
 
 
 

 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ 11: Οκτώβριος-Νοέμβριος 2009 
 

 
 
 

ΝΕΑ...........................................................................................................................................................2 

Ευρωπαϊκή Ένωση: Πακέτο Τηλεπικοινωνιών ...............................................................................2 

Ευρωπαϊκή Ένωση: Η ΕΕ απαντάει στο Google Books με την Europeana ................................2 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προτεραιότητα η πρόκληση της ψηφιοποίησης βιβλίων.......................2 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δημόσια Διαβούλευση για το “Διαδικτυακό Ψηφιακό Περιεχόμενο ” ..3 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: C-545/07 Apis-Hristovich κατά Lakorda A/S........................................3 

ACTA: Τελευταίες εξελίξεις...............................................................................................................4 

Ελλάδα:   Συνέντευξη Τύπου – Πνευματική Δημιουργία στο Διαδίκτυο....................................5 

Ολλανδία: Το Mininova αφαιρεί συνδέσμους προς πειρατικό υλικό ...........................................5 

Γαλλία: Τελική επικύρωση του νόμου για τη διαδικτυακή πειρατεία..........................................5 

Σουηδία: Απόφαση Σουηδικού Δικαστηρίου επιτρέπει την αποκάλυψη ταυτότητας χρήστη 

διαδικτύου ..........................................................................................................................................6 

Σουηδία: Συνέδριο – Enforcement of Intellectual Property Rights.............................................6 

Μ. Βρετανία: Οι μεγαλύτερες εταιρείες στο διαδίκτυο διαφωνούν με το Digital Economy Bill

.............................................................................................................................................................6 

ΗΠΑ: Η Κυβέρνηση χαλαρώνει τον έλεγχο στην ICANN .............................................................7 

ICANN: Αλλαγές στις διαδικτυακές διευθύνσεις ............................................................................7 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΠΙ..............................................................................................7 

10 Δεκεμβρίου 2009 - Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας .............7 

14 - 18 Δεκεμβρίου 2009 – WIPO/Standing Committee on Copyright ......................................8 

 
 

 
Μετσόβου 5, 10682, Αθήνα / Tηλ.: 210 8250750 / Fax: 210 8253732 

www.opi.gr, e-mail: info@opi.gr 
 

1



 

ΝΕΑ 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση: Πακέτο Τηλεπικοινωνιών 
 
• Στις 5 Νοεμβρίου 2009 επήλθε ο συμβιβασμός μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την κοινοτική τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία. Η ουσιαστική  
αλλαγή από το προηγούμενο σχέδιο της διάταξης αφορά στο ότι έχει αφαιρεθεί η ρητή 
προϋπόθεση ύπαρξης προγενέστερης απόφασης δικαστικής αρχής προκειμένου να διακοπεί η 
σύνδεση ενός χρήστη στο διαδίκτυο σε περίπτωση που αυτός παραβιάζει το δίκαιο της 
πνευματικής ιδιοκτησίας κατεβάζοντας πειρατικά αρχεία. Η νέα τροπολογία αναφέρει ότι η 
πρόσβαση ενός χρήστη στο διαδίκτυο είναι δυνατόν να περιοριστεί, εάν κρίνεται απαραίτητο, 
μόνο μετά από μία δίκαιη και αμερόληπτη διαδικασία η οποία θα δίνει το δικαίωμα στο χρήστη   
να ακουστεί η άποψή του. Τα μέτρα αυτά  θα λαμβάνονται με σεβασμό στο τεκμήριο της 
αθωότητας και στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.  

Η νέα νομοθεσία περιλαμβάνει ακόμη κανόνες για: την εναρμόνιση της διαχείρισης 
του ραδιοφάσματος στην ΕΕ, τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών 
των κρατών μελών για τηλεπικοινωνιακά θέματα, τη διευκόλυνση του "λειτουργικού 
διαχωρισμού", του διαχωρισμού δηλαδή του τομέα υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο από τον τομέα διαχείρισης υποδομών. Επιπλέον το κομμάτι του 
πακέτου που αφορά στους πολίτες έχει ως στόχο: τη βελτίωση των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών και τη ενίσχυση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του 
δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή 

Το Πακέτο Τηλεπικοινωνιών εγκρίθηκε από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 24 
Νοεμβρίου. 
 
