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LEARN-IP – ευκαιρίες προερχόμενες από την 
προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων

Δραστηριοποιήστε στο κλάδο της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς ή των ροών του-
ρισμού για τον Πολιτισμό? Τότε σίγουρα έχετε αντιμετωπίσει θέματα που αφορούν την προστα-
σία των πνευματικών δικαιωμάτων. Εσείς, όπως άλλωστε και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, έχετε 
ανησυχήσει για το πως θα αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο θέμα: αρκετά πολύπλοκο θέμα, με δύσκολη 
απάντηση, αρκετά δαπανηρό, αρκετά περίπλοκο. Αυτή είναι μια δυστυχής πραγματικότητα, λόγω 
του γεγονότος ότι η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων δεν αποτελεί μόνο λόγο για την 
προστασία των δικαιωμάτων κτήσης αλλά αποτελεί και παράγοντα για την βελτίωση του παράγο-
ντα «ελευθερία λειτουργίας-χρήσης» και κατά συνέπεια οποιουδήποτε συμβατικού εισοδήματος.

Πνευματικά δικαιώματα τα οποία αφορούν σχέδια, λογότυπα ή γεωγραφικές τοποθεσίες επιτρέ-
πουν και ωθούν τους Ευρωπαίους δημιουργούς και επιχειρηματίες στο χώρο του προστασίας της 
πολιτιστικής ταυτότητας όπως επίσης και στο χώρο του πολιτιστικού τουρισμού, στο να προστα-
τεύσουν την και να σταματήσουν την διάχυση των δημιουργιών τους κερδίζοντας με τον τρόπο 
αυτό μια αποζημίωση της επένδυσης την οποία έχουν κάνει. Η προστασία των πνευματικών 
δικαιωμάτων δίνει επίσης στους αγοραστές και στους επισκέπτες την δυνατότητα να προσδιορί-
σουν κατά την αγορά τους την προέλευση και την αυθεντικότητα των ειδών. 

Έως τώρα η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων δύσκολα έχει συμπεριληφθεί στο πε-
ριεχόμενο της επίσημης ενημέρωσης σε θέματα πολιτιστικής ταυτότητας, απλά γιατί αρκετοί 
εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι απέχουν από αυτό. Στον επαγγελματικό κόσμο πολύ συχνά αυτό 
αποτελεί οικονομικό πρόβλημα διότι η νομική υποστήριξη για θέματα προστασίας των πνευματι-
κών δικαιωμάτων κοστίζει αρκετά κ δύσκολα μπορεί να καλυφθεί η δαπάνη αυτή από μικρότερα 
σε μέγεθος ιδρύματα κ οργανισμούς. Αυτό είναι όμως συχνά αιτία να μετανιώσει κανείς γιατί η 
προστασία των.
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Θα επιθυμούσα να διαπιστώσω ότι αρκετοί εμπλεκόμενοι σε 

θέματα προστασίας της πολιτιστικής ταυτότητας αλλά κ θεμα-

τικού τουρισμού στο τομέα του πολιτισμού εκμεταλλεύονται τις 

ευκαιρίες που προκύπτουν από την προστασία των πνευματικών 

δικαιωμάτων. Από την άλλη πλευρά υπάρχει σίγουρα σύνολο 

πραγμάτων να κάνει κανείς σε θέματα τεχνογνωσίας αλλά από την 

άλλη όλο αυτό είναι μέρος της επαγγελματικής συμπεριφοράς 

που διακρίνει τον καθένα στην απόκτηση τεχνογνωσίας..

Το LEARN-IP είναι η ευκαιρία την οποία αρκετοί θα ήθελαν να 

έχουν.

