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ΝΕΑ
Ελλάδα: Δημόσια Διαβούλευση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας
•
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για το
θέμα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της διαδικτυακής πειρατείας και το ρόλο των
φορέων παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP’s). Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 25
Φεβρουαρίου έως τις 25 Μαΐου 2008. Το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι διαθέσιμο
στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας:
http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/contact.html/consultation.html
Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του ΟΠΙ. Εάν
κάποιο κομμάτι των απαντήσεων είναι εμπιστευτικό, αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται με
σαφήνεια από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι απαντήσεις που θα υποβληθούν μετά την
καταληκτική ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Ελλάδα: Ημερίδα «Πνευματική Ιδιοκτησία και Νέες Τεχνολογίες»
•
Το Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία
με την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Πνευματική
Ιδιοκτησία και Νέες Τεχνολογίες». Τα θέματα που θα παρουσιαστούν περιλαμβάνουν την
έννοια της πρωτοτυπίας, τη νομική προστασία προγραμμάτων Η/Υ, τη νομική προστασία
πολυμέσων, τα ψηφιακά δικαιώματα, τα τεχνολογικά μέτρα προστασίας, ζητήματα
πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με linking, framing και meta-tagging, ιδιωτικό διεθνές
δίκαιο και πνευματική ιδιοκτησία, καθώς και τις άδειες ανοιχτού περιεχομένου. Η Ημερίδα θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 30 Μαΐου 2008, ώρα 18.00 στη Νομική Βιβλιοθήκη,
Αίθουσα Ευρώπη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα.

Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO)
•
Η Διαρκής Επιτροπή Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Παγκόσμιου Οργανισμού
Διανοητικής Ιδιοκτησίας, με Πρόεδρό της το Φινλανδό Jukka Liedes, προχωράει στην
ανανέωση των θεμάτων που θα την απασχολήσουν. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα αυτή
τη χρονιά θα είναι οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Στόχος της Επιτροπής επίσης θα είναι η έναρξη διαπραγματεύσεων για μία Συνθήκη που θα
αφορά στις οπτικοακουστικές εκτελέσεις αλλά και για μία Συνθήκη που θα αφορά στις
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, θέμα ιδιαίτερης σημασίας για τις Ευρωπαϊκές χώρες.
Πηγή:
http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=952
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δημόσια ακρόαση για την εύλογη αμοιβή για την ιδιωτική
αναπαραγωγή
•
Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς σκοπεύει να οργανώσει δημόσια ακρόαση με
θέμα «Εύλογη αποζημίωση για την ιδιωτική αναπαραγωγή». Η ακρόαση έρχεται ως
αποτέλεσμα της διαβούλευσης που διήρκεσε από τις 14 Φεβρουαρίου έως τις 18 Απριλίου
2008. Η ακρόαση θα περιλαμβάνει τρία πάνελ: α) Ο ρόλος και οι επιπτώσεις της εύλογης
αμοιβής για ιδιωτική αναπαραγωγή στο ψηφιακό περιβάλλον, β) Η εμπειρία των Κρατών
Μελών με την εύλογη αμοιβή για ιδιωτική αναπαραγωγή και γ) Εύλογη αμοιβή για ιδιωτική
αναπαραγωγή – προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η μελλοντική στρατηγική;
Πηγή:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/levy_reform/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έρευνα της Επιτροπής πάνω σε θέματα επιβολής των
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες
•
Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε τη διεξαγωγή
έρευνας με σκοπό την παρακολούθηση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας στις τρίτες χώρες. Η έρευνα θα βασιστεί σε ερωτηματολόγιο που θα απευθύνεται
σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και σκοπό έχει να προσθέσει νέα στοιχεία σε αυτά που ήδη
είναι διαθέσιμα από προηγούμενη έρευνα του 2006. Η Επιτροπή βασισμένη στα
αποτελέσματα της έρευνας θα σχεδιάσει μελλοντικές ενέργειες σχετικά με τις χώρες, στις
οποίες η επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας παραμένει προβληματική.
Οι απαντήσεις στην έρευνα θα πρέπει να σταλούν στην Επιτροπή μέχρι 31 Μαΐου 2008.
Πηγή: IPR Helpdesk