Πηγές: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/058-65039-327-11-48-
909-20091123IPR65038-23-11-2009-2009-false/default_el.htm
 
http://www.ip-watch.org/weblog/2009/11/10/eu-telecom-package-agreed-with-safeguards-
but-three-strikes-still-possible/
 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση: Η ΕΕ απαντάει στο Google Books με την Europeana 
 
• Οι Υπουργοί Πολιτισμού και Οπτικοακουστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύτηκαν 
να στηρίξουν την ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana ως απάντηση στο Google Books. 
Αποφασίστηκε επίσης η δημιουργία επιτροπής που θα καθορίσει τους όρους συνεργασίας 
μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που θα αναλάβουν την περαιτέρω ψηφιοποίηση 
έργων. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στη γρήγορη εξεύρεση λύσης για την ψηφιοποίηση των 
«ορφανών έργων».  
 
Πηγή: http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=1080341&IngDtrID=253
 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προτεραιότητα η πρόκληση της ψηφιοποίησης βιβλίων  
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• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα δικαιώματα του 
δημιουργού στην οικονομία της γνώσης, με στόχο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της 
μαζικής ψηφιοποίησης των βιβλίων και κυρίως των συλλογών που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές 
βιβλιοθήκες. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες όπως η Europeana μπορούν να προσφέρουν στους 
πολίτες της Ευρώπης νέους τρόπους πρόσβασης στη γνώση. Για να είναι κάτι τέτοιο δυνατό 
θα πρέπει να διαφυλαχθεί ψηφιακά και να διαδοθεί το διαθέσιμο φιλολογικό και πολιτιστικό 
υλικό, να λυθεί το θέμα των ορφανών έργων αλλά και να βελτιωθεί η διάδοση και 
διαθεσιμότητα των έργων σε άτομα με αναπηρίες.    
 
Πηγές:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1544&format=HTML&aged=
0&language=el
 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δημόσια Διαβούλευση για το “Διαδικτυακό Ψηφιακό 
Περιεχόμενο ”    

 
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης με θέμα το 
“Διαδικτυακό Ψηφιακό Περιεχόμενο”. Σκοπός της διαβούλευσης είναι να ξεκινήσει ένας 
εκτεταμένος δημόσιος διάλογος σχετικά με την ανάπτυξη διαδικτυακών αγορών για προϊόντα 
και υπηρεσίες που θα προστατεύονται με την διανοητική ιδιοκτησία. Η διαβούλευση θα 
εξετάσει το ρόλο των νόμιμων διαδικτυακών αγορών και θα εξερευνήσει τα διάφορα μοντέλα 
διαχείρισης της πνευματικής ιδιοκτησίας που θα μπορούσαν να επιφέρουν μία πιο γρήγορη 
ανάπτυξη τέτοιων αγορών. Η δημόσια διαβούλευση βασίστηκε σε έκθεση προβληματισμού 
που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ενιαίας 
Ψηφιακής Αγοράς για περιεχόμενο όπως βιβλία, μουσική, ταινίες και βιντεοπαιχνίδια. 
Σύμφωνα με την έκθεση, μια Ενιαία Ψηφιακή Αγορά χωρίς σύνορα θα μπορούσε να 
τετραπλασιάσει τα έσοδα των λιανικών πωλήσεων στον τομέα του δημιουργικού 
περιεχομένου εάν η βιομηχανία και οι δημόσιες αρχές υιοθετούσαν ξεκάθαρα και φιλικά προς 
τον καταναλωτή μέτρα. 

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2010. 
 
