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Α. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση
1.α. Μαθητών Δημοτικού
i.

Μαθητικός Διαγωνισμός

Ο ΟΠΙ διοργάνωσε έναν διαγωνισμό σχετικό με την πνευματική ιδιοκτησία και θέμα
τη δημιουργία καλύτερης αφίσας για την προώθηση της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η ευαισθητοποίηση των νέων για την ανάγκη
προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και για τις αρνητικές συνέπειες της
κλοπής των έργων του πνεύματος. Ο ΟΠΙ για την προώθηση του συνεργάσθηκε με το
Υπουργείο Παιδείας και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό
ήταν ευρύτατη.
Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εορτασμού της
Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας στις 6 Μαΐου 2008 από επιφανείς
ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων.
ii.

Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας

Για την προώθηση του διαγωνισμού δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα
(www.lavemeros.gr), στην οποία δίνονται επίσης και βασικές πληροφορίες για την
πνευματική ιδιοκτησία.
Αξιοσημείωτο είναι πως η ιστοσελίδα αυτή διακρίθηκε με το Χρυσό Ermis Award
στην κατηγορία "Web Sites - Δημόσιοι Οργανισμοί" των Web Awards.
iii.

Δημιουργία εκπαιδευτικού φυλλαδίου

Δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Ελλάδος
εκπαιδευτικό υλικό που περιείχε αφενός τις βασικές έννοιες της πνευματικής
ιδιοκτησίας και αφετέρου τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού (βλ. το σχετικό φυλλάδιο
στην ιστοσελίδα http://www.lavemeros.gr/copyright_07-01-2007.pdf).
iv.

Δημιουργία ενημερωτικού Οδηγού για μαθητές Δημοτικού

Δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε σε διάφορες εκδηλώσεις ενημερωτικός ειδικός
οδηγός για τους μαθητές Δημοτικού με αντικείμενο την απλή περιγραφή των βασικών
εννοιών πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. το φυλλάδιο στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ
http://www.opi.gr/opifiles/odigoi/dimotiko.pdf).
v.

Μετάφραση κόμικ για την πνευματική ιδιοκτησία
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Επίσημη μετάφραση ενός κόμικ του WIPO που περιγράφει με ευχάριστο και
παιδαγωγικό τρόπο τις βασικές έννοιες της πνευματικής ιδιοκτησίας για παιδιά και
διανομή αυτού σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως σε έκθεση παιδικού και εφηβικού
βιβλίου
(βλ.
το
κόμικ
στην
ιστοσελίδα
του
ΟΠΙ
http://www.opi.gr/opifiles/odigoi/markos_el.pdf
και
στην
ιστοσελίδα
http://www.lavemeros.gr/Copyright.pdf).
vi.

Κεφάλαιο για την πνευματική ιδιοκτησία σε σχολικό βιβλίο

Από το Σεπτέμβριο του 2009 θα περιληφθεί στο βιβλίο της στ’ δημοτικού «Αγωγή
του Πολίτη» ειδικό κεφάλαιο για την πνευματική ιδιοκτησία.
vii.

Συμμετοχή του ΟΠΙ στην έκθεση παιδικού και εφηβικού βιβλίου
και διανομή σχετικού ενημερωτικού υλικού

Από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου 2008 ο ΟΠΙ συμμετείχε στην 1η Έκθεση Παιδικού και
Εφηβικού Βιβλίου που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Helexpo στην Αθήνα και
διένειμε στους επισκέπτες όλα τα παραπάνω σχετικά φυλλάδια (υπό iii έως iv) και
άλλοι ενημερωτικοί οδηγοί του ΟΠΙ (όπως ενημερωτικός οδηγός για δασκάλους, βλ.
παρακάτω).

1.β. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Μαθητών Γυμνασίου και
Λυκείου
i.