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ναι στη χρήση ανοιχτού λογισμικού στους υπολογιστές της
•
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελετά την ακόμα μεγαλύτερη χρήση ανοιχτού λογισμικού
στους υπολογιστές των στελεχών της. Επιπλέον, η Επιτροπή πρόκειται να δημοσιοποιήσει μια
ολοκληρωμένη στρατηγική για αυτό το θέμα, καθώς θεωρεί ότι η χρήση ανοιχτού λογισμικού
είναι πιο φτηνή και συμφέρει τους ευρωπαίους φορολογούμενους. Η Επιτροπή κινείται προς
αυτή την κατεύθυνση, ενώ την ίδια στιγμή έχει επιβάλει πρόστιμο στη Microsoft, τη
μεγαλύτερη παραγωγό κλειστού λογισμικού, ύψους 899 εκατ. ευρώ, επειδή η συγκεκριμένη
εταιρεία καθυστερεί το άνοιγμα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας των Windows. Η Επιτροπή
έχει επιβάλει πρόστιμα στη Microsoft δύο ακόμα φορές, το 2004 για κατάχρηση δεσπόζουσας
θέσης και το 2006 για μη εναρμόνιση με την προηγούμενη απόφαση. Το συνολικό ποσό που
οφείλει η Microsoft αυτή τη στιγμή στην ΕΕ ανέρχεται στα 1,7 δις ευρώ.
Πηγή: Ενδιάμεσα, Τεύχος 35

3
Μετσόβου 5, 10682, Αθήνα / Tηλ.: 210 8250750 / Fax: 210 8253732
www.opi.gr, e-mail: info@opi.gr

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει πρόταση που θα
ανάγκαζε τους παρόχους υπηρεσιών Internet να διακόπτουν τη σύνδεση στο
διαδίκτυο υπόπτων για πειρατεία
•
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέστησε στις κυβερνήσεις των κρατών μελών να μην
εξουσιοδοτούν τη διακοπή της σύνδεσης στο διαδίκτυο αυτών που είναι ύποπτοι για
πειρατεία. Η πρόταση του Κοινοβουλίου δεν είναι δεσμευτική, αλλά καλεί την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να δει ξανά το πολύ σημαντικό θέμα της διανοητικής ιδιοκτησίας από πολιτιστική
και οικονομική άποψη και να προτείνει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ενώσουν τις
δυνάμεις τους για να βρεθούν ικανοποιητικές λύσεις για όλους τους δικαιούχους.
Πηγή:

http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=1004

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει συνέδριο με θέμα τα
πλαστά προϊόντα και την πειρατεία
•
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει συνέδριο με θέμα τα πλαστά προϊόντα και την
πειρατεία στις 13 Μαϊου 2008. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τις επιπτώσεις
στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, τους κινδύνους
για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών, καθώς και τα μέτρα που θα μπορούσαν να
ενισχύσουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση των πλαστών προϊόντων και της
πειρατείας. Η παρακολούθηση των εργασιών συνεδρίου θα είναι δυνατή μέσω webstreaming
του: http://scic.ec.europa.eu/streaming/char
Πηγή:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/652&format=H
TML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Μ. Βρετανία: Έρευνα για τη διαδικτυακή πειρατεία
•
Πρόσφατη έρευνα στη Μ. Βρετανία έδειξε ότι η διαδικτυακή πειρατεία θα μπορούσε
να μειωθεί σημαντικά αν οι παραβάτες ελάμβαναν προειδοποιήσεις από τους παρόχους
υπηρεσιών Internet. Η έρευνα ανατέθηκε στην Entertainment Media Research και αναφέρει
ότι το 70% των ατόμων θα σταματούσαν το παράνομο κατέβασμα περιεχομένου από το
διαδίκτυο εάν δέχονταν προειδοποίηση.
Εκπρόσωπος της Entertainment Media Research ανέφερε ότι ο φόβος της σύλληψης είναι
ισχυρός αποτρεπτικός παράγοντας αλλά οι περισσότεροι πειρατές θεωρούν ότι δεν πρόκειται
να διωχθούν ποινικά. Από τη στιγμή όμως που οι ίδιοι οι παραβάτες θεωρούν ότι μία
προειδοποίηση από τους παρόχους τους είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο, θα πρέπει να
δοθεί περισσότερη βαρύτητα στη χάραξη στρατηγικής που περιλαμβάνει τους παρόχους
υπηρεσιών internet.
Πηγή:
http://www.variety.com/article/VR1117981753.html?categoryid=13&cs=1
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Μ. Βρετανία: Symbian Patent Application
•
Το Ανώτατο Βρετανικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση στην υπόθεση Symbian Patent
Application, στην οποία κρίνει ότι ένα πρόγραμμα υπολογιστή, το οποίο αφορά στον τρόπο
οργάνωσης μιας βιβλιοθήκης, μπορεί να προστατευτεί ως ευρεσιτεχνία. Ανατρέπεται έτσι
προηγούμενη απόφαση του Βρετανικού Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ο οποίος δεν
δέχτηκε την αίτηση της Symbian να αναγνωρίσει το πρόγραμμα ως ευρεσιτεχνία. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών είχε κάνει δεκτή την παραπάνω αίτηση. Η
αντίθεση στις δύο αυτές αποφάσεις είναι αξιοπρόσεκτη, γιατί δείχνει τη διαφορά απόψεων
ανάμεσα στο Βρετανικό και τον Ευρωπαϊκό φορέα σχετικά με την προσέγγιση της έννοιας των
ευρεσιτεχνιών.
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης ο Βρετανικός Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας
δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση.
Πηγή:
www.allaboutsymbian.com/news/item/6972_Symbian_wins_in_High_Court_Rule

