Απολογισμός δράσεων του Οργανισμού Πνευματικής
Ιδιοκτησίας το 2015 για την καταπολέμηση της πειρατείας

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙΣ ΟΠΙ
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε καθημερινή βάση βρίσκεται σε
επαφή με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα και απαντά σε μεγάλο αριθμό γραπτών
ή προφορικών ερωτημάτων σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά
δικαιώματα.
Επιπλέον, συνεργάζεται στενά με φορείς που δραστηριοποιούνται στον
έλεγχο και στην επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΕΛ.ΑΣ., ΣΔΟΕ,
Τελωνεία, Λιμενικό κλπ.) καθώς και με άλλους κυβερνητικούς φορείς (ΣΥΚΑΠ,
Υπουργείο Εξωτερικών) με στόχο τη συνεχή δράση στον τομέα της προστασίας της
πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων.
•

Στις 14/1/2015 ο ΟΠΙ συμμετείχε σε συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για
θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΞ.

•

Στις 9/3/2015, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΠΙ σύσκεψη με
εκπροσώπους της πρεσβείας των ΗΠΑ όπου συζητήθηκαν οι εξελίξεις και οι
δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

•

Στις 26/6/2015 ο ΟΠΙ συμμετείχε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο
Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα το
επιχειρησιακό σχέδιο δράσης Γ.Γ. INTERPOL, με συμμετοχή χωρών των
Βαλκανίων για την καταπολέμηση της Διακίνησης προϊόντων Καπνού,
Οινοπνευματωδών Ποτών και λοιπών παραποιημένων προϊόντων, με την
κωδική ονομασία WHITE MERCURY 3.

•

Ο ΟΠΙ εκπόνησε το αρχικό νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ
για τη συλλογική διαχείριση (Οδηγία 2014/26/ΕΕ).

•

Ο ΟΠΙ έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά
σε πρόταση για νομοθετικές τροποποιήσεις που αφορούν στον περιορισμό
προσβολών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωμάτων στο διαδίκτυο.
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•

Σχετικά με την υποβολή απόψεων εκ μέρους της χώρας μας ενώπιον του ΔΕΕ
για την υπόθεση C-367, ο ΟΠΙ αιτήθηκε την συμμετοχή της Ελλάδας στην υπ’
αριθμ. C- 367/15 αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης που υποβλήθηκε
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υποστηριχθεί η
ερμηνεία βάσει της οποίας επιτρέπεται σύμφωνα με την οδηγία 2004/48/ΕΚ να
επιδικάζεται αποζημίωση ίση με το διπλάσιο της αμοιβής που συνήθως ή κατά
νόμο καταβάλλεται για το είδος της εκμετάλλευσης που έκανε χωρίς την άδεια
ο υπόχρεος δεδομένου ότι η χώρα μας έχει άμεσο ενδιαφέρον να υποβάλλει
απόψεις στην συγκεκριμένη απόφαση δεδομένου ότι το προδικαστικό ερώτημα
αμφισβητεί διάταξη ανάλογη με αυτήν που έχουμε στο ελληνικό δίκαιο.

•

Στις 11/12/2015 ο ΟΠΙ πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους της
Δ/νσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Θεσσαλονίκης

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατηρεί και δημοσιεύει στην
ιστοσελίδα του Παρατηρητήριο για την Πειρατεία το οποίο συγκεντρώνει το
σχετικό νομικό πλαίσιο, τόσο το ελληνικό όσο και 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 της
ιστοσελίδας του ΟΠΙ 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 εξής ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/info.html/techhelp.html

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
•

Από τις 23/2 έως τις 27/2/2015, από τις 13/4 έως τις 15/4/2015 και από τις 28/9
έως τις 1/10/2015, ο ΟΠΙ πήρε μέρος σε συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας του
OHIM (Office for the Harmonization in the Internal Market) με θέμα EU
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Observatory-Public Awareness, IP in the Digital World και Economics and
Statistics
•

Στις 9/6/2015 ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκπροσώπησε την
Ελλάδα στην Ομάδα Εργασίας για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (τμήμα
πνευματικής ιδιοκτησίας) (working group on copyright) του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες.