Μαθητικός Διαγωνισμός

Ο ΟΠΙ διοργάνωσε έναν διαγωνισμό σχετικό με την πνευματική ιδιοκτησία και θέμα
τη δημιουργία καλύτερου συνθήματος για την προστασία της πνευματικής
ιδιοκτησίας. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η ευαισθητοποίηση των νέων για την
ανάγκη προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και για τις αρνητικές
συνέπειες της κλοπής των έργων του πνεύματος. Ο ΟΠΙ για την προώθηση του
συνεργάσθηκε με το Υπουργείο Παιδείας και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Η
συμμετοχή στο διαγωνισμό ήταν ευρύτατη.
Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εορτασμού της
Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας στις 6 Μαΐου 2008 από επιφανείς
ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων.
ii.

Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας
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Για την προώθηση του διαγωνισμού δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα
(www.lavemeros.gr), στην οποία δίνονται επίσης και βασικές πληροφορίες για την
πνευματική ιδιοκτησία.
Αξιοσημείωτο είναι πως η ιστοσελίδα αυτή διακρίθηκε με το Χρυσό Ermis Award
στην κατηγορία "Web Sites - Δημόσιοι Οργανισμοί" των Web Awards.
iii.

Δημιουργία ενημερωτικού Οδηγού για μαθητές Γυμνασίου –Λυκείου

Δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε σε διάφορες εκδηλώσεις ενημερωτικός ειδικός
οδηγός για τους μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου με αντικείμενο την περιγραφή των
βασικών εννοιών πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. το φυλλάδιο στην ιστοσελίδα του
ΟΠΙ http://www.opi.gr/opifiles/odigoi/gymn_lyk.pdf ).
iv.

Συμμετοχή του ΟΠΙ στην έκθεση παιδικού και εφηβικού βιβλίου
και διανομή σχετικού υλικού

Από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου 2008 ο ΟΠΙ συμμετείχε στην 1η Έκθεση Παιδικού και
Εφηβικού Βιβλίου που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Helexpo στην Αθήνα και
διένειμε στους επισκέπτες σχετικά φυλλάδια και ενημερωτικούς οδηγούς.
v.

Επίσκεψη σχολείων στους χώρους του ΟΠΙ

Επίσκεψη σχολείων στους χώρους του ΟΠΙ και ενημέρωση των μαθητών για τις
βασικές έννοιες της πνευματικής ιδιοκτησίας.

2. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Δασκάλων
i.

Δημιουργία ενημερωτικού Οδηγού για Δασκάλους

Δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε σε διάφορες εκδηλώσεις ενημερωτικός ειδικός
οδηγός για τους Δασκάλους με αντικείμενο την περιγραφή των βασικών εννοιών
της πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. το φυλλάδιο στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ
http://www.opi.gr/opifiles/odigoi/daskaloi.pdf ).
ii.

Κεφάλαιο για την πνευματική ιδιοκτησία σε σχολικό βιβλίο

Από το Σεπτέμβριο του 2009 θα περιληφθεί στο βιβλίο για τους δασκάλους της στ’
δημοτικού «Αγωγή του Πολίτη» ειδικό κεφάλαιο για την πνευματική ιδιοκτησία,
στο οποίο, εκτός από σχετικές πληροφορίες που θα δίνονται στους δασκάλους, θα
υπάρχει και μια σειρά προτεινόμενων σχετικών δραστηριοτήτων.
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5. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Φοιτητών – Νέων
i.

Παρουσίαση εισήγησης σε Πανεπιστήμιο

Στις 4 και στις 8 Απριλίου 2008 ο ΟΠΙ παρουσίασε εισήγηση στο πλαίσιο του
μαθήματος «Δίκαιο και Δεοντολογία της Πληροφορίας» του ΠΜΣ Επιστήμη της
Πληροφορίας (Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας) αντίστοιχα στην
Κέρκυρα και στην Αθήνα.
ii.

Συμμετοχή σε ημερίδα που διοργανώθηκε από Πανεπιστήμιο

Στις 30 Μαΐου 2008 ο ΟΠΙ παρουσίασε εισήγηση με θέμα “Linking, Framing και
Meta-tagging” στην Ημερίδα «Πνευματική Ιδιοκτησία και Νέες Τεχνολογίες» που
διοργανώθηκε από το Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας και τη Νομική
Βιβλιοθήκη.
iii.

