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Εισηγητής
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Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θεωρεί ότι η σχέση Καθηγητή-Διδασκόμενου όπως αναπτύσσεται
στη διάρκεια της διδασκαλίας μέσα στο Αμφιθέατρο, αποτελεί αναντικατάστατο μέρος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης ενθαρρύνει την αξιοποίηση
της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), πρωτίστως για την ενίσχυση της από
αμφιθεάτρου διδασκαλίας αλλά και για την οργάνωση διδασκαλίας από απόσταση σε
συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στη βάση των αποφάσεων των αρμοδίων
Οργάνων του Πανεπιστημίου (Επιτροπές Σπουδών, Συνελεύσεις Τομέων/Τμημάτων,
Κοσμητείες, Σύγκλητος).
Δεδομένα για την ηλεκτρονική μάθηση στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία:
1. Σε Διεθνές επίπεδο είναι πλέον ευρέως διαδεδομένη και αυξάνεται συνεχώς η
διαδικτυακή διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και μαθημάτων. Πρωτοπόρο
Ινστιτούτο στον τομέα αυτό είναι το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης
(MassachusettsInstituteofTechnology, MIT) που καθιέρωσε το έτος 2000 την ψηφιακή
διάθεση μαθημάτων και σήμερα διαθέτει περίπου 2.100 ανοικτά ψηφιακά μαθήματα.
Έκτοτε, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα σε όλο τον κόσμο έχουν υιοθετήσει διαδικασίες
ηλεκτρονικής μάθησης, ανοικτής διάθεσης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
(OpenCourseWare)και χρήσης πολυμέσων (βίντεο, εικόνες, ηχητικές διαλέξεις). Συνολικά,
280 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί συμμετέχουν στην Κοινοπραξία
των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων (OpenCourseWareConsortium) παρέχοντας
πρόσβαση σε περίπου 30.000 μαθήματα σε 29 γλώσσες (http://www.oeconsortium.org/).
2. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, υποστηρίζονται δράσεις ανοικτής πρόσβασης στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έτος 2013 έθεσε σε λειτουργία την πύλη
OpenEducationEuropa που αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας για την ανοικτή εκπαίδευση
και έχει ως σκοπό τη σύνδεση των πόρων της Ευρωπαϊκής ανοικτής εκπαίδευσης σε
διαφορετικές γλώσσες (http://www.openeducationeuropa.eu/el).
3. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ήδη αξιοποιήσει και ενσωματώσει στην εκπαιδευτική
διαδικασία εργαλεία και μέσα ηλεκτρονικής μάθησης. Το έτος 2000 έγιναν οι πρώτες
δοκιμές για την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης με τη χρήση συστημάτων λογισμικού
διαχείρισης μάθησης (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση) και τεχνολογιών πραγματοποίησης
ζωντανών μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση). Από το έτος 2006
λειτουργεί σύστημα διαχείρισης μάθησης βασισμένο στο ανοικτό λογισμικό moodle
(moodle.org)και φιλοξενεί ψηφιακά μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών των
Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας. Είναι προσβάσιμο στον

ιστότοποhttp://elearn.uoc.gr και η διαχείρισή του πραγματοποιείται από το Κέντρο
Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ. Τα Ακαδημαϊκά Τμήματα κάνουν χρήση και δικών τους
συστημάτων που έχουν βασιστεί στο λογισμικό moodle αλλά και στο OpeneClass
(http://www.openeclass.org/).
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, για τη διάδοση της γνώσης και την ευρεία αξιοποίησή της,
συμμετέχει στην πρόσκληση «Ανάπτυξη και Διάθεση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού
Περιεχομένου από τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
(HellenicAcademicOpenCourses) – Ιδρυματικές Δράσεις» της κατηγορίας «Ψηφιακές
Δράσεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.)
Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, με την πράξη «Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του
Πανεπιστημίου Κρήτης». Στόχος είναι η ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού
υλικού, η προώθηση της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ως ενισχυτικής δράσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και η ένταξη νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Όπως ορίζεται
στο πλαίσιο του Ε.Π. Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, με τον όρο Ανοικτά Ψηφιακά
Μαθήματα εννοείται η χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (όπου δεν
εγείρονται ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων), τόσο από φοιτητές/ σπουδαστές όσο και
από το ευρύ κοινό. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα διατίθενται ελεύθερα, χωρίς οικονομικό
αντάλλαγμα.
