Απολογισμός δράσεων του
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας το 2010
για την καταπολέμηση της πειρατείας
Α. Νομοθετικό πλαίσιο
1. Τροποποίηση του ν. 2121/1993 με το ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010).
Στο νόμο περιλαμβάνονται τροποποιήσεις κυρίως αναφορικά με τη
συλλογική διαχείριση και με κάποιες διοικητικές ρυθμίσεις του ΟΠΙ
(Δεκέμβριος 2010). Mε την εν λόγω τροποποίηση το διοικητικό πρόστιμο
επεκτείνεται στην αναπαραγωγή και διανομή υλικών φορέων ήχου και εντός
καταστημάτων, ενώ προστέθηκαν και οι λιμενικές αρχές στις αρμόδιες αρχές
επιβολής (Δεκέμβριος 2010).
2. Αποστολή προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού σχετικής διάταξης
για άρση του απορρήτου σε περιπτώσεις προσβολής δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας σε μορφή κακουργήματος (Δεκέμβριος 2010).
3. Αποστολή εγκυκλίου από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς τους
Εισαγγελείς Εφετών με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους αναφορικά με τα
ζητήματα προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων
κατόπιν σχετικού αιτήματός του ΟΠΙ (Ιούνιος 2010).
4. Παρατηρήσεις στο νομοσχέδιο ΚΠολΔ
Αποστολή επιστολής προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το νομοσχέδιο για την τροποποίηση
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προκειμένου να μη τροποποιηθεί το άρθρο
64 Ν. 2121/1993, καθώς η τροποποίηση αυτή θα ήταν αντίθετη με το
κοινοτικό κεκτημένο, ενώ θα είχε βλαπτικές συνέπειες και για τους
δικαιούχους (Μάιος 2010).
5. Λειτουργία ειδικών τμημάτων εκδίκασης υποθέσεων πνευματικής
ιδιοκτησίας στο Πρωτοδικείο Πατρών
Αποστολή επιστολής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη λειτουργία ειδικού πινακίου στο
Πρωτοδικείο Πατρών λόγω του αυξημένου αριθμού έκδοσης αποφάσεων
για την πνευματική ιδιοκτησία και για την καλύτερη εκδίκαση των
σχετικών υποθέσεων πνευματικής ιδιοκτησίας (Μάιος 2010).
Β. Στατιστικά
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1.

Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ
(Παρατηρητήριο για την Πειρατεία, βλ. σχετικά παρακάτω) με
στατιστικά στοιχεία από την Ελληνική Αστυνομία, τα Δικαστήρια και
τη Δημοτική Αστυνομία.

2. Αποστολή υπενθυμιστικής εγκυκλίου (119922/29.11.2010) από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
στους Προϊσταμένους των Εφετείων και των Πρωτοδικείων για την
αποστολή στον ΟΠΙ ή στο Υπουργείο των σχετικών με την πνευματική
ιδιοκτησία αποφάσεων κατόπιν αιτήματος του ΟΠΙ (Οκτώβριος 2010).
Γ. Συνεργασία με άλλους φορείς
1. Συμμετοχή ΟΠΙ και αποστολή προτάσεων στην πρώτη συνάντηση (17-092010) της υπό διαμόρφωσης Εθνικής Ομάδας Εργασίας για την
καταπολέμηση της διακίνησης παραποιημένων εμπορευμάτων στο
πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων.
2. Special Report 301
Στις γενικότερες δραστηριότητές του για την καταπολέμηση της πειρατείας ο
ΟΠΙ συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση της Ελληνικής Έκθεσης σχετικά με
τις συντονισμένες δράσεις σε ελληνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της
πειρατείας και την αποφυγή καταχώρισης της χώρας μας στη Λίστα
Επιτήρησης (Watch List) της Ειδικής Έκθεσης 301 (Special Report 301) του
US Trade Representative (USTR).
3. Συμμετοχή στη Συντονιστική Ομάδα για τη Διανοητική Ιδιοκτησία του
Υπουργείου Εξωτερικών και στην Ομάδα Εργασίας αυτής.
4. Δημιουργία Ομάδας Εργασίας για την αντιμετώπιση της προσβολής του
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων
στο διαδίκτυο.
Στις 14.05.2010 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και
Τουρισμού σύσκεψη του ΟΠΙ με εκπροσώπους των οργανισμών συλλογικής
διαχείρισης και προστασίας, παρόντος του Νομικού Συμβούλου του
Υπουργού. Θέμα της συζήτησης ήταν κυρίως τα προβλήματα του διαδικτύου.
Κατά τη σύσκεψη αυτή συνεστήθη Ομάδα Εργασίας για την αντιμετώπιση της
προσβολής του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών
δικαιωμάτων στο διαδίκτυο αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης.
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5. Στις 28.05.2010 πραγματοποιήθηκε στον ΟΠΙ σύσκεψη της Ομάδας Εργασίας
για την αντιμετώπιση της προσβολής των δικαιωμάτων στο διαδίκτυο και
αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να παράσχει ο ΟΠΙ κάθε νομική συνδρομή.
6. Ορισμός μετά από επιστολή του ΟΠΙ σημείων επαφής από τις
Τελωνειακές Αρχές, το ΣΔΟΕ και τη Δημοτική Αστυνομία για το
συντονισμό των διωκτικών αρχών σχετικά με την καταπολέμηση της
παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (Φεβρουάριος
2010).
7. Συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων
•

