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ΝΕΑ 

 

Ελλάδα: 9 Φεβρουαρίου – Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου  

 
• Με την ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, το Ελληνικό 
Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα και 
το Ίδρυμα Νεότητος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών διοργάνωσε συνέδριο με θέμα «Ασφαλής 
Χρήση του Διαδικτύου για τα Παιδιά». Επιπλέον δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Κέντρο 
Ασφαλούς διαδικτύου και την Ελληνική Ανοιχτή Γραμμή Safeline στατιστικά στοιχεία που 
αφορούν στις καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με αυτά το 
2009 υπήρξε αύξηση κατά 149% στις καταγγελίες κάτι που οφείλεται είτε στην αύξηση των 
περιστατικών είτε στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Οι καταγγελίες αφορούσαν σε 
οικονομικές απάτες μέσω διαδικτυακών αγορών, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παιδική 
πορνογραφία, παράνομα ηλεκτρονικά μηνύματα με σκοπό το phishing (προσπάθεια 
απόσπασης προσωπικών δεδομένων με σκοπό την κλοπή οικονομικών στοιχείων) αλλά και σε 
παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ρατσισμό, εξύβριση, παραβίαση απορρήτου 
των επικοινωνιών και απειλή. 
 
 
Πηγές: http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=1104472&IngDtrID=252
 
http://www.saferinternet.gr/index.php
 

 

Ελλάδα: Athena-Europeana-H Ελληνική Προοπτική 

 
• Στις 29 Ιανουαρίου 2010, το Υπουργείο Πολιτισμού διοργάνωσε ημερίδα όπου 
παρουσιάστηκε το Ευρωπαϊκό δίκτυο Athena. To Athena είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στόχο έχει να συγκεντρώσει πολιτιστικό περιεχόμενο και να 
το ενσωματώσει στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana. Στο Athena συμμετέχουν 
109 φορείς από όλη την Ευρώπη συμπεριλαμβανομένων έξι υπουργείων πολιτισμού, μουσείων 
και διαφόρων άλλων πολιτιστικών φορέων. Με την ένταξη των ψηφιακών αντικειμένων τους 
στο Athena οι φορείς συμμετέχουν στην πρωτοβουλία για την συγκέντρωση και προβολή της 
ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Επιπλέον, η πρόσβαση στις συλλογές τους  
παρέχει προβολή στους διάφορους φορείς και στο πολιτιστικό περιεχόμενο που αυτοί 
διαχειρίζονται. 
 
Πηγές: http://www.athenaeurope.org, athena@culture.gr
  

 

Ελλάδα: Σύλληψη για πειρατεία στη Ρόδο 

 
• Στις 16 Δεκεμβρίου 2009 ο Αντιεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου άσκησε δίωξη για 
παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατ’ επάγγελμα από κοινού σε βαθμό 
κακουργήματος στους φέροντες ως διαχειριστές ιστοσελίδας-κοινότητας μελών με την 
επωνυμία www.greek-fun.com. Σύμφωνα με τη δικογραφία τα μέλη της κοινότητας είχαν 

 
 

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

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

2

http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=1104472&IngDtrID=252
http://www.saferinternet.gr/index.php
http://www.athenaeurope.org/
mailto:athena@culture.gr
http://www.greek-fun.com/


μέσω της πρόσβασής τους στο forum της τη δυνατότητα να κατεβάζουν στους υπολογιστές 
τους μουσικά κομμάτια, ελληνικές και ξένες ταινίες αλλά και γνωστά ηλεκτρονικά παιχνίδια. 
Είναι η πρώτη σύλληψη που πραγματοποιείται πανελλαδικά για τη λειτουργία ιστοσελίδας που 
παρέχει στους χρήστες της πρόσβαση σε πειρατικά αντίγραφα έργων μετά από μήνυση που 
υπέβαλε η Εταιρεία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων (ΕΠΟΕ) 
 
 
Πηγή: 
http://62.103.128.215/portal/portal/info/technology/pc_technology;jsessionid=3928F4816F42
8CD13D949E2EC574A3C5.tomcat1?media-
type=html&user=anon&js_panename=pc_technology&action=portlets.PsmlPortletAction&eve
ntsubmit_doview=2439521 
 
 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ενίσχυση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά 

 