Karin Drda-Kühn
Association Culture & Work / LEARN-IP coordinator

LEARN-IP – Ο δρόμος για την προστασία 
πνευματικών δικαιωμάτων

Σύμφωνα με σχετική μελέτη την οποία έχει πραγματοποιήσει το Ευρωπαϊκό Γραφείο κατοχύρωσης 
πατέντας, με στόχο την ομογενοποίηση της αγοράς αναφορικά με την προστασία των πνευμα-
τικών δικαιωμάτων-οι βιομηχανίες αποτελούν το 30 % της απασχόλησης του εργατικού δυναμι-
κού και σχεδόν το 45 % της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αντίστοιχο 
ποσοστό 22 % στις επώνυμες βιομηχανίες, 14 % στις βιομηχανίες στο τομέα του σχεδιασμού, 11 % 
στις βιομηχανίες στον τομέα της πατέντας, 5.5 % στις βιομηχανίες παραγωγής αντιγράφων, και 
μικρότερα ποσοστά στις κατά τόπους βιομηχανίες. Σχετικά με όλο αυτό, η Ευρωπαϊκή Αναφορά 
«Πρόσβαση στην Οικονομία» αποφαίνεται: « Τα ποσοστά αυτά επιβεβαιώνουν ότι η οικονομική 
ανάπτυξη έχει υπεισέλθει σε μια περίοδο ριζικών αλλαγών. Παρόλο που στην οικονομία που στη-
ρίζεται στην βιομηχανία οι περισσότερες επενδύσεις αφορούσαν πάγια και αυτά οδηγούσαν στην 
ανάπτυξη, στις μέρες μας τα άυλα πάγια είναι αυτά που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος μιας 
επένδυσης και αυτά είναι που οδηγούν σε πηγές ανάπτυξης και αξίας».

Τα δεδομένα καθιστούν φανερό πόσο σημαντικό είναι για τους εμπλεκόμενους σε θέματα πολιτι-
σμού να ορίσουν τα πνευματικά δικαιώματα. Το LEARN-IP αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο 
μπορεί αυτό να γίνει.

Σήμερα, η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων είναι θέμα που απαντάται με διαφορετικό 
τρόπο από τα διάφορα νομικά πρόσωπα, καθιστώντας το δύσκολο για τους εμπλεκόμενους σε 
θέματα προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και τουρισμού στο τομέα του πολιτισμού 
να έχουν την σωστή εκδοχή – απλά γιατί δεν είναι ενήμεροι με νομικούς όρους και διαδικασίες. 
Επιπρόσθετα, δεν είναι διαθέσιμο το σύνολο της πληροφορίας και η μετάφραση καθώς και οι 
διάφοροι κανονισμοί καθιστούν ακόμη πιο δύσκολο το θέμα στους ειδικούς.
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Η περιοχή της Bucovina είναι μια μοναδική περιοχή στη Ρουμανία, όπου οι πα-

ραδόσεις, η αρχιτεκτονική, τα είδη τέχνης και τα δημιουργήματα τους είναι καλά 

προστατευμένα είδη και παραμένουν ενεργά στις μέρες μας. Η αυθεντικότητα κ η 

προέλευση τους αποτελούν τα κλειδιά και παίζουν σημαντικό ρόλο στην διασφάλιση 

της αειοφορίας της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

Το LEARN-IP έργο θα προσθέσει νέα τεχνογνωσία και λύσεις για τους εμπλεκόμενους 

στο χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού σε θέματα πο-

λιτισμού, βοηθώντας και εμπλουτίζοντας τους σε ιδέες προστασίας των 

προϊόντων και της επιχειρησιακής οντότητας τους.

Lacramioara Beilic
Bucovina Tourism Association

Το LEARN-IP έργο καλύπτει σημαντικά θέματα γύρω από την διαχείριση των 

πνευματικών δικαιωμάτων, όπως της προστασίας, ακόμη κ του εμπλουτισμού 

τους για τους εμπλεκόμενους σε θέματα προστασίας πολιτιστικής κληρονο-

μιάς και θεματικού τουρισμού στο τομέα του πολιτισμού.

Από τότε που υποστηρίζεται η ολοκλήρωση του θεματικού τουρισμού σε 

θέματα πολιτισμού με οφέλη για την εδαφική-οικονομική ανάπτυξη, είμαστε 

υπερήφανοι που είμαστε μέρος της συγκεκριμένης κοινοπραξίας. Το LEARN-IP 

θα δημιουργήσει μια σημαντική επιρροή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Angela Ivanova / Wolfgang Kniejski
INI-Novation Bulgaria OOD
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Το LEARN-IP – Ένα Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα σε θέματα προστασίας δικαιωμάτων

Παρόλα αυτά, Ευρωπαίοι οι οποίοι κατέχουν δικαιώματα και είναι κάτοχοι ειδών χρειάζονται 
πρόσβαση σε θέματα προστασίας των αξιών τους διεθνώς με σκοπό τη ανάπτυξη και την αντα-
γωνιστικότητα, διασφαλίζοντας την οικονομική κα κοινωνική αξία των δικαιωμάτων ώστε αυτά να 
μην χαθούν. Χρειάζονται ικανότητες για να προσδιορίσουν, προστατεύσουν και εξαργυρώσουν τα 
δικαιώματα τους. Όταν οι ιδέες τους, οι επωνυμίες τους και τα προϊόντα τους γίνονται αντικείμενο 
πειρατείας, οι δεξιότητες και η απασχόληση τους επηρεάζονται.

