Απολογισμός δράσεων του Οργανισμού Πνευματικής
Ιδιοκτησίας το 2014 για την καταπολέμηση της πειρατείας

Ι. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Έχουμε ενσωματώσει στο Ελληνικό δίκαιο Διεθνείς Συμβάσεις και τη νομοθεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εξαίρεση της Οδηγίας 2014/26 σχετικά με τη
συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωμάτων και αδειών πολλαπλής εδαφικής ισχύος των δικαιωμάτων επί
μουσικών έργων για επιγραμμική χρήση στην εσωτερική αγορά. Αυτή είναι μια
πολύ πρόσφατη Οδηγία η οποία έχει προθεσμία εφαρμογής τον Απρίλιο του 2016.
Ο ΟΠΙ επεξεργάζεται επί του παρόντος σχέδιο νόμου με το σκοπό αυτό.

ΙΙ. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εκπαιδευτικοί και μαθητές σε δημοτικά σχολεία
Ο ΟΠΙ – σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς- έχει δημιουργήσει ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές δημοτικού σχολείου. Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα (διατίθεται http://www.opi.gr/index.php/en/library/educationalcontent-on-copyright) στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με
τη σημασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την ευαισθητοποίηση
των εκπαιδευτικών στον τομέα αυτό. Επικεντρώνεται κυρίως στο θέμα της
ανάγκης για σεβασμό των έργων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωμάτων. Το πρόγραμμα συμπληρώνει προηγούμενη πρωτοβουλία του ΟΠΙ
να συμπεριλάβει ένα κεφάλαιο σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
σε ένα από τα βασικά σχολικά εγχειρίδια. Το πρόγραμμα έχει λάβει την επίσημη
έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας να διδάσκεται στα σχολεία και έχει
διανεμηθεί στα σχολεία σε όλη την Ελλάδα.
Μια σειρά από σεμινάρια που αποσκοπούν στην ενημέρωση των δασκάλων, τόσο
όσον αφορά στις βασικές αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών
δικαιωμάτων, όσο και αναφορικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έχουν «τρέξει»,
ενώ μια σειρά από άλλα σεμινάρια βρίσκονται σε εξέλιξη.
 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 10 Οκτωβρίου 2014
 Ρόδος, 7 Νοεμβρίου 2014
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Αθήνα, Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, 14 Νοεμβρίου 2014
Θεσσαλονίκη, 21 -22 Νοεμβρίου 2014
Κρήτη, Λασίθι, Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο 9 Δεκεμβρίου 2014
Κρήτη, Χανιά 10 Δεκεμβρίου 2014
Λαμία, 16 Δεκεμβρίου 2014
Πειραιάς, 20 Δεκεμβρίου 2014

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα
http://www.opi.gr/index.php/en/
2. Φοιτητές Νομικής
Ο ΟΠΙ διοργάνωσε συναντήσεις στους χώρους του (20/3/2014 και 22/10/2014)
με φοιτητές Νομικής για την ευαισθητοποίησή τους για την πνευματική
ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα και την ανάγκη για τον σεβασμό τους.
3. Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Τον Απρίλιο του 2014, ο ΟΠΙ διοργάνωσε μια ηλεκτρονική καμπάνια με την
ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας
(26/04/2014). Υλικό σχετικά με την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και του ρόλου και της
σημασίας τους για τον πολιτισμό και την οικονομία εστάλη στον Τύπο, τη δημόσια
διοίκηση
4. Ευρύ κοινό
Ο ΟΠΙ παρέχει σε καθημερινή βάση πληροφορίες για το κοινό σχετικά με θέματα
που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των
συγγενικών.
5. Τύπος και μέσα μαζικής επικοινωνίας
Ο Διευθυντής του ΟΠΙ παρέχει σε σταθερή βάση συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις
σχετικά με τη σημασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και
συγγενικών δικαιωμάτων.
III. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ο ΟΠΙ έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια
της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώτο
εξάμηνο του 2014) με μεγάλη επιτυχία.
Στο πλαίσιο του επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας για την Πνευματική Ιδιοκτησία
(Ομάδα εργασίας για τα πνευματικά δικαιώματα) του Συμβουλίου και την
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εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής
ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ), ο ΟΠΙ έχει τονίσει τη σημασία της διαφύλαξης των
συμφερόντων των δικαιούχων ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο της
οικονομίας και του πολιτισμού της Ε.Ε. Έχει επίσης δημιουργήσει ένα forum
συζήτησης για το θέμα αυτό, εστιάζοντας στο κατά πόσο υπάρχει ανάγκη για
τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας της Ε.Ε. για την πνευματική ιδιοκτησία,
καθώς και την εξέταση των νομοθετικών και άλλων προτάσεων σε Διεθνές
επίπεδο (όπως αυτά εμφανίζονται στην ημερήσια διάταξη του ΠΟΔΙ.
Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας ο ΟΠΙ διοργάνωσε ένα Διεθνές Συνέδριο
«Πνευματική ιδιοκτησία και ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη: Ισχύοντες
κανονισμοί και προκλήσεις για το μέλλον», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 6
Ιουνίου 2014. Οι ομιλητές του Συνεδρίου ήταν εξέχοντες ακαδημαϊκοί,
εκπρόσωποι διεθνών οργανώσεων και ενώσεων των ενδιαφερόμενων. Το
Συνέδριο θεωρήθηκε εξαιρετικά επιτυχημένο και είχε μεγάλο αριθμό
συμμετεχόντων.
Τα Πρακτικά του Συνεδρίου έχουν δημοσιευθεί.

IV. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Συντονισμός της επιβολής δικαιωμάτων και λοιπών υπηρεσιών
Ο ΟΠΙ διατηρεί σε σταθερή βάση συναντήσεις με υπηρεσίες επιβολής
δικαιωμάτων (Αστυνομία, φορολογική αστυνομία, τελωνειακές αρχές,
λιμενικό κ.α.) και λοιπές κυβερνητικές υπηρεσίες (όπως SIKAP, Υπουργείο
Εξωτερικών), υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή δράση στον τομέα
αυτό.
2. Δικαστικές υποθέσεις σχετικά με παραβάσεις που εκκρεμούν ενώπιον
των δικαστηρίων
Ο ΟΠΙ παρενέβη υπέρ των δικαιούχων σε δικαστικές διαδικασίες που
αφορούσαν στη διαδικτυακή πειρατεία.
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V. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Ο ΟΠΙ διατηρεί ένα ηλεκτρονικό παρατηρητήριο για την πειρατεία, το οποίο
εμφανίζεται στην κορυφή της συνεχώς ενημερωμένης σελίδας του και περιέχει
όλες τις σχετικές πληροφορίες για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά
δικαιώματα.
Το παρατηρητήριο περιλαμβάνει όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την
πειρατεία σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.
Ο ΟΠΙ συνεχίζει να συλλέγει πρωτογενή δεδομένα από διωκτικές και δικαστικές
αρχές, με σκοπό την παραγωγή διαγραμμάτων και στατιστικών αναλύσεων, με
στόχο την παρακολούθηση της πειρατείας στην Ελλάδα. Αυτά τα διαγράμματα
είναι διαθέσιμα στο παρατηρητήριο για την πειρατεία.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/info.html/techhelp.html
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