• Στις 11 Νοεμβρίου 2009 δημοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή -   
Ενίσχυση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά. Σε 
αυτήν αναφέρεται ότι έχουν προγραμματιστεί συνεδριάσεις πριν από το τέλος του έτους 
μεταξύ των ενδιαφερομένων σχετικά με την πώληση παραποιημένων προϊόντων/απομιμήσεων 
μέσω του Διαδικτύου, οι οποίες θα μπορούσαν να καταλήξουν σε Μνημόνιο Συμφωνίας που 
θα αφορά θέματα όπως η πρόληψη, ο προσδιορισμός και η απόσυρση των παράνομων 
προσφορών (π.χ. διαδικασίες κοινοποίησης και αφαίρεσης περιεχομένου) και πωλητών από 
διαδικτυακές πλατφόρμες. Ωστόσο, εάν δεν καταστεί δυνατόν να υπάρξει συμφωνία για 
αυτοδεσμευτικές συμφωνίες, η Επιτροπή θα χρειαστεί να εξετάσει το ενδεχόμενο 
νομοθετικών λύσεων, ιδίως στο πλαίσιο της Οδηγίας σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας.  

Πηγή: http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/ip-09-
1313/communication_en.pdf .  

Ήδη γίνονται διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κείμενο 
απόφασης με θέμα την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική 
αγορά, η οποία κινείται στο ίδιο πνεύμα με την Ανακοίνωση. 

 
 

WIPO: Επικύρωση των Συνθηκών Internet από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
• H Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε τις Συνθήκες Internet του WIPO (Συνθήκη για την 
Πνευματική Ιδιοκτησία και Συνθήκη για τις Εκτελέσεις και τα Φωνογραφήματα) στις 14 
Δεκεμβρίου 2009.  Οι δύο αυτές Συνθήκες σκοπό έχουν να βοηθήσουν την νομοθεσία για την 
πνευματική ιδιοκτησία να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες του Internet σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Με την επικύρωση αυτών των Συνθηκών η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλησε να δώσει νέα 
δύναμη στο έργο του WIPO αλλά και να προάγει ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των 
δημιουργών και της δημιουργικής βιομηχανίας. 
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Πηγές:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1916&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en
 
Iffro News, Volume 12 – Number 6 - December 2009 
 
 

 

WIPO: Συναντήσεις Επιτροπών 
 
• Η Μόνιμη Επιτροπή για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά Δικαιώματα του 
ΠΟΔΙ -Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) συνεδρίασε από 14 έως 
18 Δεκεμβρίου 2009. Τα θέματα που την απασχόλησαν ήταν οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις 
των δικαιωμάτων, η προστασία των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και η προστασία των 
οπτικοακουστικών παραστάσεων. Η επόμενη συνάντηση έχει ορισθεί από 21 έως 25 Ιουνίου 
2010. Βλ. αναλυτικά  http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=14502  
  
  
• Η Διακυβερνητική Επιτροπή του ΠΟΔΙ για τη Διανοητική Ιδιοκτησία τις Γενετικές 
Πηγές, την Παραδοσιακή Γνώση και το Φολκλορ (WIPO Intergovernmental Committee on 
Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore/  IGC), 
συνεδρίασε από τις 7 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2009 και συνέχισε την επεξεργασία των υπό 
συζήτηση διατάξεων σχετικά με τα ζητήματα που την απασχολούν. Η επόμενη συνάντησή της 
έχει ορισθεί για από τις 3 έως  7 Μαΐου 2010. 
Βλ. αναλυτικά http://www.wipo.int/tk/en  
 

 

ACTA: Τελευταίες εξελίξεις 
 
• Ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων της ACTA (Anti-Counterfeiting Trade 
agreement) πραγματοποιήθηκε στο Μεξικό, 26 με 29 Ιανουαρίου. Τα θέματα που 
συζητήθηκαν στη συγκεκριμένη συνάντηση αφορούσαν στις αστικές κυρώσεις, στον 
τελωνειακό έλεγχο και στην επιβολή των πνευματικών δικαιωμάτων στο ψηφιακό περιβάλλον. 
Επιπλέον οι διαπραγματευτές δεσμεύτηκαν να προσπαθήσουν να βρουν τρόπους έτσι ώστε να 
υπάρχει περισσότερη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις. Η επόμενη συνάντηση θα 
πραγματοποιηθεί στη Νέα Ζηλανδία τον Απρίλιο, ενώ οι διαπραγματεύσεις υπολογίζεται ότι θα 
ολοκληρωθούν στο τέλος του 2010. 
 