Αυτό ακριβώς έρχεται να συμπληρώσει το έργο LEARN-IP:Το σε πραγματικό χρόνο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης θα αναπτυχθεί από το 2020 – 2022 ώστε να υποστηρίξει τους επικεφαλής στο τομέα 
της προστασίας της πολιτιστικής ταυτότητας αλλά και στο χώρο του θεματικού τουρισμού του 
πολιτισμού μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών ελέγχου της συμβατότητας στο θέμα των 
κανονισμών προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Θα ενδυναμώσει την γνώση σε πολλούς 
τομείς του κανονιστικού πλαισίου και της συσχέτισης με προϊόντα κ υπηρεσίες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα λειτουργήσει ως ένας πραγματικός οδηγός σε θέματα κανονιστι-
κού πλαισίου προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και θα υποδείξει τι μπορεί να επιτευχθεί 
αναφορικά με τη προστασία της ιδιοκτησίας, της δεξιότητας και της γνώσης.Θα παρέχει διαφά-
νεια σε μεγάλο εύρος για όλους τους εκπροσώπους της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και του θεματικού τουρισμού στο πολιτισμό και θα αποδείξει ότι είναι θέμα όλων. Η εκπαίδευση 
επίσης θα αναδείξει την ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης στα θέματα αυτά.

Το LEARN -IP θα φέρει νέους τρόπους προβολής των εμπλεκομένων 

φορέων σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής ταυτότητας και του 

θεματικού τουρισμού με θέμα τον πολιτισμό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πιστεύουμε ότι θα κινητοποιήσει όλους αυτούς στο να χρησιμοποιή-

σουν εργαλεία προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, ώστε να 

προστατεύσουν κ να εξαργυρώσουν θέματα πολιτιστικής ταυτότητας, 

προάγοντας τον τουρισμό. To MEDF υποστηρίζει ενεργά την οικονο-

μική ανάπτυξη των διαφόρων εμπλεκομένων συμπεριλαμβάνοντας 

αυτούς στο τομέα του τουρισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Το έργο αυτό αντιπροσωπεύει το επόμενο βήμα των προσπαθειών 

υποστήριξης της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, οικοδομώ-

ντας την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και προάγοντας τη πρωτοτυπία.

Dimitar Smiljanovski
Macedonian Enterprise Development Foundation
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Τρία εκπαιδευτικά υλικά θα δημιουργηθούν:

 •  LEARN-IP εκπαιδευτικό υλικό

 •  LEARN-IP Πλατφόρμα τηλ-εκπαίδευσης

 •  LEARN-IP Οδηγός/Εγχειρίδιο εκπαίδευσης

Η βασική ομάδα εκπαίδευσης αφορά ειδικούς στον πολιτιστικό, θρησκευτικό και δημιουρ-
γικό τουρισμό, καθώς και εργαζόμενους στους τομείς αυτούς.
Η επόμενη ομάδα είναι πάροχοι εκπαίδευσης που θα προσφέρουν τα μαθήματα εκπαίδευ-
σης στο μέλλον.

Το LEARN-IP είναι σε συμφωνία με τις οδηγίες της Βασικής Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης αναφορικά με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων: ”Σε ένα κόσμο που οι 
Ευρωπαϊκές εταιρίες συνεχώς ανταγωνίζονται η μία την άλλη σε θέματα δημιουργικότητας 
και ποιότητας, η προστασία των δικαιωμάτων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης 
και ευημερίας των εταιριών».
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Το LEARN-IP: Ευρωπαϊκή δεξιότητα στο 
τομέα της προστασίας της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και του θεματικού τουρισμού 
του πολιτισμού

To LEARN-IP υλοποιείται από επτά Ευρωπαίους εταίρους με εμπειρία κ δεξιότητα σε θέματα 
εκπαίδευσης, προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, πολιτιστικής ταυτότητας, πολιτισμού 
και ψηφιακών τεχνολογιών.