Πηγές:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1563&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=nl
 
http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_en.htm
 

 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: C-545/07 Apis-Hristovich κατά Lakorda A/S 

 

 

• Στην υπόθεση C-545/07 Apis-Hristovich v Lakorda A/S, το βουλγαρικό 
δικαστήριο απηύθυνε στο ΔΕΚ προδικαστικά ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία της Οδηγίας 
για τη Βάση Δεδομένων (96/9). Ο δικαιούχος μιας νομικής βάσης δεδομένων (νομοθεσία και 
δικαστικές αποφάσεις) (Apis-Hristovich) άσκησε αγωγή κατά μιας εταιρείας (Lakorda), 
ισχυριζόμενος ότι η εναγόμενη εξήγαγε χωρίς τη συναίνεσή του ένα σημαντικό μέρος της 
βάσης δεδομένων του. Η Lacorda ισχυρίστηκε ότι η βάση δεδομένων της ήταν καρπός 
ουσιώδους και ανεξάρτητης επένδυσης και ουσιαστικά πρόβαλε το επιχείρημα της 
ανεξάρτητης δημιουργίας. Το ΔΕΚ σε σχέση με το θέμα της προσβολής (α. 7 της Οδηγίας 
96/9) έκρινε με την από 5.3.2009 απόφασή του ότι η οριοθέτηση των εννοιών «μόνιμη 
μεταφορά» και «προσωρινή μεταφορά», οι οποίες χρησιμοποιούνται στο άρθρο 7 της οδηγίας 
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96/9/ΕΚ, στηρίζεται στο κριτήριο της χρoνικής διάρκειας της αποθήκευσης των στοιχείων που 
έχουν εξαχθεί από μια προστατευόμενη βάση δεδομένων σε άλλο υπόθεμα, διαφορετικό από 
το υπόθεμα της εν λόγω βάσης δεδομένων. 

Επιπλέον αποφάνθηκε πως το γεγονός ότι ορισμένα ουσιαστικά και τεχνικά 
χαρακτηριστικά του περιεχομένου μιας προστατευόμενης βάσης δεδομένων ενός 
κατασκευαστή ανευρίσκονται επίσης στο περιεχόμενο μιας βάσης δεδομένων άλλου 
κατασκευαστή μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη για την ύπαρξη εξαγωγής, κατά την έννοια 
του άρθρου 7 της οδηγίας 96/9, εκτός αν η σύμπτωση αυτή οφείλεται σε άλλους παράγοντες 
και όχι σε μεταφορά δεδομένων μεταξύ των εν λόγω δύο βάσεων δεδομένων. Το γεγονός ότι 
ορισμένα στοιχεία που συνέλεξε ο κατασκευαστής μιας βάσης δεδομένων από πηγές στις 
οποίες δεν έχει πρόσβαση το κοινό ανευρίσκονται επίσης στη βάση δεδομένων άλλου 
κατασκευαστή δεν αρκεί, καθαυτό, ως απόδειξη της εξαγωγής, αλλά μπορεί να αποτελέσει 
ένδειξη ότι υπήρξε εξαγωγή.  

Το ΔΕΚ επίσης έκρινε πως το άρθρο 7 της οδηγίας 96/9 έχει την έννοια ότι, όταν 
πρόκειται για ένα ενιαίο σύνολο στοιχείων που περιλαμβάνει χωριστές υποκατηγορίες, ο όγκος 
των στοιχείων για τα οποία υποστηρίζεται ότι έχουν εξαχθεί από μια από αυτές τις 
υποκατηγορίες και/ή έχουν επαναχρησιμοποιηθεί πρέπει, για να εξακριβωθεί αν υπήρξε 
εξαγωγή και/ή επαναχρησιμοποίηση ουσιώδους μέρους, αξιολογούμενου ποσοτικά, του 
περιεχομένου μιας βάσης δεδομένων, κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου, να συγκριθεί με 
τον όγκο του συνολικού περιεχομένου της υποκατηγορίας αυτής, εφόσον η υποκατηγορία 
αυτή αποτελεί, καθαυτή, βάση δεδομένων που ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις παροχής 
προστασίας βάσει του ειδικής φύσης δικαιώματος.  

Τέλος, το γεγονός ότι ορισμένα στοιχεία για τα οποία υποστηρίζεται ότι έχουν εξαχθεί 
από βάση δεδομένων που προστατεύεται από το ειδικής φύσης δικαίωμα και/ή έχουν 
επαναχρησιμοποιηθεί αποκτήθηκαν από τον κατασκευαστή της βάσης αυτής από πηγές στις 
οποίες δεν έχει πρόσβαση το κοινό μπορεί, σε συνάρτηση με τη σπουδαιότητα των 
ανθρώπινων, τεχνικών ή οικονομικών πόρων που χρησιμοποίησε ο κατασκευαστής αυτός για 
να συλλέξει τα επίμαχα στοιχεία από τις εν λόγω πηγές, να ασκήσει επιρροή επί του 
χαρακτηρισμού τους ως ουσιώδους, από ποιοτική άποψη, μέρους του περιεχομένου της 
οικείας βάσης δεδομένων, κατά την έννοια του άρθρου 7 της οδηγίας 96/9. 