Πηγή: http://www.ip-watch.org/weblog/?p=9296
 

 

Γερμανία: Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά της GEMA για την 
αδειοδότηση μουσικής για διαφημίσεις 

 
• Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας εξέδωσε απόφαση σχετική με 
την χρήση μουσικής στη διαφήμιση. Παραδοσιακά, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης 
δικαιωμάτων GEMA αξίωνε το δικαίωμα αδειοδότησης για χρήση μουσικής σε διαφημίσεις. Μια 
διαφημιστική εταιρεία υποστήριξε όμως ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι το 
παραχωρητήριο, το οποίο υπογράφουν οι δημιουργοί με τη GEMA παραχωρώντας σε αυτή τη 
διαχείριση των δικαιωμάτων τους, δεν καλύπτει τη χρήση της μουσικής σε διαφημίσεις. Το 
Ανώτατο Δικαστήριο τελικά αποφάνθηκε ότι η GEMA δεν έχει το δικαίωμα να δίνει άδεια για 
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τη χρήση μουσικής σε διαφημίσεις, καθώς αυτά τα δικαιώματα δεν της έχουν μεταβιβαστεί. 
Είναι η δεύτερη φορά μέσα στους τελευταίους μήνες που το Ανώτατο Δικαστήριο επικρίνει τη 
διαδικασία αδειοδότησης της GEMA, αφού με προηγούμενη πρόσφατη απόφασή του όρισε ότι 
ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν είχε αποκτήσει δικαιώματα από τους δημιουργούς 
για τη χρήση μουσικών έργων σε ringtones. Από την πλευρά της η GEMA ανέφερε ότι η 
απόφαση αυτή δεν σημαίνει πως η χρήση των μουσικών έργων θα είναι δωρεάν αλλά ότι οι 
άδειες για τη χρήση τους θα αποκτώνται απευθείας από τους δημιουργούς ή τους εκδότες 
τους. Επιπλέον, ο οργανισμός δήλωσε ότι θα επανορθώσει την κατάσταση αναδρομικά 
παίρνοντας έγκριση από τους δημιουργούς για παλαιότερες άδειες που έχει δώσει για χρήση 
μουσικής σε διαφημίσεις. 
 
Πηγή:  
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=042b733c-fcf9-43f6-9b11-
927d6a369d40
 

 

Ισπανία: Νομοσχέδιο για τη διαδικτυακή πειρατεία 
 
• Η ισπανική κυβέρνηση συνέταξε πρόσφατα νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει μέτρα 
κατά της πειρατείας. Τα συγκεκριμένα μέτρα έχουν στόχο την καταπολέμηση της πειρατείας 
στο διαδίκτυο, ενώ οι διαδικασίες που προβλέπονται ( διοικητικές και δικαστικές) θα είναι 
ταχείες. Σύμφωνα με την Υπουργό Πολιτισμού εάν ένα έργο διανέμεται παράνομα στο 
διαδίκτυο, η Επιτροπή Διανοητικής Ιδιοκτησίας, που υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, θα 
εκδίδει απόφαση σύμφωνα με την οποία θα αποσύρεται το περιεχόμενο από το διαδίκτυο ή 
θα διακόπτεται η λειτουργία της ιστοσελίδας. Το δικαστήριο μέσα σε τέσσερις μέρες από την 
καταγγελία θα πρέπει να εκδώσει απόφαση για το αν μια ιστοσελίδα παραβιάζει το νόμο ή όχι. 
Μέχρι τώρα η διαδικασία για τη διακοπή λειτουργίας μιας ιστοσελίδας μπορούσε να κρατήσει 
περισσότερο από ένα χρόνο. Το νομοσχέδιο βρήκε θετική ανταπόκριση από τους παραγωγούς 
οπτικοακουστικών έργων αλλά συναντάει αντιδράσεις από τους χρήστες καθώς εκφράζονται 
φόβοι για παραβίαση βασικών δικαιωμάτων. 
 
  
Πηγή: http://www.cineuropa.org/newsdetail.aspx?lang=en&documentID=128555
 
http://www.edri.org/edrigram
 

 

Google Books: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ συνεχίζει να διαφωνεί με τη 
συμφωνία ψηφιοποίησης 

 
• Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης  δήλωσε ότι παρόλο που έχει υπάρξει πρόοδος 
δεν είναι ακόμα ικανοποιημένο με τη συμφωνία που θα επιτρέψει στη Google να δημιουργήσει 
μια τεράστια ψηφιακή βιβλιοθήκη, αφού η συμφωνία απέτυχε να δώσει λύση σε 
αντιμονοπωλιακά θέματα αλλά και θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Google αναγκάστηκε το 
2009 να επιφέρει αλλαγές στην παραπάνω συμφωνία ύστερα από αντιρρήσεις του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης. Η νέα τροποποιημένη συμφωνία όμως συνεχίζει να προσφέρει σημαντικά 
πλεονεκτήματα στη Google δίνοντας της την πρώτη θέση στην αγορά ψηφιακών προϊόντων 
καθώς και το δικαίωμα να διανέμει αλλά και να εκμεταλλεύεται με πολλούς τρόπους μια 
μεγάλη γκάμα έργων σε διάφορες μορφές. 
 