Σύμφωνα με τις με αρ. 323/20-02-2014 και 324/20-03-2014 αποφάσεις της Συγκλήτου
ιδρύθηκε το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου
ΤΠΕ προβλέπεται η λειτουργία Μονάδας Τεχνολογιών Εκπαίδευσης για την υποστήριξη του
εκπαιδευτικού έργου, διαχείριση συστημάτων τηλεκπαίδευσης, παραγωγή εκπαιδευτικού
υλικού και την κεντρική υποστήριξη χρηστών. Το Κέντρο ΤΠΕ διαθέτει τον απαραίτητο
εξοπλισμό και υπολογιστικές και τεχνολογικές υποδομές για την πραγματοποίηση
ζωντανών μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων αλλά και για καταγραφή και επεξεργασία
πολυμεσικού περιεχομένου, εικόνας και ήχου, καθιστώντας δυνατή την υποστήριξη της
μάθησης από απόσταση. Οι τεχνολογίες αυτές αναμένεται να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε
Προγράμματα διά Βίου Μάθησης στη βάση της πολιτικής που θα αναπτύξει το
Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Με βάση τα ανωτέρω, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης αποφασίζει ότι:
H ανάπτυξη και υποστήριξη μεθόδων ΤΠΕ και ηλεκτρονικής μάθησης στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, έχουν σκοπό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι την
αντικατάσταση της από Αμφιθεάτρου διδασκαλίας. Η πρόσβαση των φοιτητών σε
ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό ενισχύει περαιτέρω τη διαδραστική επικοινωνία και
αλληλεπίδραση διδασκόντων και διδασκομένων που αποτελεί τη βάση της Ακαδημαϊκής
Διδασκαλίας. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης της από απόσταση διδασκαλίας
σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: Διατμηματική διδασκαλία
μαθημάτων για την απόκτηση Πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής Επάρκειας
μεταξύ Σχολών Ηρακλείου και Ρεθύμνου, Προγράμματα διά Βίου Μάθησης) στη βάση των
αποφάσεων των αρμοδίων Οργάνων (Επιτροπές Σπουδών, Συνελεύσεις Τομέων/Τμημάτων,
Κοσμητείες, Σύγκλητος).

Η ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων είναι αποδεκτή από το
Πανεπιστήμιο Κρήτης, υπό τον όρο του σεβασμού των κανόνων Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων και Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας κατά τη δημιουργία εκπαιδευτικού
υλικού (βλ. Παράρτημα), με σκοπό την εξωτερίκευση και προβολή του εκπαιδευτικού έργου
του Πανεπιστημίου Κρήτης και την ευρεία διάδοση της γνώσης που προέρχεται από αυτό,
χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις.
Επισημαίνεται, ότι:
1. Η διάθεση, μέσω Διαδικτύου, εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πρέπει να γίνεται υπό
συνθήκες που διασφαλίζουν (α) την αποφυγή οικειοποίησης από τρίτους του υλικού που
αναπτύσσεται από μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος, και (β) τη μη-έγερση
ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για το υλικό που προέρχεται από τρίτους.
2.Το εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται - με ανοικτή ή προστατευόμενη πρόσβαση - στο
Διαδίκτυο, μέσω των ιστοτόπων και υπηρεσιών του Ιδρύματος θα πρέπει να συνοδεύεται
από πληροφορίες και μεταδεδομένα σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
(άδεια χρήσης και διάθεσης του έργου) και να έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα
αναφοράς - γνωστοποίησης ενδεχόμενων προσβολών δικαιωμάτων τρίτων και ανάκλησης
της διάθεσης του περιεχομένου.
3. Συνιστάται η χρήση ανοικτών αδειών creativecommons για εκπαιδευτικό υλικό που
αναπτύσσεται
από
το
εκπαιδευτικό
προσωπικό
του
Πανεπιστημίου
Κρήτηςhttp://creativecommons.gr/.
4. Η υλοποίηση των πολιτικών ανοιχτής πρόσβασης και διάθεσης της γνώσης γίνεται
σύμφωνα με το νόμο (βλ. Παράρτημα) με γνώμονα τον σεβασμό (α) στα προσωπικά και
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και
(β) στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων όπως ορίζεται και στην
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
(βλ. Παράρτημα).
5. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα απευθύνονται τόσο στους φοιτητές του Πανεπιστημίου
Κρήτης όσο και στο ευρύ κοινό. Η ανάπτυξη των μαθημάτων θα γίνεται βάσει
προδιαγραφών και προτύπων που αφορούν τόσο στις διαδικτυακές υπηρεσίες όσο και στο
εκπαιδευτικό υλικό για την επίτευξη προσβασιμότητας. Για το σκοπό αυτό θα ακολουθείται
συγκεκριμένη πολιτική προσβασιμότητας, η οποία ανανεώνεται ανάλογα με τις εξελίξεις σε
επίπεδο τεχνολογίας και χρησιμοποιούμενων προτύπων.