Αποστολή επιστολής με σκοπό την αποστολή εγκυκλίου από το Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με τη δυνατότητα
ανεύρεσης του ειδικού ενημερωτικού υλικού του ΟΠΙ στις ιστοσελίδες του
Υπουργείου για τις ανάγκες του μαθήματος «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή»
(Φεβρουάριος 2010).

•

Αποστολή επιστολής με σκοπό την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού
σχετικού με την πνευματική ιδιοκτησία με σκοπό να αναρτηθεί στην ψηφιακή
πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
και να είναι προσβάσιμο στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας
(Νοέμβριος 2010).

9. Συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
(ΥΠΥΜΕΔΙ), Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών
Αποστολή υπομνήματος σχετικού με τη διαδικτυακή πειρατεία και
συμμετοχή του ΟΠΙ στη συνάντηση αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με το Γενικό Γραμματέα Επικοινωνιών του ΥΠΥΜΕΔΙ με θέμα
την κατάσταση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα (Οκτώβριος
2010).
Δ. Επιμόρφωση
1. Αρχών Επιβολής
•

Πρόταση για διοργάνωση σεμιναρίου διανοητικής ιδιοκτησίας στη Σχολή
Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών για τους υπαλλήλους
των Τελωνείων και της ΣΔΟΕ (Ιανουάριος 2010).

•

Επιστολή στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Υπουργείου
Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την
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ανανέωση της συνεργασίας και την εκ νέου ένταξη των βασικών εννοιών
πνευματικής ιδιοκτησίας σε κάποιο από τα επιμορφωτικά προγράμματα
του ΙΝΕΠ (Οκτώβριος 2010).
2. Δικαστών - Δικηγόρων
Υπηρεσίες ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης (ελληνικό, κοινοτικό και διεθνές νομικό
πλαίσιο, σχετική ελληνική νομολογία, βιβλιογραφία και αρθρογραφία καθώς και
γνωμοδοτήσεις) και ενημέρωσης (newsletters κ.ά.) από την ιστοσελίδα του ΟΠΙ.
3. Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
•
Στις 21/1/2010 ο ΟΠΙ συμμετείχε σε Εξειδικευμένο Σεμινάριο για την
Προστασία των Προϊόντων από την Αντιγραφή που διοργάνωσαν ο Οργανισμός
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Το Σεμινάριο απευθυνόταν σε όλες τις μικρομεσαίες
παραγωγικές επιχειρήσεις και στους φορείς που σχετίζονται με αυτές καθώς επίσης
και σε κάθε επαγγελματία που ασχολείται με θέματα Βιομηχανικής και Πνευματικής
Ιδιοκτησίας.
•
Στις 26/1/2010 ο ΟΠΙ συμμετείχε σε συνέδριο για τη Διανοητική Ιδιοκτησία
«Δικαιώματα, Προστασία και Νομικό Πλαίσιο», το οποίο διοργανώθηκε από το
Ελληνοαμερικανικό εμπορικό επιμελητήριο στην Αθήνα.
•
Στις 10/3/2010 ο ΟΠΙ συμμετείχε στην Ημερίδα «Προστατεύστε τα
δικαιώματα Διανοητικής σας Ιδιοκτησίας» που διοργανώθηκε από τον ΟΒΙ στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IPeuropAware.
•
Στις 15/4/2010 ο ΟΠΙ συμμετείχε με εισήγηση (Measures against the
infringement of intellectual property rights in Greece) στο συνέδριο για την Επιβολή
Δικαιωμάτων Φυτικών Ποικιλιών που διοργανώθηκε από το Κοινοτικό Γραφείο
Φυτικών Ποικιλιών (CPVO) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα.
•
Στις 27/5/2010 ο ΟΠΙ συμμετείχε σε σεμινάριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος IPeuropAware στο κτίριο του ΟΒΙ με αντικείμενο «Τα Δικαιώματα
Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) – Μέσα και
Εργαλεία για την επιβολή τους».
•
Στις 15/6/2010 ο ΟΠΙ συμμετείχε στην πρώτη ημερίδα του έργου IPR Protect
που
πραγματοποιήθηκε
στο
Κέντρο
Καινοτομίας
Μικροηλεκτρονικής
(www.corallia.org) με θέμα "IP Protect for SMEs and Start-Ups".
•
Στις 07/12/2010 ο ΟΠΙ συμμετείχε σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Οργανισμός
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
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(ΣΘΕΒ) και το Δίκτυο Πράξη «Τα θέματα της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Μέσα και εργαλεία για την επιβολή τους» στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IPeuropAware. Στόχος της ημερίδας ήταν η
ενημέρωση των επιχειρήσεων για τους τρόπους προστασίας τους από την αντιγραφή
και την παραποίηση.
Ε. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση
1. Κοινού
•

Δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Πειρατεία στην ιστοσελίδα του
ΟΠΙ (http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/info.html/techhelp.html)

Το Παρατηρητήριο για την Πειρατεία συγκέντρωσε το σχετικό νομικό πλαίσιο, τόσο
το ελληνικό όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρμόδιες υπηρεσίες, τους
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο, τη σχετική εθνική νομολογία και τις νέες εξελίξεις που αφορούν στο
θέμα της προσβολής των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέλος,
παρατίθεται μια σειρά χρήσιμων συνδέσμων (links) ελληνικών, κοινοτικών και
διεθνών. Το Παρατηρητήριο είναι μια δυναμική ιστοσελίδα που ενημερώνεται
διαρκώς για τις τελευταίες εξελίξεις (Σεπτέμβριος 2010).
•

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Τον Απρίλιο του 2010 ο ΟΠΙ οργάνωσε διαδικτυακή καμπάνια με την ευκαιρία του
εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας (26/4/2010)
αποστέλλοντας σχετική ενημέρωση στον τύπο, στη δημόσια διοίκηση, σε
εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε δικηγορικούς συλλόγους και
σε κάθε άλλο πιθανό ενδιαφερόμενο.
2. Μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου
•

Ο ΟΠΙ γνωστοποίησε και προώθησε στις αρμόδιες διευθύνσεις του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και στις
σχετικές ιστοσελίδες τη διενέργεια του σχολικού διαγωνισμού για την
πειρατεία και τα παραποιημένα προϊόντα “Real fake” της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Στόχος του διαγωνισμού ήταν να ευαισθητοποιήσει τους νέους,
ηλικίας 10 έως 15 ετών, προτρέποντάς τους να σχεδιάσουν ένα λογότυπο
(logo) για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την πειρατεία και τα
παραποιημένα προϊόντα ή να δημιουργήσουν μια ιστορία, ένα παιχνίδι ή μια
ταινία πάνω σε αυτό το θέμα. Το Α΄ Βραβείο στο εν λόγω διαγωνισμό για το
σχεδιασμό του καλύτερου λογότυπου απονεμήθηκε στο 1ο Γυμνάσιο
Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη.
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•

Προώθηση του ενημερωτικού ηλεκτρονικού υλικού του ΟΠΙ στις σχολικές
ιστοσελίδες ως πρόσθετο υλικό για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς σε
συνεργασία με το Υπουργείο, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων.

3. Διαφημιστικές δράσεις ΜΜΕ
Στο πλαίσιο της προώθησης των σκοπών του ΟΠΙ παραχωρήθηκαν συνεντεύξεις σε
διάφορα έντυπα.
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