Πηγές:  http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8500022.stm
 
http://www.ip-watch.org/weblog/?p=9389
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Ιταλία: Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου διαφωνούν με νέο νομοσχέδιο   

  
• Οι ιταλικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και οι ομάδες προστασίας 
των δικαιωμάτων του πολίτη εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με ένα νομοσχέδιο, το οποίο θα 
καταστήσει τους παρόχους υπεύθυνους για το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που προσφέρουν 
αλλά και για παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων από τους χρήστες τους. Το νομοσχέδιο 
είδε το φως της δημοσιότητας την ώρα που το YouTube και η MediaSet (ο μεγαλύτερος 
όμιλος ΜΜΕ της χώρας ιδιοκτησίας του πρωθυπουργού Silvio Berlusconi) έχουν εμπλακεί σε 
δικαστική διαμάχη με την MediaSet, η οποία αξιώνει 500 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση για 
παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με την προτεινόμενη νομοθεσία 
οι πάροχοι θα είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που προσφέρουν, ακριβώς όπως είναι και οι 
τηλεοπτικοί σταθμοί, και θα υποχρεούνται να πληρώνουν υψηλά πρόστιμα για παραβιάσεις. 
 
Πηγή:   
http://www.msnbc.msn.com/id/35080775/ns/technology_and_science-tech_and_gadgets/
 
 

 

Αυστραλία: Ο παροχέας υπηρεσιών διαδικτύου δεν είναι υπεύθυνος για το 
παράνομο κατέβασμα υλικού 
 
• Δικαστήριο της Αυστραλίας αποφάσισε ότι ένας πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για παράνομο κατέβασμα περιεχομένου. Ο πάροχος iiNet, ο 
τρίτος μεγαλύτερος στην χώρα, κατηγορήθηκε από 34 εταιρείες παραγωγής ταινιών για μη 
αποτροπή παράνομου κατεβάσματος ταινιών από το διαδίκτυο. Οι εταιρείες ζήτησαν από την 
iiNet να προειδοποιεί όσους πελάτες της κατεβάζουν παράνομα περιεχόμενο από το διαδίκτυο 
αλλά και να διακόπτει τις συνδέσεις τους αν αυτοί συνεχίζουν την παράνομη δραστηριότητα. 
Οι εταιρείες ζήτησαν επίσης από την iiNet να μπλοκάρει την πρόσβαση σε συγκεκριμένες 
ιστοσελίδες. Το Δικαστήριο ωστόσο αποφάνθηκε ότι η iiNet δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για τη συμπεριφορά των πελατών της στο διαδίκτυο με το αιτιολογικό ότι αν ένας 
πάροχος θεωρηθεί υπεύθυνος για κάτι τέτοιο, τότε ανοίγει ο δρόμος ώστε οι πάροχοι να 
γίνουν τεράστιοι και πολύ φτηνοί μηχανισμοί επιβολής οποιονδήποτε νομικών αξιώσεων. 
 
 
Πηγή: 
http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8498100.
stm?ad=1 
 

 

Νέα Ζηλανδία: Η κυβέρνηση προτείνει μέτρα κατά της διαδικτυακής πειρατείας 
 
• Η κυβέρνηση εξέδωσε προτάσεις που αφορούν στην τροποποίηση του νόμου για την 
πνευματική ιδιοκτησία (Copyright Act 1994). Σύμφωνα με αυτές, οι δικαιούχοι των 
πνευματικών δικαιωμάτων θα μπορούν να επικοινωνούν με τους χρήστες μέσω των παρόχων 
υπηρεσιών διαδικτύου, σε περίπτωση  που εντοπιστεί παραβίαση. Επιπλέον, σύμφωνα με τις 
νέες προτάσεις οι χρήστες που κατεβάζουν παράνομα περιεχόμενο από το διαδίκτυο θα 
δέχονται τρεις προειδοποιήσεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι δικαιούχοι θα μπορούν να 
απαιτήσουν χρηματική αποζημίωση μέσω του Copyright Tribunal, ενώ οι πάροχοι θα έχουν το 
δικαίωμα να διακόπτουν την πρόσβαση των συγκεκριμένων χρηστών στο διαδίκτυο έως και 
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έξι μήνες. Από τη μεριά τους οι χρήστες που θεωρούν ότι έχουν τιμωρηθεί άδικα, έχουν 
δικαίωμα σε ακροαματική διαδικασία. 