 
Όλο το κείμενο της απόφασης βρίσκεται στην ιστοσελίδα: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0545:EL:HTML  
 
 
 

 

ACTA: Τελευταίες εξελίξεις 
 
• H Συνθήκη ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), η οποία ξεκίνησε το 2006 
με πρωτοβουλία των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, σκοπό έχει να ενώσει τις αναπτυγμένες και 
αναπτυσσόμενες εκείνες χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται να αντιταχθούν στην πειρατεία 
βελτιώνοντας τη διεθνή συνεργασία καθώς και το διεθνές επίπεδο προστασίας και επιβολής 
κυρώσεων. Οι διαπραγματεύσεις για τη συνθήκη αυτή (οι οποίες περιλαμβάνουν την 
Αυστραλία, τον Καναδά, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 27 κράτη-μέλη, την Ιαπωνία, το 
Μεξικό, το Μαρόκο, τη Νέα Ζηλανδία, τη Δημοκρατία της Κορέας, τη Σιγκαπούρη, την Ελβετία 
και τις ΗΠΑ) έχουν προχωρήσει σημαντικά ενώ κατά την τελευταία συνάντηση στη Σεούλ 4-6 
Νοεμβρίου συζητήθηκαν το κείμενο για το Διαδίκτυο, οι ποινικές διατάξεις και ζητήματα 
διαφάνειας των διαπραγματεύσεων. Η επόμενη συνάντηση θα λάβει χώρα στο Μεξικό τον 
Ιανουάριο. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2010. 
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Ελλάδα:   Συνέντευξη Τύπου – Πνευματική Δημιουργία στο Διαδίκτυο 
 
• Οι εκπρόσωποι 14 Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων και 
Συγγενικών Δικαιωμάτων συναντήθηκαν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου Αθηναίων σε κοινή συνέντευξη τύπου με θέμα τη νόμιμη χρήση και εκμετάλλευση 
των πνευματικών έργων και των προϊόντων πολιτισμού στο διαδίκτυο. Κοινά αιτήματα των 
οργανισμών ήταν το «νόμιμο Internet», δηλαδή η πρόσβαση στα πνευματικά έργα χωρίς 
όμως παραβίαση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, η δημιουργία ενός 
διευρυμένου και εκσυγχρονισμένου νομικού πλαισίου, καθώς και η εισαγωγή του μαθήματος 
της πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Στη συνέντευξη τύπου 
παραβρέθηκαν ο ειδικός συνεργάτης του Υπουργού Πολιτισμού κ. Φοίβος Μπότσης, ο κ. Γ. 
Σαραντινός, Πρόεδρος ΟΠΙ και η κα Ειρήνη Σταματούδη, Διευθύντρια ΟΠΙ.  
 
 
 

 

Ολλανδία: Το Mininova αφαιρεί συνδέσμους προς πειρατικό υλικό  

 
• Το Mininova, μία από τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες ανταλλαγής αρχείων, αφαίρεσε 
τους συνδέσμους του προς υλικό για το οποίο δεν έχει συνάψει επίσημες συμφωνίες. Η 
κίνηση αυτή ήταν αποτέλεσμα απόφασης ολλανδικού δικαστηρίου και αποτελεί νίκη για τη 
βιομηχανία της ψυχαγωγίας καθώς οι χρήστες του Mininova δεν θα έχουν πια πρόσβαση σε 
τηλεοπτικές σειρές, μουσική και ταινίες που προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Ενδέχεται ωστόσο οι χρήστες να κινηθούν προς άλλες ιστοσελίδες ανταλλαγής 
αρχείων και νέες τεχνολογίες. 
 