•

Στις 3/3/2015 και στις 21/5/2015, ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα σε
συνάντηση που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες με θέμα την εφαρμογή της Οδηγίας
για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων

•

Από τις 16 έως τις 17/3/2015 και από τις 21/6 έως τις 22/6/2015, ο ΟΠΙ
εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Group of Experts on IPR Enforcement της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

•

Από την 1/9 έως τις 3/9/2015 ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ομάδα
Εργασίας για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (τμήμα πνευματικής ιδιοκτησίας)
(working group on intellectual property) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες.

•

Από τις 11/10 έως τις 14/10/2015 ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διεθνές
συνέδριο “Supervision of collecting societies” που διοργάνωσε το German
Patent and Trademark Office.

•

Από τις 7/11 έως τις 11/12 ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Διαρκή
Επιτροπή για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά Δικαιώματα
(Standing Committee on Copyright and Related Rights) του WIPO στη Γενεύη

•

Από τις 12 έως τις 13/11/2015 ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Group of
Experts on IPR Enforcement της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ
1.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για
πρώτη φορά στα σχολεία όλης της χώρας
Το πρόγραμμα «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα»
εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και ομάδα
εκπαιδευτικών και εντάχθηκε για πρώτη φορά στα προγράμματα Σχολικών
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Δραστηριοτήτων της Ευέλικτης Ζώνης στην κατηγορία των Πολιτιστικών Θεμάτων,
τη σχολική χρονιά 2014-2015. Προωθήθηκε από τον ΟΠΙ σε δασκάλους όλης της
Ελλάδας μέσα από τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε Αθήνα, Πειραιά,
Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Λαμία. Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 το
εν λόγω πρόγραμμα εντάχθηκε και πάλι στην Ευέλικτη Ζώνη στην κατηγορία των
Πολιτιστικών Θεμάτων. Αυτή τη χρονιά το πρόγραμμα έχει την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η πρόταση του ΟΠΙ προς τον OHIM με τίτλο: Greek
Copyright School-Raising awareness about copyright protection in primary and
secondary education in Greece έγινε δεκτή και η προώθησή του παραπάνω
προγράμματος, για τη σχολική χρονιά 2015-2016, χρηματοδοτείται κατά 80% από
τον ΟΗΙΜ (Office for the Harmonization in the Internal Market). Αξίζει να σημειωθεί
ότι η πρόταση του
ΟΠΙ ήταν μία από τις 11 που επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 120 για να λάβουν
χρηματοδότηση.
Σκοπός του προγράμματος οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν ότι η
πνευματική ιδιοκτησία αποκτά μια ολοένα αυξανόμενη σημασία στη σύγχρονη
κοινωνία και οικονομική πραγματικότητα, ενώ συνιστά καθοριστικό παράγοντα για
την προώθηση της δημιουργικότητας και του πολιτισμού.
Τα σεμινάρια του ΟΠΙ στοχεύουν στο να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τις
βασικές αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι γίνεται
σωστή χρήση στην τάξη αλλά και στην καθημερινότητα των μαθητών, σε υλικό
προστατευμένο με την πνευματική ιδιοκτησία.
Κατά τη διάρκεια του 2015 συνεχίστηκαν οι δράσεις του εκπαιδευτικού
προγράμματος ως εξής:
•

Στις 13/2/2015 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο, σε
συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Δ/νση Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής,
με σκοπό την ενημέρωση των δασκάλων της Ανατολικής Αττικής σχετικά με
το ως άνω πρόγραμμα.