Πηγή: http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=3352e0be-efdd-
4e3b-b780-3eeb4be16f8e
 

 

ΗΠΑ:  Η Marvel στα δικαστήρια για τα δικαιώματα του Spider-Man, του Hulk και 
των X-Men 

 
• Η γνωστή εκδοτική εταιρεία κόμικς Marvel καταφεύγει στα δικαστήρια εναντίον των 
κληρονόμων του Jack Kirby για να διατηρήσει τα πνευματικά δικαιώματα μερικών από των πιο 
δημοφιλών βιβλίων κόμικ που αυτός δημιούργησε συμπεριλαμβανομένων του Spider-Man,  
των X-Men, του Incredible Hulk, των Fantastic Four, κλπ. Οι παραπάνω χαρακτήρες 
δημιουργήθηκαν από τον Jack Kirby σε συνεργασία με τον εκδότη/συγγραφέα Stan Lee τη 
δεκαετία του 1960 και τα δικαιώματα των βιβλίων κόμικ θα περιέλθουν στους κληρονόμους 
του Kirby το 2014. Εκπρόσωπος της Marvel υποστήριξε ότι οι εικονογραφήσεις του Κirby κατά 
την περίοδο 1958-1963 έγιναν υπό το καθεστώς μισθωτής εργασίας οπότε όλα τα πνευματικά 
δικαιώματα ανήκουν στη Marvel. Αντίθετα ο εκπρόσωπος των κληρονόμων του Kirby 
ισχυρίζεται ότι η Marvel προσπαθεί να ορίσει εκ νέου  την εργασιακή της σχέση με τον Kirby 
αλλά και να στερήσει τον καλλιτέχνη και τους κληρονόμους του από την εργασία του. Ο Jack 
Kirby πέθανε το 1994.  
 
Πηγή: 
http://license.icopyright.net/user/viewContent.act?clipid=433854094&mode=cnc&tag=3.8471
%3Ficx_id%3D%2F2010%2F01%2F09%2Fmarvel-kirby-lawsuit.html
 

 

Ισραήλ: Χάκερ σπάει το Kindle της Amazon 

 
• Ένας Ισραηλινός χάκερ, γνωστός με το όνομα Labba, ισχυρίζεται ότι έσπασε το 
τεχνολογικό μέτρο που είχε τεθεί για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας επί του λογισμικού Kindle της Amazon για PCs, κάτι που θα επιτρέψει στα ebooks 
να μεταφέρονται με τη μορφή αρχείων pdf σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Πρόκειται για μία 
ακόμα επίθεση στη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM), καθώς πρόκειται για ένα θέμα 
που έχει διχάσει την κοινή γνώμη. Από τη μία μεριά οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων θεωρούν 
ότι τα DRMs παίζoυν πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ 
από την άλλη μεριά οι καταναλωτές δεν συμφωνούν αφού περιορίζουν τις χρήσεις του 
περιεχομένου. Κοινή πρακτική των χάκερς είναι να ξεκινούν επιθέσεις αμέσως μόλις ένα νέο 
DRM σύστημα κάνει την εμφάνισή του. 
 
Πηγή: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8428126.stm
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΠΙ  

 

21 Ιανουαρίου 2010 – Προστασία Προϊόντων από την Αντιγραφή 
 
• Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας πήρε μέρος σε εξειδικευμένο Σεμινάριο για 
την Προστασία Προϊόντων από την Αντιγραφή που διοργάνωσε ο Οργανισμός Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 στην Θεσσαλονίκη. 
 

 

26 Ιανουαρίου 2010 – Διανοητική Ιδιοκτησία-Δικαιώματα, Προστασία και Νομικό 
Πλαίσιο 
 
• Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας πήρε μέρος σε Συνέδριο με θέμα «Διανοητική 
Ιδιοκτησία-Δικαιώματα, Προστασία και Νομικό Πλαίσιο» που διοργάνωσε το Ελληνο-
Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στις 26  Ιανουαρίου 2010 στην Αθήνα. 
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