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Απολογισμός δράσεων του 

Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας το 2011 

για την καταπολέμηση της πειρατείας 
 

 Συμμετοχή ΟΠΙ και αποστολή προτάσεων στη δεύτερη συνάντηση 

(23/05/2011) της Εθνικής Ομάδας Εργασίας για την καταπολέμηση της 

διακίνησης παραποιημένων εμπορευμάτων στο πλαίσιο της Γενικής 

Διεύθυνσης Τελωνείων. 

 

 Στις 09/06/2011 ο ΟΠΙ συμμετείχε στην Ομάδα Εργασίας της Συντονιστικής 

Ομάδας για τη Διανοητική Ιδιοκτησία. Ο ΟΠΙ συμμετέχει ενεργά στη 

Συντονιστική Επιτροπή Διανοητικής Ιδιοκτησίας που συστάθηκε με την υπ’ 

αριθμό Π48-7542/ΑΣ 3540/22.03.2008 απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών 

(ΦΕΚ Β’ 575/03.04.2008), η οποία έχει αντικείμενο την παρακολούθηση και 

το συντονισμό θεμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και την εισήγηση 

στην Πολιτική Ηγεσία των αναγκαίων δράσεων και των ληπτέων μέτρων 

στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της 

καταστολής φαινομένων πειρατείας, παραποίησης και απομίμησης 

προϊόντων. Ενεργός συμμετοχή του ΟΠΙ υπάρχει και στην Ομάδα Εργασίας, 

που έχει ως σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της 

Συντονιστικής Επιτροπής και συνέρχεται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα.  

 

 Ο OΠI υποστήριξε μέσω της έκδοσης Δελτίων Τύπου τη δημιουργία μιας 

Ειδικής Υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία για την καταπολέμηση της 

παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και ενός Ειδικού Τμήματος για την 

προστασία του λογισμικού και της πνευματικής ιδιοκτησίας που τελικά 

δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2011 από το Προεδρικό Διάταγμα 9/2011. 

Από τότε, είναι σε συνεχή επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία για θέματα 
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που σχετίζονται με την καλύτερη επιβολή του νόμου περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 

 

 Ο ΟΠΙ υποστήριξε, επίσης, μέσω της έκδοσης Δελτίων Τύπου τη δημιουργία 

νέων τμημάτων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στη 

φορολογική αστυνομία (ΣΔΟΕ), οι οποίες συστάθηκαν τον Ιανουάριο του 

2011, και είναι σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους σχετικά με την εφαρμογή 

της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ιδιαίτερα με την επιβολή 

της διοικητικής ποινής 

 

 Ο ΟΠΙ έχει απευθύνει επιστολές προς τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες 

προκειμένου να τροποποιηθεί η νομοθεσία που δεν επιτρέπει την 

αποκάλυψη των υπόπτων σε περιπτώσεις παραβίασης πνευματικών 

δικαιωμάτων που κρύβονται πίσω από μια διεύθυνση IP στο Internet  

 

 
 