Συμμετοχή σε νεανικό συνέδριο

Στις 9 Απριλίου 2008 ο ΟΠΙ συμμετείχε στο 4ο Αthens Music Forum με παρουσίαση
εισήγησης «Νέοι Τρόποι Διανομής και οι Επιπτώσεις τους στο Δίκαιο της
Πνευματικής Ιδιοκτησίας».

6. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Κοινού
i.

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Στις 6 Μαΐου 2008 ο ΟΠΙ διοργάνωσε εκδηλώσεις για τον εορτασμό της
Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην αίθουσα Μετρό στο Σύνταγμα με
συμμετοχή του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και των Οργανισμών Συλλογικής
Διαχείρισης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απηύθυνε χαιρετισμό ο τότε Υπουργός
Πολιτισμού κ. Μιχάλης Λιάπης. Στο πλαίσιο του εορτασμού έγινε και η απονομή των
βραβείων των πανελλήνιων μαθητικών διαγωνισμών για τη δημιουργία καλύτερης
αφίσας και καλύτερου συνθήματος με θέμα την πνευματική ιδιοκτησία, ενώ όλοι οι
συμμετέχοντες είχαν περίπτερα και ενημέρωναν το κοινό για τα σχετικά ζητήματα.
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων εμφανίστηκαν ζωντανά ο Νίκος Τουλιάτος και η
Ηχόδραση, η Παιδική - Εφηβική Χορωδία του Ωδείου Αθηνών και οι Six A R Play
Jazz.
ii.

Δημόσια Διαβούλευση για το θέμα της
αντιμετώπισης της διαδικτυακής πειρατείας

αποτελεσματικής

Ο ΟΠΙ διεξήγαγε επίσης Δημόσια Διαβούλευση για το θέμα της αποτελεσματικής
αντιμετώπισης της διαδικτυακής πειρατείας και το ρόλο των φορέων παροχής
7
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διαδικτυακών υπηρεσιών. Η διαβούλευση διήρκησε από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις
15 Ιουνίου 2008. Το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα
του
ΟΠΙ:
http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/contact.html/consultation.html .
iii.

Συμμετοχή του ΟΠΙ στην 5η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη
Θεσσαλονίκη με περίπτερο, διανομή ενημερωτικού υλικού και
σχετικές εισηγήσεις

Από τις 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2008 ο ΟΠΙ συμμετείχε στην 5η Διεθνή Έκθεση
Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη αφενός με περίπτερο, όπου διανεμήθηκε όλη η σειρά των
ενημερωτικών οδηγών και των φυλλαδίων του ΟΠΙ και αφετέρου με δημιουργία
στρογγυλής τράπεζας, όπου παρουσιάστηκαν διάφορες εισηγήσεις σχετικά με θέματα
πνευματικής
ιδιοκτησίας
και
βιβλίου
(http://www.thessalonikibookfair.com/2008tbf/grDocs/tefxos3.pdf).
iv.

Δημιουργία ενημερωτικών Οδηγών για το ευρύ κοινό

Δημιουργήθηκαν και διανεμήθηκαν σε διάφορες εκδηλώσεις:
- Βασικός οδηγός για την πνευματική ιδιοκτησία με αντικείμενο την περιγραφή των
βασικών εννοιών πνευματική ιδιοκτησίας (βλ. το φυλλάδιο στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ
http://www.opi.gr/opifiles/odigoi/basikos_odigos.pdf).
- Πνευματική ιδιοκτησία και Συλλογική Διαχείριση με αντικείμενο τη διευκρίνιση
βασικών ζητημάτων για την πνευματική ιδιοκτησία, τα συγγενικά δικαιώματα και τη
συλλογική διαχείριση (βλ. το φυλλάδιο στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ
http://www.opi.gr/opifiles/odigoi/syllogik_diaxeirisi.pdf).
- Ενημερωτικό φυλλάδιο για τον ΟΠΙ και τις αρμοδιότητές του (βλ. το φυλλάδιο στην
ιστοσελίδα του ΟΠΙ http://www.opi.gr/opifiles/odigoi/enim_fillad.pdf).
v.

