2018 - Απολογισμός Δράσεων
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας
για την καταπολέμηση της πειρατείας.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ
Η Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων
Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ) συστήθηκε με τον
ν. 4481/2017 και σκοπό έχει να διευκολύνει την εξωδικαστική αντιμετώπιση
περιπτώσεων διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
ή/και συγγενικών δικαιωμάτων. Στόχος της είναι να ανταποκριθεί με ταχύτητα σε
παραβιάσεις στο διαδίκτυο δικαιωμάτων επί έργων που προστατεύονται με
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικό δικαίωμα, χωρίς να
χρειάζεται η προσφυγή στα δικαστήρια. Η Επιτροπή είναι τριμελής και
απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και
εκπροσώπους της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(ΕΕΤΤ) και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
Πρόεδρός της είναι ο Πρόεδρος του ΟΠΙ. Αναμένεται ότι η ΕΔΠΠΙ θα ενισχύσει
σημαντικά την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στη χώρα μας μειώνοντας
σημαντικά τους δείκτες της πειρατείας και θα ανταποκριθεί σε ένα πάγιο αίτημα
των δημιουργών και των δικαιούχων, καθώς και της πολιτιστικής βιομηχανίας.
Με την υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΥΕΕΦΤΠ/42269/3638/3476/196
απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ τεύχος Β) 351/7.2.2018
καθορίσθηκαν οι λεπτομέρειες της λειτουργίας της Επιτροπής.
Με την υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΥΕΕΦΤΠ/42270/3639/3477/197
απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ τεύχος ΥΟΔΔ)
64/7.2.2018 συγκροτήθηκε η Επιτροπή. Η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε με
την υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/248407/17434/12866/490 απόφαση
της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ τεύχος ΥΟΔΔ)329/8.6.2018.
Με την υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/61840/5094/4171/240
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και
Αθλητισμού (ΦΕΚ τεύχος Β) 683/27.2.2018 καθορίσθηκε η διαδικασία επιβολής
και είσπραξης προστίμων που επιβάλλει η Επιτροπή.
Η Επιτροπή ξεκίνησε την λειτουργία της στις 3.9.2018, πραγματοποίησε
εντός του 2018 τρεις (3) συνεδριάσεις και έχει εκδώσει ήδη τις πρώτες τρεις (3)
αποφάσεις της, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στη σχετική ιστοσελίδα του
ΟΠΙ https://opi.gr/edppi1/apofaseis-edppi.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατηρεί και δημοσιεύει στην
ιστοσελίδα του Παρατηρητήριο για την Πειρατεία, το οποίο συγκεντρώνει το
σχετικό νομικό πλαίσιο, τόσο το ελληνικό όσο και αυτό 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. Tο Παρατηρητήριο είναι ένα
δυναμικό κομμάτι της ιστοσελίδας του ΟΠΙ που ενημερώνεται διαρκώς για τις
τελευταίες εξελίξεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Παρατηρητήριο δημοσιεύονται στατιστικά
στοιχεία για την καταγραφή του φαινομένου της πειρατείας στην Ελλάδα. Ο ΟΠΙ
συλλέγει κάθε χρόνο πρωτογενή στοιχεία από τις διωκτικές και τις δικαστικές
αρχές και αφού τα επεξεργαστεί, καταρτίζει πίνακες και διαγράμματα από τα
οποία είναι κανείς σε θέση να εξάγει σημαντικά συμπεράσματα για την
αντιμετώπιση του φαινομένου της πειρατείας από την ελληνική πολιτεία.
Το Παρατηρητήριο είναι διαθέσιμο στον εξής ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
Πηγή: https://www.opi.gr/index.php/genikes-plirofories-pi/paratiritirio-peirateia

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΟΠΙ
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε καθημερινή βάση βρίσκεται σε
επαφή με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα και απαντά σε μεγάλο αριθμό γραπτών
ή προφορικών ερωτημάτων σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και τα
συγγενικά δικαιώματα.
