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ΝΕΑ 
 

 

Γαλλία: ISPs και διαδικτυακή πειρατεία 
 
• Στις 23 Νοεμβρίου 2007  η Γαλλική Κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 
δημιουργήσει μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή, η οποία με τη συνδρομή των παρόχων 
υπηρεσιών Internet, θα στέλνει προειδοποιήσεις σε όσους ανταλλάσουν παράνομα αρχεία στο 
διαδίκτυο και συνεπώς παραβιάζουν το δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση 
άρνησης συμμόρφωσης του παραβάτη η ανεξάρτητη αρχή θα έχει το δικαίωμα να διακόπτει 
τη σύνδεση προσωρινά ή οριστικά. Το σχέδιο σύστασης της Επιτροπής βασίσθηκε σε πρόταση 
του Dennis Olivennes ο οποίος και θα ηγηθεί αυτής. 
 
Πηγή: http://www.managingip.com/Article.aspx?ArticleID=1775203
 

 
 

Επιγραμμικό και Δημιουργικό Περιεχόμενο στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά – 
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Δημόσια Διαβούλευση 
 
• Στις 3 Ιανουαρίου 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια Ανακοίνωση για το 
«Επιγραμμικό Δημιουργικό Περιεχόμενο στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά» (Communication on 
Creative Content Online in Europe’s Single Market). Το κείμενο είναι σημείο αφετηρίας νέων 
μέτρων δράσης από την ΕΕ για την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων, νέων διασυνοριακών υπηρεσιών και νέων φιλικών προς τον καταναλωτή 
προσφορών. Σε αυτό το κείμενο η Επιτροπή επισημαίνει τέσσερις τομείς που χρήζουν 
κινητοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο: α) τη διαθεσιμότητα του δημιουργικού περιεχομένου, 
β) την έλλειψη διασυνοριακών αδειών για την πνευματική ιδιοκτησία, γ) τη 
διαλειτουργικότητα των DRMs και δ) τη διαδικτυακή πειρατεία. Παράλληλα ξεκίνησε την ίδια 
ημερομηνία και μία Δημόσια Διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία θα λήξει 
στις 29 Φεβρουαρίου 2008. Το αποτέλεσμα αυτής της Διαβούλευσης θα είναι η υιοθέτηση 
μίας Σύστασης για το Επιγραμμικό Δημιουργικό Περιεχόμενο (Creative Content Online) από το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα στο 2008. 
 
Πηγή: http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_en.htm
 

 
 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Οι Κυβερνήσεις μπορούν να ζητούν από ISPs πληροφορίες 
για διαδικτυακή πειρατεία 
 
• Στις 29 Ιανουαρίου 2008 τo Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με 
την οποία οι κυβερνήσεις μπορούν, αλλά δεν είναι υποχρεωμένες, να ζητούν από τους 
παρόχους υπηρεσιών Internet να γνωστοποιούν προσωπικά δεδομένα συνδρομητών που είναι 
ύποπτοι για διαδικτυακή πειρατεία. Η υπόθεση προέκυψε όταν η ισπανική εταιρεία παραγωγής 
μουσικής Promusicae ζήτησε από την εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιών Telefonica να της 
γνωστοποιήσει στοιχεία πελατών που, σύμφωνα με την Promusicae, κατέβαζαν παράνομα 
μουσική από το Kazaa. Το ισπανικό δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της Promusicae, για να 
ακολουθήσει έφεση της Telefonica με την αιτιολογία ότι ο ισπανικός νόμος επιτρέπει στους 
παρόχους υπηρεσιών Internet να αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα μόνο σε περιπτώσεις 
διερεύνησης εγκλημάτων, δημοσίου συμφέροντος ή σε θέματα που αφορούν στην εθνική 
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ασφάλεια. Το ισπανικό δικαστήριο απευθύνθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο και 
απεφάνθη ότι στα κράτη μέλη επιτρέπεται αλλά δεν επιβάλλεται να ζητήσουν από τους 
παροχείς υπηρεσιών Internet να αποκαλύψουν προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση άσκησης 
αγωγής. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επίσης ανέφερε ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να βεβαιωθούν 
ότι υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα ιδιοκτησίας και ιδιωτικής ζωής και ότι οι νόμοι 
που ψηφίζονται δεν πρέπει να έρχονται σε σύγκρουση με τις γενικές αρχές του κοινοτικού 
δικαίου. 
 