Πηγή: cbc.ca, November 26, 2009 
 

 

Γαλλία: Τελική επικύρωση του νόμου για τη διαδικτυακή πειρατεία 

 
• Στις 22 Οκτωβρίου 2009 το Γαλλικό Συνταγματικό Δικαστήριο επικύρωσε οριστικά τον 
αποκαλούμενο νόμο Hadopi 2 αφού είχαν υιοθετηθεί αλλαγές στο νομοσχέδιο Hadopi 1 βάσει 
των υποδείξεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου το οποίο τον Ιούνιο του ίδιου έτους είχε 
απορρίψει τη συνταγματικότητα της διάταξης σχετικά με την απόφαση της διακοπής της 
σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο εκ μέρους μιας Ανεξάρτητης Αρχής. Βάσει του τελικού 
νόμου επέρχονται αλλαγές στην ποινική νομοθεσία της χώρας και προβλέπεται η 
συγκεκριμένη ειδική κύρωση της διακοπής της σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο. Εντός 
του Νοεμβρίου αναμένεται η ορκωμοσία των πρώτων μελών της Ανεξάρτητης Αρχής και στις 
αρχές του 2010 αναμένεται η αποστολή των πρώτων μηνυμάτων σε χρήστες.  
 
 
Πηγή:  
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/10/23/le-conseil-constitutionnel-valide-la-
loi-hadopi-2_1257846_651865.html
 
 

 
 

 
Μετσόβου 5, 10682, Αθήνα / Tηλ.: 210 8250750 / Fax: 210 8253732 

www.opi.gr, e-mail: info@opi.gr 
 

5

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/10/23/le-conseil-constitutionnel-valide-la-loi-hadopi-2_1257846_651865.html
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/10/23/le-conseil-constitutionnel-valide-la-loi-hadopi-2_1257846_651865.html


 
 

 

Σουηδία: Απόφαση Σουηδικού Δικαστηρίου επιτρέπει την αποκάλυψη ταυτότητας 
χρήστη διαδικτύου  

 
• Στις 23 Σεπτεμβρίου 2009 Σουηδικό Δικαστήριο διέταξε σουηδικό φορέα παροχής 
πρόσβασης στο διαδίκτυο να αποκαλύψει την ταυτότητα του χρήστη στον οποίο 
αντιστοιχούσε μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP απειλώντας χρηματικό πρόστιμο 750.000 
χιλιάδων σουηδικών κορόνων (72.000 ευρώ περίπου) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Το 
αίτημα προερχόνταν από πέντε εκδότες των οποίων τα ακουστικά βιβλία (audio books) είχαν 
παράνομα τηλεφορτωθεί από τη συγκεκριμένη διεύθυνση IP. Στην απόφαση του το 
Δικαστήριο παρέπεμπε στα συμπεράσματα του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 
για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής διαδικασίας, καθώς και στην Οδηγία για τη 
διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αλλά και στην απόφαση Promusicae (ΔΕΚ 
C -275/06). Νωρίτερα το δικαστήριο είχε απαγορεύσει στον φορέα παροχής πρόσβασης να 
καταστρέψει τις αιτούμενες πληροφορίες εωσότου εξέδιδε την οριστική απόφασή του.  
 
 
Πηγή:  
http://www.iam-magazine.com/reports/detail.aspx?g=7d34a46b-3a06-4f7f-b3ae-
7638d6dd358a&utm_source=IAM+Weekly+Email&utm_medium=email&utm_campaign=IAM
+Weekly+Email&utm_content=IAM+Weekly+Email+2009-09-23
 

 

Σουηδία: Συνέδριο – Enforcement of Intellectual Property Rights 

 
• Η Σουηδία με την ευκαιρία της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει 
συνέδριο με θέμα “Enforcement of Intellectual Property Rights – With a special Focus on 
Trademarks and Patents”. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Στοκχόλμη 15 και 16 
Δεκεμβρίου 2009. 
 