Χρήση υπηρεσιών ΚτΠ (βλ. παρακάτω υπό Α. 10)

Το ευρύ κοινό μπορεί να χρησιμοποιήσει πληθώρα υπηρεσιών της ιστοσελίδας του
ΟΠΙ (www.opi.gr), όπως να προστρέξει στις γενικές πληροφορίες, στα συνήθη
ερωτήματα, να ενημερωθεί για τις νέες τεχνολογίες, για τα επίκαιρα ζητήματα μέσω
της διαρκούς ενημέρωσης με newsletter και μέσω του online εκπαιδευτικού υλικού
και το σημαντικότερο να υποβάλει ηλεκτρονικώς τα ερωτήματά του ή ακόμη και τις
όποιες σχετικές καταγγελίες.

5. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Δικαστών - Δικηγόρων
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i.

Προετοιμασία ημερίδας για δικαστές σε συνεργασία με το US Patent
and Trademark Office (USPTO) για το Φεβρουάριο 2009

Προετοιμασία ημερίδας με τίτλο “Enforcement of copyright Law: Greek and US
experience” σε συνεργασία με την αμερικανική Πρεσβεία για το Φεβρουάριο 2009
που θα απευθύνεται αποκλειστικά σε δικαστές. Ομιλητές θα είναι έλληνες και
αμερικανοί δικαστές και περιεχόμενο της ημερίδας θα είναι η ανταλλαγή εμπειριών
σχετικά με ζητήματα επιβολής πνευματικής ιδιοκτησίας.
ii.

Διεθνές συνέδριο με θέμα «Copyright Policies and the Role of
Stakeholders»

Στις 26 και 27 Ιουνίου 2008 ο ΟΠΙ και το US Patent and Trademark Office (USPTO)
διοργάνωσαν διεθνές συνέδριο με θέμα «Copyright Policies and the Role of
Stakeholders». Στόχος του συνεδρίου ήταν να παρουσιαστούν και να συζητηθούν
σύγχρονα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας που έχουν ανακύψει στην Ευρώπη αλλά
και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα θέματα παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους του
USPTO, του ΟΠΙ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσώπους ελληνικών και
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, καθώς και διεθνών οργανισμών όπως του WIPO, του
WCO, της IFFRO, της IFPI, της ΜΡΑΑ και της BSA.
iii.

Ημερίδα με θέμα «Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην
κοινωνία της πληροφορίας»

Στις 27 Μαρτίου 2008 ο ΟΠΙ διοργάνωσε ημερίδα στην αίθουσα εκδηλώσεων του
ΔΣΑ με θέμα «Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην κοινωνία της
πληροφορίας» με την ευκαιρία της παρουσίασης του έργου «Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στην
Ελλάδα» (ΟΠΣ ΟΠΙ) που υλοποίησε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ. Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας
προσφέρθηκε έντυπο και ψηφιακό υλικό σχετικό με την πνευματική ιδιοκτησία και τη
χρήση
του
ΟΠΣ
ΟΠΙ
(http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/info.html/education.html).
iv.

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και ενημέρωσης (newsletters
κ.ά.) από την ιστοσελίδα του ΟΠΙ

Οι δικαστές, οι δικηγόροι (αλλά και οποιοσδήποτε τρίτος) μπορούν να προσφύγουν
στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΟΠΙ, η οποία περιλαμβάνει σε ψηφιακή μορφή όλο
το ελληνικό νομικό πλαίσιο (νόμους, υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα
κ.ά.), το κοινοτικό (οδηγίες, κανονισμούς, συστάσεις κ.α.) αλλά και το διεθνές
(διεθνείς συμβάσεις) που διέπουν το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως και τη
σχετική ελληνική νομολογία, βιβλιογραφία και αρθρογραφία καθώς και τις
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γνωμοδοτήσεις που έχουν δημοσιευθεί για τα εν
(http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/info.html/library.html).