Πηγή: http://ip-watch.org/weblog/index.php?p=901  
 

 
 

4ο Διεθνές Συνέδριο για την Καταπολέμηση των Πλαστών Προϊόντων και της 
Πειρατείας 
 
• Από τις 3 έως τις 5 Φεβρουαρίου 2008 διοργανώθηκε στο Ντουμπάι το 4ο Διεθνές 
Συνέδριο για την Καταπολέμηση των Πλαστών Προϊόντων και της Πειρατείας. Το συνέδριο 
διοργανώθηκε από τα Τελωνεία του Ντουμπάι σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Τελωνείων (World Customs Οrganization/ WCO), την INTERPOL και τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organization/WIPO). Σκοπός 
του Συνεδρίου ήταν η συνεργασία φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για την 
ανεύρεση και εφαρμογή πρακτικών λύσεων στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου 
παραποιημένων προϊόντων και της πειρατείας. 
 
Πηγή: http://www.ccapcongress.net/index.htm
 

 
 

Οδηγία 98/84/ΕΕ για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή 
συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους: Μελέτη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και Δημόσια Διαβούλευση 
 
• Στις 11 Φεβρουαρίου δημοσιεύθηκε μελέτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά 
στις επιπτώσεις της Οδηγίας του 1998 (98/84/ΕΕ) για τη νομική προστασία των υπηρεσιών 
που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους. Η μελέτη αναλύει την 
αποτελεσματικότητα της Οδηγίας στην καταπολέμηση της πειρατείας στον παραπάνω τομέα. 
Επισημαίνει τα οφέλη και τις ελλείψεις, προσφέροντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοιχεία 
σχετικά με την οικονομική κατάσταση στον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας καθώς και 
τους στόχους που αφορούν στη ρύθμισή του. Η μελέτη ολοκληρώθηκε από την KEA και τη 
CERNA. Σε συνέχεια της μελέτης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, την 
εφαρμογή της Οδηγίας 98/84/ΕΕ, η οποία θα διαρκέσει ως τις 4 Απριλίου 2008. Η ΕΕ καλεί 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν πληροφορίες που αφορούν σε συστήματα στα 
οποία η οποία η πρόσβαση επιτρέπεται υπό όρους. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τις 
πληροφορίες αυτές και τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης για να συντάξει τη δεύτερη 
αναφορά της πάνω στη εφαρμογή της Οδηγίας 98/84/ΕΕ δέκα χρόνια μετά την ψήφισή της. Η 
Επιτροπή ζητάει από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταθέσουν απόψεις και παρατηρήσεις 
με έμφαση στα παρακάτω σημεία: α) ανάπτυξη των διασυνοριακών υπηρεσιών, β) 
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της Οδηγίας στα Κράτη Μέλη, γ) νέες υπηρεσίες που 
καλύπτονται από την Οδηγία, δ) συνεισφορά της Οδηγίας στην προστασία των δικαιούχων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ε) συστήματα διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων, στ) η χρήση της 
πρόσβασης υπό όρους για σκοπούς πέρα από την προστασία των υπηρεσιών επί πληρωμή. 
 
Πηγή: http://ec.europa.eu/internal_market/media/elecpay/index_en.htm    
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Εύλογη Αμοιβή για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε Εθνικό Επίπεδο: Η 
ΕΕ καλεί σε Δημόσια Διαβούλευση  
 
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση το θέμα της λειτουργίας της 
εύλογης αμοιβής για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό επίπεδο. Το σύστημα 
της εύλογης αμοιβής επιτρέπει την ιδιωτική αναπαραγωγή έργων που προστατεύονται με την 
πνευματική ιδιοκτησία, επιβάλλοντας σε αντάλλαγμα, ένα ποσοστό επί της εκατό στην αξία 
τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την ιδιωτική αναπαραγωγή όπως εκτυπωτές, 
σκληρούς δίσκους, MP3 players, άγραφα CDs, κινητά τηλέφωνα κλπ. Η εύλογη αυτή αμοιβή 
αποδίδεται στους δημιουργούς μέσω των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Υπάρχει όμως 
μικρή συνοχή  ανάμεσα στα Κράτη Μέλη όσον αφορά στο ύψος της εύλογης αμοιβής και τον 
τρόπο με τον οποίο αυτή εφαρμόζεται. Στόχος της Επιτροπής είναι η συλλογή παρατηρήσεων 
σχετικά με το πως συνδέεται το ύψος της εύλογης αμοιβής με τις απώλειες λόγω της ιδιωτικής 
αναπαραγωγής. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να αποστείλουν τις απόψεις τους στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 18 Απριλίου 2008. 
 