Σουηδία: Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τα διαφημιστικά διαλείμματα
ανάμεσα στις ταινίες
•
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Σουηδίας εξέδωσε απόφαση, σύμφωνα με την οποία τα
διαφημιστικά διαλείμματα που παρεμβάλονται ανάμεσα στις ταινίες παραβιάζουν το δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών της ταινίας. Το Δικαστήριο δήλωσε ότι τα
διαφημιστικά διαλείμματα που τοποθετούνται ανάμεσα στις σκηνές μίας ταινίας, διακόπτουν
την αλληλεπίδραση των σκηνών, όπως αυτή έχει σχεδιαστεί από το σκηνοθέτη. Η απόφαση
δεν θα σταματήσει τη μετάδοση διαφημιστικών σε όλες τις ταινίες που παίζονται στη
σουηδική τηλεόραση καθώς πολλοί σκηνοθέτες έχουν ήδη επιτρέψει αυτή την ενέργεια. Το
σημαντικό, όμως, είναι ότι δίνεται στο σκηνοθέτη η επιλογή του επιτρέπειν και απαγορεύειν
τις διαφημίσεις ανάμεσα στο έργο του.
Πηγή: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7304096.stm

Γαλλία: TF1 εναντίον You Tube και Daily Motion
•
Το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1 κατέθεσε μήνυση κατά των ιστοσελίδων You Tube
και Daily Motion για παράνομη χρήση, παρασιτισμό και αδιαφορία στη μάχη κατά της
πειρατείας. Το TF1 διαπίστωσε ότι οι δύο ιστοσελίδες ανταλλαγής αρχείων βίντεο δίνουν
πρόσβαση σε εκπομπές που μεταδίδει.
Πηγή: Ενδιάμεσα, Τεύχος 36
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Γερμανία: Συνέδριο ATRIP 2008
•
Η International Association for the Advancement of Teaching and Research in
Intellectual Property (ATRIP), οργανώνει το ετήσιο συνέδριό της στο Μόναχο από 21 έως 23
Ιουλίου 2008. Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Max Planck Institute και την
υποστήριξη του European Patent Office (EPO).
Πηγή: http://www.ip.mpg.de/go/atrip/

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ι.