 •  Kultur und Arbeit e.V. – Association Culture & Work, Германия (координатор)
 www.kultur-und-arbeit.de, contact learn-ip@kultur-und-arbeit.de

 •  Асоциация за туризъм Буковина, Румъния
 www.bucovinaturism.ro

 •  ИНИ–Новация България ООД, България
 www.ini-novation.com

 •  Македонска фондация за развитие на предприятията, Северна Македония
 www.mrfp.org.mk/mk/

 •  Православна църква на Гърция
 www.ecclesia.gr

 •  Sociedad Regional Educación, Cultura y Deporte S.L, Испания
 https://srecd.es/

 •  Tergau & Walkenhorst Patentanwälte I Rechtsanwälte, Германия
 https://tergau-walkenhorst.com/

Η γνώση των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα εκμετάλλευσης 

αναφορικά με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων αλλά 

κ του θεματικού τουρισμού στο τομέα του πολιτισμού, θα δώσει 

την δυνατότητα σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό 

να υποστηρίζουν τους πελάτες τους. Το LEARN-IP θα οικοδομήσει 

μια σημαντική γέφυρα για αυτούς τους τομείς του πολιτισμού και 

θα επιτρέψει την αλληλεπίδραση τους για ένα κόσμο περισσότερο 

παγκόσμιο.

Thomas Bürvenich / Tergau & Walkenhorst
Patent Attorneys – Attorney at Law
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Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων αποτελεί μια από τις πρωταρχικές 

ανάγκες για την Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία, ως ένας από τους κύριους παίκτες 

στο πεδίο του πολιτιστικού & θρησκευτικού τουρισμού. Το LEARN-IP φέρνει 

τεράστια οφέλη στους υπεύθυνους του Οργανισμού σε θέματα θρησκευτικού 

και πολιτιστικού τουρισμού. Αναμένουμε να δούμε την χρησιμότητα των αποτε-

λεσμάτων του έργου, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στα μέλη της κοινωνίας αυτής, 

δίνοντας τη δυνατότητα για την προσέγγιση των θεμάτων αυτών με ισότητα προς 

τους υπόλοιπους Ευρωπαίους παίκτες σε θέματα θρησκευτικού κ πολιτιστικού 

τουρισμού.

Panagiotis Pogkas
Orthodox Church of Greece

Στη ορεινή περιοχή της Liebana στις οροσειρές της Καντάβριας στην Ισπανία 

στην Ευρώπη, με μια τόσο έντονη παρουσία ισχυρών παραδόσεων, σε θέματα 

πολιτισμού, θρησκευτικά αλλά κ φύσης, η δυνατότητα της μεταφοράς 

τεχνογνωσίας για θέματα προστασία πνευματικών δικαιωμάτων θα κάνει την 

διαφορά. Μοιράζοντας με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους την γνώση 

στα θέματα αυτά, είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνία της περιοχής. Περι-

μένουμε να δούμε με ανυπομονησία το αποτέλεσμα του έργου LEARN-IP, ως το 

βασικό οδηγό ο οποίος θα έχει εφαρμογή σε όλες της περιοχές της Ευρώπης. 

Δεν θα αποτελέσει οδηγό μόνο για την περιοχή αυτή της Ευρώπης αλλά και για 

τις υπόλοιπες ορεινές περιοχές όπως οι περιοχές των Άλπεων, των Πυρηναίων, 

τα Βαλκάνια και οι Ελληνικές οροσειρές.

Pilar G. Bahamonde
Director of Centro de Estudios Lebaniegos – SRECD
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Η προώθηση των βιομηχανοποιημένων προϊόντων αποτελεί επίσης τον τρόπο με τον οποίο 

οι κοινωνίες δυναμώνουν και συνεισφέρουν στη σύνολο της πολιτιστικής ποικιλότητας. Η 

προστασία των δικαιωμάτων μπορεί επίσης να εξυπηρετήσει τον διαχωρισμό των βιομη-

χανοποιημένων ειδών από τα έργα χειροπρακτικής, διασφαλίζοντας την προέλευση τους 

και προστατεύοντας τα από τα ψεύτικα. Η προστασία των δικαιωμάτων δίνει επίσης τη 

δυνατότητα στις κοινωνίες που τα δημιουργούν να έχουν εμπορικό κέρδος από τη διάθεση 

των ειδών τους. Οι κοινωνίες μπορούν να υιοθετήσουν την προστασία των πνευματικών 

δικαιωμάτων για τα παραδοσιακά τους προϊόντα και να αμυνθούν ενάντια στην οποιαδή-

ποτε αλλοίωση της παραδοσιακής έκφρασης τους.
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