Πηγές: Agence Europe, 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/levy_reform/index_en.htm
 

 
 

Επέκταση των δικαιωμάτων των ερμηνευτών-εκτελεστών: Ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
• Στις 14 Φεβρουαρίου 2008 ο Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά Charlie McCreevy 
ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει την επέκταση των δικαιωμάτων των 
ερμηνευτών-εκτελεστών που συμμετέχουν σε μουσικά ηχογραφήματα από 50  σε 95 χρόνια. 
Η πρόταση θα κατατεθεί το καλοκαίρι του 2008. Οι στόχοι της Επιτροπής είναι δύο: α) να 
ευθυγραμμίσει την προστασία των ερμηνευτών εκτελεστών με αυτή των μουσικοσυνθετών 
και β) να προσφέρει  στην ευρωπαϊκή μουσική βιομηχανία το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό 
που ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Επιτροπή ευελπιστεί ότι οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε 
ισχύ στην αρχή της επόμενης δεκαετίας. 
 
Πηγές: Agence Europe 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/240&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en  

 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ι. 
 

 

Ημερίδα με θέμα «Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην κοινωνία της 
πληροφορίας» 
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• Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Η προστασία 
της πνευματικής ιδιοκτησίας στην κοινωνία της πληροφορίας» επ’ ευκαιρίας της παρουσίασης 
του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την προστασία των πνευματικών 
δικαιωμάτων στην Ελλάδα» (ΟΠΣ ΟΠΙ) που υλοποίησε στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3 του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ.  

Η Ημερίδα θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008 στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.  

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 80% από το ΕΤΠΑ και κατά 20% από 
Εθνική Δημόσια Δαπάνη.  

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα προσφερθεί έντυπο και ψηφιακό υλικό σχετικό με 
την πνευματική ιδιοκτησία και τη χρήση του ΟΠΣ ΟΠΙ. Θα ακολουθήσει μπουφές. 

 
 

 

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί 
 
• Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας διοργανώνει διαγωνισμούς με θέμα την 
πνευματική ιδιοκτησία που αφορούν στο Δημοτικό και Γυμνάσιο-Λύκειο.  

Αντικείμενο του διαγωνισμού για γυμνάσιο και λύκειο είναι η δημιουργία 
συνθήματος για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας  
 Αντικείμενο του διαγωνισμού για την στ΄ τάξη δημοτικού είναι η δημιουργία 
αφίσας για την προώθηση της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Σκοπός των διαγωνισμών είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη 
προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και τις αρνητικές συνέπειες της κλοπής των 
έργων του πνεύματος.  

Έχει επίσης δημιουργηθεί ιστοσελίδα για τους δύο αυτούς μαθητικούς διαγωνισμούς 
www.lavemeros.gr στην οποία μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω 
πληροφορίες. Η αποστολή δηλώσεων συμμετοχής λήγει στις 17 Μαρτίου 2008. Οι 
συμμετοχές θα αξιολογηθούν από επιτροπές που θα συσταθούν για το σκοπό αυτό.  Η 
βράβευση των νικητών θα γίνει στις 19 Απριλίου 2008 κατά τη διάρκεια του εορτασμού της 
Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην αίθουσα του Μετρό στο Σύνταγμα. 

 
 

 

Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας 2008 
 

• Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας διοργανώνει εκδηλώσεις στις 19 Απριλίου 
2008 για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Λόγω της 
μεγάλης σημασίας που έχει προσλάβει η πνευματική ιδιοκτησία, στις εκδηλώσεις θα 
συμμετέχουν τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εξωτερικών, οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης και 
ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Ο εορτασμός θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του 
Μετρό στο Σύνταγμα και θα περιλαμβάνει συνέντευξη τύπου, χαιρετισμούς επισήμων καθώς 
και την απονομή των βραβείων των μαθητικών διαγωνισμών «Λάβε μέρος». Θα 
ακολουθήσουν  ζωντανές εμφανίσεις του Νίκου Τουλιάτου και της Ηχόδρασης, παιδικής 
χορωδίας και jazz κουαρτέτου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί επίσης 
εικαστικό συλλογικό δρώμενο για τους μαθητές δημοτικών σχολείων. 
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