6.Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει υπηρεσία στο πλαίσιο του Κέντρου Υποδομών και
Υπηρεσιών ΤΠΕ που θα είναι αρμόδια για την υποστήριξη του διδακτικού και ερευνητικού
προσωπικού σε θέματα (α) ανάπτυξης, ανοικτής διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και
πολυμεσικού περιεχομένου, και (β) προσβασιμότητας υλικού και υπηρεσιών με
συνιστώμενη χρήση του προτύπου Web ContentAccessibilityGuidelines (WCAG) 2.0
Επιπέδου AA που αφορά στην προσβασιμότητα υπηρεσιών παρεχόμενων μέσω του
Διαδικτύου από ΑμΕΑ.

7. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης υιοθετεί Πολιτική Προστασίας Προσωπικότητας, Δικαιωμάτων
Πνευματικής Ιδιοκτησίας κατά τη διδασκαλία, δημιουργία και διάθεση του εκπαιδευτικού
υλικού (βλ. Παράρτημα).
8. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές
προδιαγραφές για τη δημιουργία Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων, προχωρά στην έκδοση
οδηγιών για την οργάνωση του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού, τον τύπο και
τεχνικές προδιαγραφές του πολυμεσικού υλικού, των τεχνικών όρων προσβασιμότητας και
παρουσίασης αυτού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναγνωρίζει και σέβεται τα νόμιμα δικαιώματα κάθε προσώπου
πάνω σε έργα της διανοίας του, το απαραβίαστο της ιδιωτικής σφαίρας του ατόμου, την
προστασία της προσωπικότητας. Αντιστρατεύεται κάθε είδους συμπεριφορά (ενέργεια ή
παράλειψη) που δύναται να θέσει σε κίνδυνο, να προσβάλει ηθικά ή περιουσιακά
δικαιώματα τρίτων (όπως ενδεικτικά, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας,
δικαίωμα στην επωνυμία, στο κατατεθέν σήμα). Το Πανεπιστήμιο αξιώνει από τα μέλη του,
και ειδικότερα από το διδακτικό προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και την
παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού οιασδήποτε φύσεως, την προστασία κάθε έργου,
έκφρασης λόγου, τέχνης ή επιστήμης (ενδεικτικά: κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες,
πολυμεσικό υλικό) ανεξάρτητα από την αξία του, το σεβασμό της προσωπικότητας και της
ιδιωτικότητας, ως και του δικαιώματος του ατόμου να καθορίζει το ίδιο τον τρόπο
επεξεργασίας, συλλογής, διανομής, δημοσίευσης, αποθήκευσης των προσωπικών του
δεδομένων.
Ειδικότερα:
1.Κάθε μέλος του Πανεπιστημίου Κρήτης οφείλει στη διδασκαλία του μαθήματος του και
κατά τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού, να χρησιμοποιεί υλικό το οποίο έχει
αποκτήσει με νόμιμα μέσα και κάνει χρήση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
και νόμους.
2.Συνιστάται στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Ιδρύματος να διαθέτει κάθε εκπαιδευτικό
(πολυμεσικό
ή
μη)
υλικό
που
παράγει,
με
άδειες
creativecommonshttp://creativecommons.gr/
3.Κατά τη δημιουργία Ανοικτού Ψηφιακού Μαθήματος, για την αναπαραγωγή,
αποθήκευση, σάρωση, εισαγωγή στις διαφάνειες του μαθήματος και οποιασδήποτε άλλης
φύσεως επεξεργασίας έργου/υλικού οιασδήποτε μορφής, που προστατεύεται από
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα περιουσιακής ή
ηθικής φύσεως, απαιτείται η λήψη της έγγραφης άδειας από το δημιουργό του έργου και
δικαιούχο των αντίστοιχων δικαιωμάτων, εφόσον το έργο δεν διατίθεται ελεύθερα προς
χρήση και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των εξαιρέσεων του Νόμου 2121/1993. Ο
δημιουργός ή/και δικαιούχος των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικών
δικαιωμάτων του υλικού το οποίο επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ο διδάσκων στο ανοικτό
ψηφιακό μάθημα, πρέπει να ενημερωθεί για το σκοπό, το είδος, τις συνθήκες επεξεργασίας
του έργου του και τη διάρκεια της χρήσης και επεξεργασίας του, και να συμφωνήσει
εγγράφως σχετικά. Εάν το έργο του τρίτου προσώπου υπόκειται ήδη σε κάποια ανοικτή
άδεια χρήσης, ο διδάσκων οφείλει να συμμορφώνεται με αυτή.
4. Για τη δημιουργία Ανοιχτών Ψηφιακών Μαθημάτων, συνιστάται η συνεργασία του κάθε
Διδάσκοντα με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, που είναι πλούσια τόσο σε
συγγράμματα όσο και σε ηλεκτρονικές πηγές (βιβλία, περιοδικά) και μπορούν να
αποτελέσουν χρήσιμες πηγές για τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού τους υλικού.

