Απολογισμός δράσεων του
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας το 2012
για την καταπολέμηση της πειρατείας

¾ Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (στο εξής ΟΠΙ) οργάνωσε
συναντήσεις μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και προστασίας
και φορέων παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών για διερεύνηση μεθόδων
συνεργασίας και για εξεύρεση λύσης στο ζήτημα της διαδικτυακής
πειρατείας (26/06, 25/07 και 18/9/2012). Για το ίδιο θέμα ο ΟΠΙ βρίσκεται
σε συνεχής επικοινωνία και ανταλλάσσει αλληλογραφία με τους ως άνω
εμπλεκόμενους φορείς. Μεταξύ άλλων καταβάλλει προσπάθειες για την
υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δυο αυτών μερών
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ενημερωτικών μηνυμάτων για τον σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και γενικότερα την ευαισθητοποίηση στο ζήτημα της
προστασίας τους στο διαδίκτυο.

¾ Ο ΟΠΙ πραγματοποίησε για το ίδιο θέμα επαφές με την Google και τη
YouTube.
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πραγματοποιήθηκαν επαφές και συναντήσεις με τον Πρόεδρο και
Αντιπρόεδρο της ΕΕΤΤ (21/09/2012).

¾ Αποστολή επιστολών στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Τουρισμού και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη νομοθετική
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αντιμετώπιση του προβλήματος της διαδικτυακής πειρατείας με τη
θέσπιση τής άρσης του απορρήτου για τη διακρίβωση δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας (30.07.2012 και 7.8.2012 αντίστοιχα και πλήθος
τηλεφωνικών επικοινωνιών).

¾ Αντιμετώπιση διαδικτυακής πειρατείας – Σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και προστασίας και παρόχων
υπό την αιγίδα του ΟΠΙ και της ΕΕΤΤ.

¾ Συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από τις αρχές
επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (αστυνομία,
δημοτική αστυνομία, τελωνεία, ΣΔΟΕ, λιμενικό και δικαστήρια (ποινικά))
(αναλυτική

παρουσίαση

των

στατιστικών

στη

συνάντηση

της

Συντονιστικής Ομάδας στις 5-12-2012).
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