λόγω

ζητήματα

Επίσης χρήσιμες είναι οι υπηρεσίες αποστολής ενημερωτικών δελτίων ανά δίμηνο, τα
νέα και οι ειδήσεις, τα ενημερωτικά σημειώματα και το εκπαιδευτικό υλικό, οι
διεθνείς εξελίξεις σε σχέση με την προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
μέσω των συστημάτων ανταλλαγής αρχείων (Peer to Peer) και οι πληροφορίες για
τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και τα αμοιβολόγιά τους καθώς και οι
υπηρεσίες υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων.

6. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Αρχών Επιβολής
i.

Εκπαιδευτικό
σεμινάριο
παραποιημένων προϊόντων

αναγνώρισης

πειρατικών

και

Στις 8 Απριλίου 2008 ο ΟΠΙ συνδιοργάνωσε με το Γενικό Προξενείο των Η.Π.Α. και
με οργανισμούς προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας εκπαιδευτικό σεμινάριο
αναγνώρισης πειρατικών και παραποιημένων προϊόντων στη Θεσσαλονίκη για τις
αρχές επιβολής (αστυνομικούς, τελωνειακούς υπαλλήλους και υπαλλήλους της
ΥΠΕΕ).
ii.

Οδηγίες επιβολής διοικητικών μέτρων στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ

Οι αρχές επιβολής μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ πρακτικές οδηγίες
επιβολής
τόσο
του
διοικητικού
προστίμου
(http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/info.html/measures.html/prostimo.html) όσο
και για τη διαδικασία κατάσχεσης των εμπορευμάτων, της καταστροφής ή της
διάθεσης αυτών που προβλέπεται στην υπουργική απόφαση για το υπαίθριο
παραεμπόριο
(ΑΥφΑναπτ
Κ1-1178/25.6.2007)
(http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/info.html/measures.html/katasxesi.html).
iii.

Συλλογή στοιχείων και δημιουργία βάσης δεδομένων για το
διοικητικό πρόστιμο

Ο ΟΠΙ συλλέγει όλα τα στοιχεία των παραβάσεων που κοινοποιούνται σε αυτόν από
τις αρχές ελέγχου του διοικητικού προστίμου. Η δημιουργία της βάσης δεδομένων
που πρέπει να τηρεί ο ΟΠΙ σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (ΚΥΑ 10100/Δ3Β/4
020) και που συντελεί στην ανεύρεση των υπότροπων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη,
αφού κρίθηκε άγονη η πρώτη προκήρυξη του έργου για τη δημιουργία της
απαραίτητης τεχνικής υποδομής για αυτή τη βάση δεδομένων.
Ο ΟΠΙ καθημερινά απάντα σε ερωτήσεις αστυνομικών υπαλλήλων για θέματα
εφαρμογής της υπουργικής απόφασης για το διοικητικό πρόστιμο.
10
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7. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Δημόσιας Διοίκησης
i.

Συμμετοχή σε ημερίδες του ΙΝΕΠ

Ο ΟΠΙ ξεκίνησε μια διαρκή συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και
συμμετέχει σε σειρά ενημερωτικών διημερίδων και συνεδρίων με σκοπό την
ενημέρωση των υπάλληλων της Δημόσιας Διοίκησης (εκπαιδευτικούς, υπαλλήλους
Υπουργείων κ.α.) και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα πνευματικής
ιδιοκτησίας.
Ήδη πραγματοποιήθηκαν δύο διημερίδες με θέμα «Εφαρμογές της Σύγχρονης
Τεχνολογίας στον Πολιτισμό» στη Θεσσαλονίκη, στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2008 και
στο Λουτράκι, στις 8 και 9 Ιανουαρίου 2009, ενώ επίκειται άμεσα άλλη μια στην
Αθήνα στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2009. Στις ημερίδες αυτές εκτός από την
παρουσίαση σχετικών εισηγήσεων, διανέμονται ενημερωτικοί οδηγοί και cd-rom, στα
οποία περιλαμβάνεται σε ψηφιακή μορφή το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού του
ΟΠΙ.

8. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
i.

Δημιουργία ενημερωτικού Οδηγού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Δημιουργήθηκε και διανέμεται σε διάφορες εκδηλώσεις ενημερωτικός ειδικός
οδηγός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αντικείμενο τη διευκρίνιση ζητημάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας που άπτονται της λειτουργίας τους (βλ. το φυλλάδιο στην
ιστοσελίδα του ΟΠΙ http://www.opi.gr/opifiles/odigoi/epixeiriseis.pdf).

9. Διαφημιστικές δράσεις ΜΜΕ
Στο πλαίσιο της προώθησης των σκοπών του ΟΠΙ:
i.

πραγματοποιήθηκαν δημοσιεύσεις σε εφημερίδες,

ii.

προβλήθηκαν κοινωνικά μηνύματα από την τηλεόραση και το
ραδιόφωνο κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων εορτών και της
παγκόσμιας ημέρας διανοητικής ιδιοκτησίας και

iii.

παραχωρήθηκαν συνεντεύξεις σε περιοδικά, τηλεόραση και ραδιόφωνο.

10. Κοινωνία της Πληροφορίας
11

Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα / Τηλ.: 210 82 5 0 750 / Fax: 210 825 3732
5 Metsovou str., 106 82 Athens, Greece / Tel.: +30 210 82 50 750 / Fax: +30 210 825 3732

e-mail: legal@opi.gr

i.

Δημιουργία ιστοσελίδας ΟΠΙ

Το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» που
ανέλαβε να υλοποιήσει ο ΟΠΙ ολοκληρώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2008. Στόχοι
του είναι οι εξής:
α) η παροχή πρόσβασης στη γνώση αναφορικά με το αντικείμενο της πνευματικής
ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε
επιμέρους ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. νομικούς, Οργανισμούς Συλλογικής
Διαχείρισης (ΟΣΔ) κ.λπ.) με την παροχή ιδίως γενικών πληροφοριών, τακτικών
ενημερωτικών δελτίων και ενός ευρέως φάσματος εκπαιδευτικού υλικού,
β) η δημιουργία κεντρικού σημείου πληροφόρησης και ενημέρωσης του ευρύ κοινού
για θέµατα που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά
δικαιώματα μέσω και της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, η οποία περιλαμβάνει σε
ψηφιακή μορφή όλο το ελληνικό νομικό πλαίσιο (νόμους, υπουργικές αποφάσεις,
προεδρικά διατάγματα κ.ά.), το κοινοτικό (οδηγίες, κανονισμούς, συστάσεις κ.α.)
αλλά και το διεθνές (διεθνείς συμβάσεις) που διέπουν το δίκαιο της πνευματικής
ιδιοκτησίας, όπως και τη σχετική ελληνική νομολογία, βιβλιογραφία και
αρθρογραφία καθώς και τις γνωμοδοτήσεις που έχουν δημοσιευθεί για τα εν λόγω
ζητήματα,
γ) η δημιουργία ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού μηχανισμού ψηφιοποίησης
και κωδικοποίησης κάθε είδους και μορφής υλικού που αφορά στο ζήτημα της
πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στη χώρα μας αλλά και
διεθνώς,
δ) η δημιουργία ενός περιβάλλοντος επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής
απόψεων μεταξύ του ΟΠΙ, των ΟΣΔ, ιδιωτών - πνευματικών δημιουργών, ειδικών
στο θέμα αλλά και του ευρέος κοινού πάνω στο θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας
και των συγγενικών δικαιωμάτων μέσω διαδικτύου αλλά και τηλεφωνικών
υποδομών,
ε) η πλήρης αυτοματοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση της επικοινωνίας και
συντονισμού του ΟΠΙ με τους ΟΣΔ με στόχο την αποδοτικότερη προάσπιση των
συμφερόντων των πνευματικών δημιουργών και
στ) η υλοποίηση ενός περιβάλλοντος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους
πολίτες.
ii.

Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
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Ήδη υποβλήθηκε πρόταση του ΟΠΙ για να ενταχθεί ο Οργανισμός και στο Δ’
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και να λάβει οικονομική στήριξη για έκδοση και
εκτύπωση επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού, για τη δημιουργία ανοιχτής στο κοινό
βιβλιοθήκης, για τη διοργάνωση περαιτέρω σεμιναρίων και συνεδρίων καθώς και για
την ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Β. Συνεργασία με άλλους φορείς
i.

Αντιμετώπιση της διαδικτυακής πειρατείας

Στις αρχές του 2008 έλαβε χώρα με πρωτοβουλία του ΟΠΙ συνάντηση των
δικαιούχων προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων με
τους εκπροσώπους φορέων παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών. Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προσπαθειών για αποτελεσματική αντιμετώπιση
της διαδικτυακής πειρατείας. Στις προσπάθειες αυτές εντάσσονται και συναντήσεις
με εκπροσώπους της ΕΕΤΤ αλλά και επανειλημμένες επιστολές και επαφές με τις
Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αναθεωρούσαν
τη σχετική με τις τηλεπικοινωνίες νομοθεσία. Βασικό περιεχόμενο των επιστολών και
των επαφών ήταν κυρίως οι νομοθετικές παρεμβάσεις (οι κακουργηματικές
παραβάσεις της πνευματικής ιδιοκτησίας να προστεθούν στα εγκλήματα για τα οποία
επιτρέπεται η άρση του απορρήτου) και πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης σε θέματα
αρμοδιότητας της ΕΕΤΤ. Απευθυνόμενοι επίσης στην ΕΕΤΤ εκτός των άλλων
παροτρύναμε τη στήριξη των θέσεων των δικαιούχων αναφορικά με την αναθεώρηση
της κοινοτικής νομοθεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (telecom package).
Σχετική επιστολή εστάλη και στον Υπουργό Πολιτισμού ζητώντας την παρέμβασή
του στον Υπουργό Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών προς την κατεύθυνση της
στήριξης των θέσεων των οργανισμών σχετικά με το telecom package.
Επίσης σε διεθνές επίπεδο ζητήσαμε (με επιστολές και επαφές στους αρμόδιους
φορείς του εξωτερικού) το ζήτημα της ευθύνης των ISPs για την καταπολέμηση της
διαδικτυακής πειρατείας να συζητηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την
Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) αλλά και στο Advisory Committee on
Enforcement (ACE) του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).
ii.

Συμμετοχή στη Συντονιστική Ομάδα για τη Διανοητική Ιδιοκτησία
και στην Ομάδα Εργασίας αυτής

Ο ΟΠΙ συμμετέχει ενεργά στη Συντονιστική Επιτροπή Διανοητικής Ιδιοκτησίας
που συστάθηκε με την υπ’ αριθμό Π48-7542/ΑΣ 3540/22.03.2008 Απόφαση της
Υπουργού Εξωτερικών (ΦΕΚ Β’ 575/03.04.2008), η οποία έχει αντικείμενο την
παρακολούθηση και το συντονισμό θεμάτων διανοητικής Ιδιοκτησίας, καθώς και
την εισήγηση στην Κυβέρνηση των αναγκαίων δράσεων και των ληπτέων μέτρων
στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της καταστολής
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φαινομένων πειρατείας, παραποίησης και απομίμησης προϊόντων. Ενεργός
συμμετοχή του ΟΠΙ υπάρχει και στην Ομάδα Εργασίας, η οποία συγκροτήθηκε με
απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, έχει ως σκοπό δε την εύρυθμη και
αποτελεσματική λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής και συνέρχεται ανά
τακτικά χρονικά διαστήματα.

iii.

