2019 - Απολογισμός Δράσεων
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας
για την καταπολέμηση της πειρατείας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 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 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 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 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 Β’
683/27.2.2018) καθορίσθηκε η διαδικασία επιβολής και είσπραξης προστίμων που
επιβάλλει η Επιτροπή.
Η ΕΔΠΠΙ ξεκίνησε την λειτουργία της στις 3/9/2018, πραγματοποίησε εντός του 2019 έξι (6)
συνεδριάσεις και εξέδωσε οχτώ (8) αποφάσεις, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην
ιστοσελίδα του ΟΠΙ:
https://opi.gr/edppi/apofaseis-edppi
Η λίστα με τους ιστότοπους στους οποίους έχει διακοπεί η πρόσβαση με τις αποφάσεις της
ΕΔΠΠΙ:
https://opi.gr/images/epitropi/edppi_list_v8.pdf

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατηρεί και δημοσιεύει στον ιστότοπό του
Παρατηρητήριου 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 του www.opi.gr 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 παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.opi.gr/genika-pi/paratiritirio-peirateia

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ AGORATEKA
Το πρώτο εξάμηνο του 2019 ο ΟΠΙ ξεκίνησε τη διαδικασία ένταξής του στο πανευρωπαϊκό
δίκτυο Agorateka που δημιούργησε το Γραφείο για τη Διανοητική Ιδιοκτησία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Η Agorateka είναι μία πανευρωπαϊκή δικτυακή πύλη που
συγκεντρώνει εθνικές διαδικτυακές πύλες, από συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως
από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκοπός της Agorateka είναι να κατευθύνει τους χρήστες που αναζητούν περιεχόμενο στο
διαδίκτυο προς τους νόμιμους ιστότοπους, ως εναλλακτική πρόταση στις ιστοσελίδες που
διαθέτουν παράνομα περιεχόμενο χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.
Την 01.8.2019, ο ΟΠΙ στο πλαίσιο της ένταξήςτου στο δίκτυο Agorateka, διέθεσε στο κοινό
τον ιστότοπο theLegalBay.gr. Σκοπός της νέας αυτής διαδικτυακής πύλης είναι η
ενημέρωση του κοινού για τις διαδικτυακές πλατφόρμες που διαθέτουν νόμιμα
περιεχόμενο το οποίο προστατεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ο ΟΠΙ συγκεντρώνει στο theLegalBay ιστότοπους, στους οποίους μπορούν οι χρήστες του
διαδικτύου να παρακολουθήσουν ή να κατεβάσουν νόμιμα, ταινίες, σειρές, τηλεοπτικά
προγράμματα και αθλητικά γεγονότα, αλλά και να ακούσουν ή να κατεβάσουν μουσική, να
διαβάσουν ή να κατεβάσουν βιβλία και περιοδικά, καθώς και να αποκτήσουν πρόσβαση σε
εικόνες και βιντεοπαιχνίδια.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εκπαιδεύοντας τους νέους και τους καθηγητές της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου για την Πνευματική
Ιδιοκτησία»
Στις 11/10/2019 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του ΟΠΙ και του Ευρωπαϊκού Γραφείου για τη
Διανοητική Ιδιοκτησία (EUIPO), με αντικείμενο την υλοποίηση του ευρωπαϊκού
προγράμματος «Εκπαιδεύοντας τους νέους και τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου για την Πνευματική Ιδιοκτησία». Το πρόγραμμα
επελέγη για χρηματοδότηση από τον EUIPO μετά την υποβολή πρότασης του ΟΠΙ στην
ενότητα (Lot) με θέμα «Επικοινωνία με παιδιά και εκπαιδευτικούς/μελλοντικούς
εκπαιδευτικούς μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε μαθησιακά περιβάλλοντα
ακαδημαϊκού και μη ακαδημαϊκού χαρακτήρα (Reaching children and teachers/future
teachers through educational activities in academic and non-academic learning
environments)».
Το πρόγραμμα είναι διακρατικό (Ελλάδα και Κύπρος) και ο ΟΠΙ συμμετέχει ως βασικός
εταίρος σε συνεργασία με τον κυπριακό όμιλο μέσων ενημέρωσης SIGMA LIVE LTD. Οι
δράσεις που θα υλοποιηθούν θα έχουν διάρκεια ένα έτος και θα περιλαμβάνουν την
παραγωγή ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού για την πνευματική ιδιοκτησία με
στόχο τους νέους και τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη διεξαγωγή
εκπαιδευτικών σεμιναρίων για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορες
πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και το σχεδιασμό και την υλοποίηση καμπάνιας
ευαισθητοποίησης των νέων για τη σπουδαιότητα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας τόσο μέσα
από δημοφιλείς ιστοτόπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (σε Ελλάδα και Κύπρο) όσο και
σε παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης (κυπριακό ραδιόφωνο).
Το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και οι δράσεις που θα
πραγματοποιούνται, θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του
ΟΠΙ www.copyrightschool.gr στο οποίο θα δημιουργηθεί ειδική ενότητα αποκλειστικά για
τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