Επιπλέον, συνεργάζεται στενά με φορείς που δραστηριοποιούνται στον
έλεγχο και στην επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΕΛ.ΑΣ., ΣΔΟΕ,
Τελωνεία, Λιμενικό κλπ.) καθώς και με άλλους κυβερνητικούς φορείς (ΣΥΚΑΠ,
Υπουργείο Εξωτερικών) με στόχο τη συνεχή δράση στον τομέα της προστασίας της
πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων.
Ακόμα, έχει άμεση επικοινωνία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με
σκοπό την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν στη δημόσια εκτέλεση.
Τέλος, ο ΟΠΙ βρίσκεται σε επαφή με Α/θμιες και Β/θμιες Δ/νσεις Εκπαίδευσης και
με σχολεία σε όλη τη χώρα με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικού υλικού, την
πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων και τη διοργάνωση επιμορφωτικών
σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας στα
σχολεία όλης της χώρας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΟΠΙ με τίτλο «Πνευματική ιδιοκτησία και
Συγγενικά Δικαιώματα» με θέμα την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και
των συγγενικών δικαιωμάτων εγκρίθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά από το
Υπουργείο Παιδείας για την ένταξή του στην Α/θμια εκπαίδευση για τη σχολική
χρονιά 2018-2019. Λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών σε όλη
τη χώρα για θέματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, συνεχίζεται η
προσπάθεια ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και μαθητών μέσω των δράσεων
του ΟΠΙ σε όλη την Ελλάδα.
Το πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί στα προγράμματα Σχολικών
Δραστηριοτήτων, για μεν τις τάξεις Α’, Β΄, Γ΄ και Δ΄ του Δημοτικού στo πλαίσιo της
Ευέλικτης Ζώνης, ενώ για τις τάξεις Ε’ και ΣΤ΄ του Δημοτικού το πρόγραμμα μπορεί
να ενταχθεί στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.
Για την υποστήριξη του προγράμματος ο ΟΠΙ δημιούργησε την ιστοσελίδα
www.copyrightschool.gr.Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει πλούσιο υλικό για
δασκάλους, μαθητές και γονείς (ηλεκτρονικά παιχνίδια, οδηγούς, ταινία
κινουμένων σχεδίων, συνήθη ερωτήματα, κόμικ, κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα,
αφίσες κ.λπ.). Το υλικό της ιστοσελίδας απευθύνεται και στη Β/μια εκπαίδευση.
2. Λοιπές δράσεις
Για τη σχολική χρονιά 2017-2018 ο ΟΠΙ έχοντας χτίσει μια σταθερή βάση
επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς συνέχισε τις δράσεις του και την παροχή
υλικού σε σχολεία όλης της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρονται:
α) εκπαιδευτικές επισκέψεις: Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα στη Β’ τάξη
Γυμνασίου, 39ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου στη Στ’ τάξη.
β) αποστολή υλικού σε σχολεία (Νηπιαγωγείο Χαροκοπιού Μεσσηνίας,
Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία, 14ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας, 13ο
Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης, Δημοτικό Σχολείο Ακταίου, Δημοτικό Σχολείο
Καλλιράχης Θάσου, Γυμνάσιο Βέλου Κορινθίας κ.λπ.).
Το σύνολο των δράσεων του ΟΠΙ για την προώθηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των
συγγενικών δικαιωμάτων (Greek Copyright School Project) παρουσιάστηκε σε
συνέδριο που διοργάνωσαν στη Σόφια το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και η Βουλγαρική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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(20/2/2018). Ο ΟΠΙ προσκλήθηκε στο εν λόγω συνέδριο, καθώς λόγω των
πρωτοβουλιών και των δράσεών του αποτελεί μέρος του πανευρωπαϊκού δικτύου
«IP in Education» που έχει δημιουργήσει ο EUIPO, με σκοπό τη στενότερη
συνεργασία μεταξύ φορέων της εκπαίδευσης και της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η παρουσίαση του ΟΠΙ εστίασε στην αντίληψη των Ελλήνων δασκάλων σε σχέση
με την πνευματική ιδιοκτησία με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την
προσωπική επαφή με τους δασκάλους που παρακολούθησαν τα σεμινάρια που
αναφέρονται παραπάνω (σχολικές χρονιές 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017).