5.Εφόσον το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με όρους που επιτρέπουν την ελεύθερη
πρόσβαση σε αυτό (ιδίως διαδικτυακά) και τη χρήση του, συνιστάται:
Ο διδάσκων να εντάσσει στο εκπαιδευτικό υλικό του «Σημείωμα του Δημιουργού», στο
οποίο εν συντομία ενημερώνει για (α) το πλήρες όνομά του, (β) την ιδιότητά του, (γ) την
άδεια χρήσης που έχει επιλέξει να διατίθεται το εκπαιδευτικό υλικό, (δ) τον φορέα του
(Πανεπιστήμιο Κρήτης), (ε) την χρήση στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού, έργων
τρίτων προσώπων, τα οποία και σημειώνει ότι εξαιρούνται από την άδεια χρήσης με την
οποία διαθέτει ο ίδιος το δικό του έργο. Τα έργα τρίτων προσώπων εφόσον δεν διατίθενται
με την ίδια άδεια χρήσης που έχει επιλέξει ο διδάσκων για το εκπαιδευτικό του υλικό,
υπόκεινται στην άδεια χρήσης του δημιουργού τους ή δικαιούχου των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι είτε ο διδάσκων
έχει λάβει την απαραίτητη έγγραφη άδεια για την επεξεργασία και χρήση τους από το
δημιουργό τους είτε ότι η άδεια με την οποία διατίθενται είναι συμβατή με την άδεια
διάθεσης και χρήσης που επιλέγει ο διδάσκων, επιτρέποντάς του να τα χρησιμοποιήσει και
να τα επεξεργαστεί για τους σκοπούς της δημιουργίας και ανοικτής διάθεσης ανοικτών
ψηφιακών μαθημάτων. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται και εφαρμόζεται το εκάστοτε ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
6. Κατά τη δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων, δεν επιτρέπεται η μέσω των ηλεκτρονικών
συστημάτων (διακομιστών, τερματικών, λογισμικού) του Πανεπιστημίου, χρήση
εφαρμογών που δύναται να οδηγήσει στην προσβολή δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως, τρίτων προσώπων.
7. Για τη νόμιμη χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων, το μέλος του
εκπαιδευτικού προσωπικού Πανεπιστημίου οφείλει να λάβει την απαραίτητη ρητή και
ειδική έγγραφη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων αφού πρώτα το ενημερώσει
λεπτομερώς για το σκοπό, το είδος και τη διάρκεια της επεξεργασίας.
8. Σε κάθε περίπτωση, όταν ένα μέλος του Πανεπιστημίου Κρήτης για εκπαιδευτικούς,
ερευνητικούς ή επιστημονικούς σκοπούς επιθυμεί να προχωρήσει σε επεξεργασία
(συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή,
χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμό,
διασύνδεση, δέσμευση (κλείδωμα), διαγραφή, καταστροφή) προσωπικών ή ευαίσθητων
προσωπικών δεδομένων, ή στη δημιουργία, χρήση, επεξεργασία αρχείου
προσωπικών/ευαίσθητων δεδομένων, οφείλει να τηρεί το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο και τις οδηγίες, κανονισμούς ανεξάρτητων διοικητικών αρχών.
9. Γενικά απαγορεύεται η χρήση των συστημάτων του Πανεπιστημίου για διακίνηση,
διαβίβαση, αποθήκευση, δημοσίευση υλικού που προσβάλλει δικαιώματα τρίτων, που
περιέχει άσεμνο, συκοφαντικό, περιεχόμενο ή περιεχόμενο που έχει αποκτηθεί,
χρησιμοποιείται και διατίθεται άνευ δικαιώματος και με παράνομο τρόπο. Περαιτέρω,
απαγορεύεται η χρήση των συστημάτων του Πανεπιστημίου για παράνομη, αυθαίρετη και
άνευ δικαιώματος επεξεργασία προσωπικών ή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τρίτων
προσώπων.
10. Κάθε μέλος του Πανεπιστημίου Κρήτης οφείλει να συμμορφώνεται με το νόμο
2121/1993 για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, με το νόμο
2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως και με τους εκάστοτε

ισχύοντες νόμους, ιδίως δε, με τους νόμους σχετικούς με την προστασία της
προσωπικότητας του ατόμου, της ιδιωτικότητας, την προστασία δικαιωματών περιουσιακής
και προσωπικής φύσεως έργων, εφεύρεσης, την προστασία επωνυμιών, εμπορικών
σημάτων, διακριτικών τίτλων.