Πραγματοποίηση συναντήσεων με διάφορους φορείς

Κατά τη διάρκεια του 2008 έχει πραγματοποιηθεί σειρά συναντήσεων του ΟΠΙ με
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, με
το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, με αξιωματούχους της ΕΛΑΣ,
με την ΥΠΕΕ, με την ηγεσία του δικαστικού σώματος, με Προέδρους Εισαγγελέων,
με τη Δημοτική Αστυνομία τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη και με την
Αμερικανική και Γαλλική Πρεσβεία.
Σκοπός αυτών των συναντήσεων ήταν η ενημέρωση για το καθεστώς προστασίας των
δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας, η συμβολή στην αποτελεσματική
συνεργασία των διάφορων φορέων για την επιβολή τους και η εντατικοποίηση της
τελευταίας. Επίσης αντικείμενο πολλών συναντήσεων ήταν η αποτελεσματική
εφαρμογή των υπουργικών αποφάσεων για το διοικητικό πρόστιμο και για την
καταπολέμηση του υπαίθριου παραεμπορίου.
iv.

Σύνοδος της Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας
Ελλάδος - ΗΠΑ

Από τις 18 έως 20 Ιουνίου ο ΟΠΙ συμμετείχε μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών στο
Πρόγραμμα Συνόδου της Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας
Ελλάδος - ΗΠΑ (Ουάσιγκτoν).

Γ. Επιμόρφωση ΟΠΙ και συλλογή τεχνογνωσίας
i.

IPR Enforcement Expert Group Strengthening the IPR Enforcement
of EU Industry and SMEs

Στις 16 Ιανουαρίου, στις 16 και 17 Απριλίου και στις 21 Οκτωβρίου 2008 ο ΟΠΙ
εκπροσώπησε το δημόσιο τομέα της Ελλάδος συμμετέχοντας σε Ομάδα
Εμπειρογνωμόνων για την ενίσχυση και ισχυροποίηση των μέτρων επιβολής της
διανοητικής ιδιοκτησίας προς όφελος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (IPR Enforcement Expert Group Strengthening the IPR
Enforcement of EU Industry and SMEs). Το πρόγραμμα θα διαρκέσει ως τον Απρίλιο
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του 2009, οπότε και θα πραγματοποιηθεί Συνέδριο. Στο Συνέδριο αυτό, στο οποίο θα
συμμετάσχει και ΟΠΙ, θα παρουσιαστούν κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαμόρφωση
ορθής πολιτικής σχετικά με την ενίσχυση των μέτρων επιβολής δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
ii.

Συμμετοχή στο USPTO Global Intellectual Property Academy
Copyright Program

Από τις 28 Ιανουαρίου 2008 έως την 1η Φεβρουαρίου 2008 ο ΟΠΙ συμμετείχε στο
USPTO Global Intellectual Property Academy Copyright Program. Το
πρόγραμμα περιελάμβανε θέματα από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας στις
ΗΠΑ, όπως ζητήματα επιβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, DRM,
τεχνολογικά μέτρα προστασίας, πειρατεία, πνευματική ιδιοκτησία και νέες
τεχνολογίες κ.λπ..
iii.

Συμμετοχή σε Διεθνές Συνέδριο για την Καταπολέμηση της
Παραποίησης και της Πειρατείας

Από τις 3 έως τις 5 Φεβρουαρίου 2008 ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στο 4ο
Διεθνές Συνέδριο για την Καταπολέμηση της Παραποίησης και της Πειρατείας,
που διοργανώθηκε στο Ντουμπάι. 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.

Δ. Στατιστικά
i.

Γενικά στατιστικά στοιχεία

Ο ΟΠΙ έχει αναλάβει να συγκεντρώνει από τις αρμόδιες αρχές επιβολής δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να επεξεργάζεται
στατιστικά στοιχεία σχετικά με την παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
(πχ. κατασχέσεις, καταστροφές, συλλήψεις, παραπομπές, καταδίκες κλπ.).
ii.

Στοιχεία παραβάσεων διοικητικού προστίμου

Ο ΟΠΙ συλλέγει επίσης όλα τα στοιχεία των παραβάσεων που κοινοποιούνται σε
αυτόν από τις αρχές ελέγχου του διοικητικού προστίμου.
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