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2016 - Απολογισμός Δράσεων του Οργανισμού Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας 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. 
 

Ακόμα, έχει άμεση επικοινωνία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με 
σκοπό την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν στη δημόσια εκτέλεση και 
στην έκδοση αδειών μουσικής. 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 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 αυτό 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. 
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Το Παρατηρητήριο είναι διαθέσιμο στον εξής ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 
http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/info.html/techhelp.html  

 
 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ 
 

 Στις 21/1/2015 και στις 21-22/3/2016 ο ΟΠΙ 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.  
 

 Από την 1/3 έως τις 3/3/2016 ο ΟΠΙ πήρε μέρος σε συναντήσεις των Ομάδων 
Εργασίας του EUIPO (European Union Intellectual Property Office), IP in the Digital 
World, Economics and Statistics, Legal and International, Public Awareness. 
 

 Στις 8/3/2016, ο ΟΠΙ πήρε μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης στο workshop που 
οργάνωσε το EUIPO με θέμα IP and Education. 

 

 Από τις 5/9 έως τις 7/9/ 2016 ο ΟΠΙ, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, πήρε 
μέρος στην 11η συνεδρίαση της ACE (Advisory Committee on Enforcement) 
του  Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας/World Intellectual Property 
Organization (WIPO) που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη. 

 Από τις 19/9 έως και τις 20/9, ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα σε 
εργαστήριο για τη συλλογική διαχείριση που διοργάνωσε στα Τίρανα ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας/World Intellectual Property Organization 
(WIPO). 

 Από τις 28/9 έως τις 29/9/2016 ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στη 
συνεδρίαση της Ολομέλειας του Παρατηρητηρίου του Γραφείου Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας της ΕΕ/European Union Intellectual Property Office (EUIPO) που 
πραγματοποιήθηκε στο Αλικάντε, Ισπανία. 
 

 Από τις 3/11 έως τις 4/11/16, από τις 30/11 έως και την 1/12/2016 καθώς 
και από τις 12/12 έως και τις 13/12/16 ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στη 
συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (τμήμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας) (working group on copyright) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.  
 

 Από τις 14/11 έως τις 18/11/2016 ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 33η 
διάσκεψη της Διαρκούς Επιτροπής για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά 

http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/info.html/techhelp.html
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Δικαιώματα (Standing Committee on Copyright and Related Rights/SCCR) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας/World Intellectual Property 
Organization (WIPO) που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη. 

 

 Από τις 29/11 έως τις 2/12/2016 ο ΟΠΙ πήρε μέρος σε συναντήσεις των 
Ομάδων Εργασίας του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ/European Union 
Intellectual Property Office (EUIPO), IP in the Digital World, Economics and Statistics, 
Legal and International, Public Awareness, που πραγματοποιήθηκαν στο Μιλάνο, 
Ιταλία. 
 

 Στις 7/12/2016 ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα σε συνεδρίαση του 
Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ/European Union Intellectual Property 
Office (EUIPO), σχετικά με την Οδηγία για τα Ορφανά Έργa. Η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε στο Αλικάντε, Ισπανία. 
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ 
 
1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
για πρώτη φορά στα σχολεία όλης της χώρας 
  
 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εκπόνησε ο ΟΠΙ σε συνεργασία με 
ομάδα εκπαιδευτικών εγκρίθηκε από το το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
με την αρ. πρωτ. 1932/4-3-2014 γνωμοδότησή του. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 
2 μηνών, απευθύνεται σε μαθητές της Ε’ και της ΣΤ’ τάξης του δημοτικού και έχει 
ενταχθεί στα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Ευέλικτης Ζώνης στην 
κατηγορία των Πολιτιστικών Θεμάτων για τη χρονιά 2015-2016. 
 Αυτή τη χρονιά το πρόγραμμα έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς η πρόταση του ΟΠΙ προς το EUIPO/European Union Intellectual 
Property Office (πρώην OHIM) με τίτλο: Greek Copyright School-Raising 
awareness about copyright protection in primary and secondary education in 
Greece, έγινε δεκτή και η προώθηση του παραπάνω προγράματος, για τη 
σχολική χρονιά 2015-2016, χρηματοδοτείται κατά 80% από το EUIPO. 

Κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου του 2016 συνεχίστηκαν οι δράσεις του 
εκπαιδευτικού προγράμματος ως εξής:  
 

 Στις 19/1/2016 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο στα Τρίκαλα, 
σε συνεργασία με την Α/θμια Δ/νση Εκπαίδευσης Τρικάλων, με σκοπό 
την ενημέρωση των δασκάλων του νομού σχετικά με το ως άνω 
πρόγραμμα.  

 Στις 22/1/2016 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο στη 
Μυτιλήνη, σε συνεργασία με την Α/θμια Δ/νση Εκπαίδευσης Λέσβου και 
την Β/θμια Δ/νση Εκπαίδευσης Λέσβου, με σκοπό την ενημέρωση των 
δασκάλων του νομού σχετικά με το ως άνω πρόγραμμα.  