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Για τον εορτασμό της Παγκόσμιας
Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας (26
Απριλίου), ο ΟΠΙ σχεδίασε πρωτότυπη
αφίσα για το βιβλίο και τη
φιλαναγνωσία, καθώς συμμετέχει στις
δράσεις του «Αθήνα Παγκόσμια
Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018» και
οργάνωσε ηλεκτρονική καμπάνια για
την προώθηση της αφίσας και του
μηνύματός της σε σχολεία και
δασκάλους σε όλη τη χώρα, σε
υπουργεία, σε οργανισμούς συλλογικής
διαχείρισης και στα μέλη τους, στα
ΜΜΕ, σε δικηγόρους και σε κάθε άλλο
ενδιαφερόμενο φορέα.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ


Στις 11-14/2/2018, στις 19-22/2/2018, στις 7-9/3/2018, στις 27-29/3/2018,
στις 10-12/4/2018, στις 17-19/4/2018, στις 24-26/4/2018 και στις 6,13 και στις
14-16/6/2018, ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στις Ομάδες Εργασίας για τη
Διανοητική Ιδιοκτησία (τμήμα πνευματικής ιδιοκτησίας) (working group on
copyright) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβαν χώρα στις
Βρυξέλλες.
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Στις 19-21/2/2018 ο ΟΠΙ συμμετείχε στο συνέδριο «IP in Education» που
διοργάνωσαν στη Σόφια το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EUIPO) και η Βουλγαρική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις 14-16/3/2018, ο ΟΠΙ συμμετείχε σε συνέδριο για τα πνευματικά
δικαιώματα που διοργάνωσε η βουλγαρική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στη Σόφια.
Στις 4-15/11/2018, ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ομάδα Εργασίας για
τη Διανοητική Ιδιοκτησία (τμήμα πνευματικής ιδιοκτησίας) (working group on
copyright) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβε χώρα στις
Βρυξέλλες.
Από 26/11 έως 1/12/2018 ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας συμμετείχε
στην Ομάδα Εργασίας του Παρατηρητηρίου για την πειρατεία EUIPO στη
Βαρσοβία.
Την 1/12/2018 ο ΟΠΙ εκπροσωπήθηκε, κατόπιν πρόσκλησης, σε συνέδριο της
ΕΣΗΜΕΤ στη Θεσσαλονίκη.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ







Στις 22/2/2018 ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε συνεργασία με τη Google
και τη συμμετοχή των Πανεπιστημίων Λευκωσίας και Διεθνούς
Πανεπιστημίου Ελλάδος, διοργάνωσαν στην Αίγλη Ζαππείου με επιτυχία
συνέδριο με τίτλο «Προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής Ιδιοκτησίας στο
διαδίκτυο: Εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση». Στο εν λόγω
συνέδριο ανακοινώθηκε και η Σύσταση της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση
Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και
Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ), η οποία αναμένεται να αλλάξει το σκηνικό
στην Ελλάδα στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
ενισχύοντας την προστασία τους.
Στις 22/3/2018 ο ΟΠΙ συμμετείχε μέσω skype σε ημερίδα του περιφερειακού
θεματικού δικτύου – Μαθητικό ραδιόφωνο European School Radio που
πραγματοποιήθηκε στην ΔΙΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Στις 20/4/2018 ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και το Διεθνές
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) συνδιοργάνωσαν με επιτυχία Ημερίδα με
θέμα ‘Πολιτιστική Διαχείριση: Θεωρία και Πράξη', η οποία έλαβε χώρα στη
Θεσσαλονίκη στο Αμφιθέατρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Στις 22/9/2018 ο ΟΠΙ συμμετείχε στο Συνέδριο «Η Προστασία της
Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο - Ηλ. Εμπόριο: Η
Πρόκληση» της ΕΣΗΜΕΤ στην Αθήνα.
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