•

Από τις 16/3 έως τις 18/3/2015 η Αναστασία Μουτσάτσου (ερμηνεύτρια),
μετά από πρόσκληση της Πρωτοβάθμιας Δ/νσης Εκπαίδευσης
Δωδεκανήσου, πραγματοποίησε επίσκεψη σε δημοτικά σχολεία της Ρόδου
με σκοπό την προώθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος σε δασκάλους
και μαθητές.

•

Στις 19/3/2015 και μετά από πρόσκληση του Τμήματος Πολιτιστικών
Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, ο ΟΠΙ έλαβε μέρος σε
ημερίδα με θέμα «Η βιβλιοθήκη στην εκπαίδευση», στην Πάτρα.

•

Στις

30/3/2015
στην

πραγματοποιήθηκε

επιμορφωτικό σεμινάριο
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•
•

•

•

•

Αταλάντη μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λοκρίδας.
Στις 3/4/2015 ο ΟΠΙ έλαβε μέρος στο 2ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού
Ραδιοφώνου που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκης
Στις 3/11/2015 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο στην Πάτρα,
σε συνεργασία με την Α/θμια Δ/νση Εκπαίδευσης Αχαϊας, με σκοπό την
ενημέρωση των δασκάλων του νομού σχετικά με το ως άνω πρόγραμμα.
Στις 12/11/2015 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο στην
Αλεξανδρούπολη, σε συνεργασία με την Α/θμια Δ/νση Εκπαίδευσης Έβρου
και την Β/θμια Δ/νση Εκπαίδευσης Έβρου, με σκοπό την ενημέρωση των
εκπαιδευτικών του νομού σχετικά με το ως άνω πρόγραμμα.
Στις 13/11/2015 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο στην Ξάνθη,
σε συνεργασία με την Α/θμια Δ/νση Εκπαίδευσης Ξάνθης και την Α/θμια
Δ/νση Εκπαίδευσης Ροδόπης, με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών
του νομού σχετικά με το ως άνω πρόγραμμα.
Στις 19/11/2015 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο στη Λάρισα,
σε συνεργασία με την Α/θμια Δ/νση Εκπαίδευσης Λάρισας και την Β/θμια
Δ/νση Εκπαίδευσης Λάρισας, με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών
του νομού σχετικά με το ως άνω πρόγραμμα.

Επιπλέον:
Στο πλαίσιο της επέκτασης του προγράμματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και εστάλη ενημερωτικό υλικό: α) 2/2/2015 στο 1 ο
Πρότυπο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Αθήνας,
β) 9/2/2015 και 11/3/2015 στο Pierce του Αμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών.
γ) Στις 8/9/2015 ο ΟΠΙ συμμετείχε με ομιλία και διένειμε εκπαιδευτικό υλικό σε
ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
Επίσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/νσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του
συνθέτη κ. Νότη Μαυρουδή στο 1 ο Γυμνάσιο Μάνδρας και του
ερμηνευτήεκτελεστή κ. Γιάννη Θωμόπουλου στο 1 ο Γυμνάσιο Μαγούλας.
2. Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Τον Απρίλιο του 2015 ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας δημιούργησε
πρωτότυπη αφίσα και συνοδευτικό μήνυμα με την ευκαιρία του εορτασμού της
Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας (26/4/2015). Το υλικό απεστάλη στον
τύπο, στη δημόσια διοίκηση, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην τοπική
αυτοδιοίκηση, σε δικηγορικούς συλλόγους και σε άλλους ενδιαφερόμενους.
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Σε συνέχεια του εκπαιδευτικού προγράμματος και με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (26 Απριλίου 2015), ο ΟΠΙ διοργάνωσε, Πανελλήνιο
Διαγωνισμό με τίτλο «Πνευματική Ιδιοκτησία». Ο διαγωνισμός απευθύνθηκε στους
εκπαιδευτικούς των τάξεων Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού Σχολείου με σκοπό τη δημιουργία
και υλοποίηση μέσα στην τάξη της πιο πρωτότυπης δράσης σχετικά με το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα».
Οι τέσσερις κατηγορίες που βραβεύτηκαν έχουν ως εξής:
1η κατηγορία: video: Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας 2η
κατηγορία: κείμενο: Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Χρυσόστομος Σμύρνης,
"Λεόντειος"
3η κατηγορία: μουσική: Δημοτικό Σχολείο Λάρδου Ρόδου, Στ1 Δημοτικού
4η κατηγορία: αφίσα: 5ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης

3. Λοιπές εκδηλώσεις
•

Στις 3/2/2015, ο ΟΠΙ συμμετείχε με ομιλία σε συνέδριο που διοργάνωσε η Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου με θέμα «Τέχνες και Γράμματα:
Όσα πρέπει να γνωρίζει κανείς»

•

Στις 19/2/2015, ο ΟΠΙ έλαβε μέρος με ομιλία σε σεμινάριο που διοργάνωσε ο
ΟΒΙ με θέμα την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

•

Στις 17/4/2015, ο ΟΠΙ συμμετείχε με παρουσίαση σε Εργαστήριο Διανοητικής
Ιδιοκτησίας που διοργάνωσε ο ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ

•

Στις 24/4/2015, ο ΟΠΙ συμμετείχε με ομιλία στη 2η Έκθεση Μεταφοράς
Τεχνογνωσίας 2015 (Patras Innovation Quest) που διοργανώθηκε στην Πάτρα

•

Στις 30/4/2015, ο ΟΠΙ συμμετείχε με ομιλία σε Ημερίδα με τίτλο «Ημερίδα Νέου
Ερευνητή» η οποία διοργανώθηκε από το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας
(ΜΕΤ) σε συενργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

•

Στις 14/5/2015 διεξήχθη στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του ΟΠΙ, το 1ο Συνέδριο
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«Fashioning the Law”. Ο ΟΠΙ συμμετείχε στο συνέδριο με ομιλίες.
•

Στις 14/5/2015 ο ΟΠΙ συμμετείχε στην Ετήσια Συνεδρία του Συμβουλευτικού
Οργάνου του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet)

•

Στις 22/5/2015 ο ΟΠΙ συμμετείχε με ομιλία στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του
ΔΙΜΕΕ

•

Από τις 23/5 έως τις 24/5/2015 ο ΟΠΙ συμμετείχε στο 2 ο Greek Innovation
Forum

•

Στις 20/6/2015, ο ΟΠΙ συμμετείχε με ομιλία στην Ημερίδα του Συνδέσμου
Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων που διοργανώθηκε στα Καμένα
Βούρλα

•

Στις 7/7/2015 ο ΟΠΙ συμμετείχε με ομιλία σε εσπερίδα με θέμα «Ποιότητα ζωής
κωφού πληθυσμού» που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα
στην Αθήνα

•

Από τις 24/9 έως τις 26/9/2015 ο ΟΠΙ συμμετείχε με ομιλία στο Πανελλήνιο
Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2015 που
πραγματοποιήθηκε στο Βόλο

•

Την 1/12/2015 ο ΟΠΙ συμμετείχε με ομιλία και διανομή υλικού σε
απογευματίδα του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Αιγάλεω με θέμα:
«Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου, Κίνδυνοι και Αντιμετώπισή τους»

•

Στις 5/12/2015 ο ΟΠΙ συμμετείχε με ομιλία και διανομή υλικού σε ημερίδα που
διοργάνωσε το European School Radio στο Γαλλικό Ινστιτούτο (Αθήνα).

•

Στις 5/12/2015 ο ΟΠΙ συμμετείχε με ομιλία και διανομή υλικού σε ημερίδα που
διοργάνωσε η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας

•

Στις 7/12/2015 ο ΟΠΙ συμμετείχε στο 3ο Advisory Board του Greek Cybercrime
Centre.

•

Στις 28/9/2015, ο ΟΠΙ προκήρυξε πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάθεση σύμβασης
ανάπτυξης υπηρεσίας ηλεκτρονικής χρονοσήμανσης και παροχής υποστήριξής
της.
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