 

Μ. Βρετανία: Οι μεγαλύτερες εταιρείες στο διαδίκτυο διαφωνούν με το Digital 
Economy Bill 

 
• Οι μεγαλύτερες εταιρείες του διαδικτύου (Google, Facebook, Yahoo, eBay) εκφράζουν 
αντιρρήσεις σχετικά με διάταξη που εμφανίζεται στο Digital Economy Bill. Σύμφωνα με τη 
διάταξη αυτή η κυβέρνηση αποκτά μία εκτεταμένη και άνευ προηγουμένου ισχύ να τροποποιεί 
τη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία. Το Digital Economy Bill περιλαμβάνει επίσης και 
διάταξη σύμφωνα με την οποία θα μπορεί να ζητηθεί από τους παρόχους υπηρεσιών 
διαδικτύου να εντοπίζουν την παράνομη ανταλλαγή αρχείων  και πιθανώς να διακόπτουν την 
πρόσβαση στο διαδίκτυο όσων παρανομούν κατ’ επανάληψη. Οι εταιρείες φοβούνται ότι η 
κυβέρνηση θα αποκτήσει τη δύναμη να εισαγάγει πρόσθετα τεχνικά μέτρα ή να αυξήσει τον 
έλεγχο πάνω στις πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες ακόμα και όταν δεν υφίστανται 
θέματα παραβίασης του νόμου. Κάτι τέτοιο θα αποθαρρύνει την καινοτομία αλλά και θα 
επιβάλλει περιττά κόστη.  
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Πηγές:  
http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8390623.
stm?ad=1
 
http://blogs.computerworld.com/15209/google_and_others_protest_clause_in_uks_di
gital_economy_bill
 

 

ΗΠΑ: Η Κυβέρνηση χαλαρώνει τον έλεγχο στην ICANN 

 
• Περισσότερη αυτονομία αποκτά η ICANN (Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers), κερδοσκοπική εταιρεία που διαχειρίζεται το διαδίκτυο, μετά την υπογραφή 
μιας «διαβεβαίωσης προθέσεων» από την αμερικανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με τη νέα 
συμφωνία η ICANN θα εποπτεύεται στο εξής όχι μόνο από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ 
αλλά και από τη διεθνή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα. Η ICANN, που επιβλέπει 
παραμέτρους του διαδικτύου όπως τους διαδικτυακούς χώρους ανώτατου επιπέδου, ιδρύθηκε 
από την αμερικανική κυβέρνηση το 1998 και μέχρι σήμερα ελεγχόταν μόνο από το Υπουργείο 
Εμπορίου των ΗΠΑ, τακτική που επέσυρε επικρίσεις από τη διεθνή κοινότητα. 
 
Πηγές: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8283310.stm
 
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1058936
 
 

 

ICANN: Αλλαγές στις διαδικτυακές διευθύνσεις  

 
• Η διαχειριστική εταιρεία του διαδικτύου ICANN ανακοίνωσε ότι εγκρίνει τη χρήση μη 
λατινικών χαρακτήρων στις διαδικτυακές διευθύνσεις που αφορούν κωδικούς χωρών σε 
ονόματα χώρου 1ου επιπέδου. Η κίνηση αυτή ανοίγει το δρόμο για την αλλαγή του 
διαδικτυακού συστήματος ονομάτων χώρου (Domain Name System-DNS) έτσι ώστε αυτό να 
αναγνωρίζει και να μεταφράζει μη λατινικούς χαρακτήρες. Σε πρώτη φάση θα επιτραπεί η 
χρήση αραβικών, ιαπωνικών, κινεζικών και κυριλλικών χαρακτήρων. Περισσότεροι από 1.6 
δισεκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου μιλάνε γλώσσες με μη λατινικούς χαρακτήρες. Η 
ICANN σχολίασε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του 
διαδικτύου τα 40 χρόνια της λειτουργίας του. 
 
Πηγή: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8333194.stm
 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΠΙ  

 

10 Δεκεμβρίου 2009 - Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας 
 
• Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας και το ΔΙΜΕΕ διοργανώνουν 
επιστημονική ημερίδα με θέμα «Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο της πνευματικής 
ιδιοκτησίας». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου, ώρα 17:00 - 20:00, 
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στην αίθουσα Ευρώπη, Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα. Η είσοδος 
είναι ελεύθερη. 
 

 

14 - 18 Δεκεμβρίου 2009 – WIPO/Standing Committee on Copyright 

 
• O Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 
Standing Committee on Copyright που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 18 
Δεκεμβρίου στη Γενεύη. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνουν: τις 
οπτικοακουστικές ερμηνείες, τα δικαιώματα των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, 
περιορισμούς και εξαιρέσεις καθώς και το μελλοντικό έργο του WIPO.  
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