύτιμη και οφείλουν να την μεταφέρουν στην α
καδημαϊκή κοινότητα. Η εξέλιξη αυτών των τεχνολογιών στα ελληνικά πανεπιστήμια θα ανοίξει νέ
ους δρόμους έρευνας, απαιτώντας νέα τεχνογνωσία και παροχή νέων -ποιοτικών- υπηρεσιών. 
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