27 Μαρ 2008: Ημερίδα με θέμα «Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην
κοινωνία της πληροφορίας»
•
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διοργάνωσε στις 27 Μαρτίου 2008, στην
αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ, Ημερίδα με θέμα «Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας
στην κοινωνία της πληροφορίας» επ’ ευκαιρία της παρουσίασης του έργου «Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα»
(ΟΠΣ ΟΠΙ) που υλοποίησε στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 80%
από το ΕΤΠΑ και κατά 20% από Εθνική Δημόσια Δαπάνη. Την Ημερίδα άνοιξε με Χαιρετισμό η
Διευθύντρια του ΟΠΙ κα Ε. Σταματούδη. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάσθηκε το
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΙ, η Διαχειριστική Αρχή ΕΠ Κοινωνία της
Πληροφορίας καθώς και η Ανάδοχος Εταιρεία ANCO AE / Archimedia AE. Στη δεύτερη
ενότητα έγινε η παρουσίαση του τελικού έργου με αναφορές στην λειτουργική του όψη αλλά
και στον ενημερωτικό του ρόλο. Τέλος, στην τρίτη ενότητα συζητήθηκαν ζητήματα
πνευματικής ιδιοκτησίας στην κοινωνία της πληροφορίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η
ψηφιοποίηση προστατευόμενου υλικού και η εκκαθάριση σχετικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο
των έργων της ΚτΠ, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε λογισμικό που δημιουργείται
από μισθωτό ή κατά παραγγελία, καθώς και προστασία βάσεων δεδομένων και ιστοσελίδων.
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας προσφέρθηκε έντυπο και ψηφιακό υλικό σχετικό με την
πνευματική ιδιοκτησία και τη χρήση του ΟΠΣ ΟΠΙ.

9 Απριλίου 2008: 4o Athens Music Forum
•
Συμμετοχή του ΟΠΙ στο 4ο Athens Music Forum με ομιλία της Διευθύντριας κας Ε.
Σταματούδη με θέμα: «Νέοι Τρόποι Διανομής και οι Επιπτώσεις τους στο Δίκαιο της
Πνευματικής Ιδιοκτησίας».
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6 Μαϊου 2008: Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

•
Για τρίτη συνεχή χρονιά ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας διοργάνωσε
εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας, στις 6 Μαΐου
2008 από τις 9:00 έως τις 18:00, στην αίθουσα του Μετρό στο Σύνταγμα. Κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Μιχάλης Λιάπης. Συμμετείχαν
επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο Οργανισμός Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας καθώς και Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας. Στο πλαίσιο του
εορτασμού έγινε η απονομή των βραβείων των πανελλήνιων μαθητικών διαγωνισμών για τη
δημιουργία καλύτερης αφίσας και καλύτερου συνθήματος με θέμα την πνευματική ιδιοκτησία.

29 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2008: 5η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης
• Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) θα συμμετάσχει στην 5η Διεθνή
Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2008.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα διοργανωθεί Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Το Βιβλίο και η
Πνευματική Ιδιοκτησία», την Παρασκευή 30 Μαΐου ώρα 12.00 μ - 13.00 μμ. στην αίθουσα
Καραγάτση, όπου εκπρόσωποι του ΟΠΙ θα παρουσιάσουν το παραπάνω θέμα.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα διατίθεται ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό στο
περίπτερο του Οργανισμού.

26-27 Ιουνίου:
Stakeholders»

Διεθνές

Συνέδριο

«Copyright

Policies

and

the

Role

of

•
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και το US Patent Office
(USPTO) διοργανώνουν διεθνές συνέδριο με θέμα: «Copyright Policies and the Role of
Stakeholders».
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Ιουνίου 2008 από τις 9.00 έως τις 16.00, στο
ξενοδοχείο Hilton.
Στόχος του συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν και να συζητηθούν σύγχρονα θέματα
πνευματικής ιδιοκτησίας που έχουν ανακύψει στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τα θέματα θα παρουσιαστούν από εκπροσώπους του USPTO, του ΟΠΙ, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εκπροσώπους ελληνικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, καθώς και διεθνών
οργανισμών όπως το WIPO, το WCO, την IFFRO, την IFPI, την ΜΡΑΑ και τη BSA.
Οι έξι ενότητες του συνεδρίου θα αναφερθούν στα παρακάτω ζητήματα: International and
European copyright policies, The different stakeholders aspects, Central Collective
Management of rights and levy reform, Enforcement Issues - Civil, Criminal and Border
Measures, Enforcement on the Internet, Soft law and Educational Programs.
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