 Στις 5/2/2016 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο στον Πύργο, 
σε συνεργασία με την Α/θμια Δ/νση Εκπαίδευσης Ηλείας, με σκοπό την 
ενημέρωση των δασκάλων του νομού σχετικά με το ως άνω πρόγραμμα.  

 Στις 9/2/2016 με σκοπό την ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών, 
πραγματοποιήθηκε ομιλία και εστάλη υλικό στο Pierce του Αμερικανικού 
Κολλεγίου Αθηνών. 

 Στις 12/2/2016 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο στην 
Καλαμάτα, σε συνεργασία με την Α/θμια Δ/νση Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, 
με σκοπό την ενημέρωση των δασκάλων του νομού σχετικά με το ως άνω 
πρόγραμμα.  

 Στις 13/4/2016 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο στην 
Πρέβεζα, σε συνεργασία με την Α/θμια Δ/νση Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με 
σκοπό την ενημέρωση των δασκάλων του νομού σχετικά με το ως άνω 
πρόγραμμα.  
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 Στις 14/4/2016 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο στα 
Ιωάννινα, σε συνεργασία με την Α/θμια Δ/νση Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 
και τη Β/θμια Δ/νση Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με σκοπό την ενημέρωση 
των δασκάλων του νομού σχετικά με το ως άνω πρόγραμμα.  

 Στις 12/5/2016 η Ευσταθία (ερμηνεύτρια), μετά από πρόσκληση του 
Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας Κορίνθου πραγματοποίησε επίσκεψη στο ως 
άνω σχολείο με σκοπό την προώθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
σε δασκάλους και μαθητές αλλά και τη συζήτηση μαζί τους πάνω σε 
θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο σχολείο απεστάλη ενημερωτικό 
υλικό για μαθητές και δασκάλους. 

 Στις 18/5/2016, μετά από πρόσκληση του 9ου Δημοτικού Σχολείου 
Γλυφάδας, ο ΟΠΙ έστειλε εκπρόσωπό του στο ως άνω σχολείο με σκοπό 
να παρουσιάσει βασικά θεμάτα πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και να 
συζητήσει με τους μαθητές πάνω σε αυτά. Στο σχολείο απεστάλη 
ενημερωτικό υλικό για μαθητές και δασκάλους. 
 
 

 Τον Ιούνιο του 2016, ο ΟΠΙ «ανέβασε» στο διαδίκτυο την ιστοσελίδα 
www.copyrightschool.gr. 
 

Η ιστοσελίδα είναι αφιερωμένη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και περιλαμβάνει 
υλικό για δασκάλους, μαθητές και γονείς (e-games, οδηγούς, faq, κόμικ κ.λ.π.) 
 

 
2. Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

 
Τον Απρίλιο του 2016 ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας δημιούργησε 

πρωτότυπη αφίσα και συνοδευτικό μήνυμα με την ευκαιρία του εορτασμού της 
Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας (26/4/2016).  

 
 
Το φετινό μήνυμα έδινε 

έμφαση στην εκπαίδευση και τη 
νέα γενιά. Το υλικό απεστάλη σε 
όλα τα δημοτικά σχολεία της 
χώρας, σε δασκάλους και 
καθηγητές, στη δημόσια διοίκηση, 
στον τύπο και σε κάθε άλλο 
ενδιαφερόμενο.  

 
 
 
 
 

 

http://www.copyrightschool.gr/
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3. Άλλες εκδηλώσεις 
 

  Από τις 8/1 έως τις 10/1/2016 ο ΟΠΙ συμμετείχε στο 3ο Greek Innovation 
Forum που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 

 

 Στις 29/2/2016, ο ΟΠΙ συνδιοργάνωσε με τον ΟΒΙ ημερίδα με θέμα «Η 
Στρατηγική της Ενιαίας Αγοράς - Διανοητική Ιδιοκτησία»  
 

 Στις 30/3/2016, ο ΟΠΙ συμμετείχε στην Ημερίδα “Accelerating Greece’s 
Digitization: The Digital Single Market Opportunity” που πραγματοποιήθηκε στην 
Αμερικανική Πρεσβεία 

 

 Στις 23/4/2016 διεξήχθη στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του ΟΠΙ, το 2ο 
Συνέδριο «Fashioning the Law”. Ο ΟΠΙ συμμετείχε στο συνέδριο με ομιλίες. 
 

 Από τις 20/5 έως τις 22/5/2016 ο ΟΠΙ συμμετείχε στο 4ο Greek Innovation 
Forum που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. 
 

 Στις 9/6/2016 ο ΟΠΙ συμμετείχε στην Ετήσια Συνεδρία του 
Συμβουλευτικού Οργάνου του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer 
Internet). 
 

 Στις 3/11/2016 ο ΟΠΙ συμμετείχε σε σεμινάριο που πραγματοποίησε ο 
ΟΒΙ σε συνεργασία με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) με 
τίτλο «Σεμινάριο για την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας». 
 

 Στις 8 και 9/11/2016 ο ΟΠΙ συμμετείχε σε συνάντηση με θέμα την 
τεχνολογία Content ID της Google που πραγματοποιήθηκε στη Ζυρίχη. 

 


