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2017 - Απολογισμός Δράσεων Οργανισμού Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας για την καταπολέμηση της πειρατείας 

 
 
ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 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. Τέλος, 
ο ΟΠΙ βρίσκεται σε επαφή με Α/θμιες και Β/θμιες Δ/νσεις Εκπαίδευσης και με 
σχολεία σε όλη τη χώρα με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικού υλικού, την 
πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων και τη διοργάνωση επιμορφωτικών 
σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς. 
 
 
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 
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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 
 

 Στις 16-17/1/2017, στις 31/1/201, στις 16/2/2017, στις 21-22/3/2017, στις 
24/4/2017, στις 10/5/2017, στις 17/5/2017, στις 22-23/5/2017 και στις 6, 13 και 
20/6/2017, 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.  
 

 Στις 25 και 26/4/2017 ο ΟΠΙ συμμετείχε σε συνέδριο που διοργάνωσε το 
Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου στο Λουξεμβούργο. 
 

 Στις 22 και 23/6/2017, ο ΟΠΙ πήρε μέρος στο διεθνές συνέδριο 
«International IP Enforcement Summit» που οργάνωσε το EUIPO σε συνεργασία με 
το Γερμανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Βερολίνο. 
 
 Στις 10-12/7/2017, στις 11-12/9/2017, στις 3-4/10/2017, στις 16-18/10/2017, 
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 τις 22-23/6/2018 ο ΟΠΙ συμμετείχε στην IP Enforcement Summit που 
διοργανώθηκε στο Μόναχο από το Ευρωπαϊκό Γραφείο για τη Διανοητική 
Ιδιοκτησία (EUIPO). 
 

 Στις 5/7/2017 ο ΟΠΙ συμμετείχε στην 1η συνεδρίαση επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων για την Οδηγία για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων που 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. 

 

 Από τις 8-11/11/2017, ο ΟΠΙ συμμετείχε σε σεμινάριο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) για τη διαιτησία και τη 
διαμεσολάβηση που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο. 

 

http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/info.html/techhelp.html
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 Από τις 27/11-1/12/2017 εκπρόσωποι του ΟΠΙ πήραν μέρος στις 
συνεδριάσεις των Ομάδων Εργασίας του Ευρωπαϊκού Γραφείου για τη Διανοητική 
Ιδιοκτησία (EUIPO) που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες. 

 

 Στις 12/12/2017, εκπρόσωπος του ΟΠΙ πήρε μέρος σε συνάντηση για τα 
Ορφανά Έργα που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Γραφείο για τη Διανοητική Ιδιοκτησία 
(EUIPO) στο Αλικάντε. 
 

 
 

 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ 
 
1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας στα 
σχολεία όλης της χώρας 
 

  
 

 Για τη σχολική χρονιά 2016- 2017, ο ΟΠΙ σε συνεργασία με ομάδα 
εκπαιδευτικών εξέλιξε το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, ώστε να περιλαμβάνει 
δραστηριότητες για όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου.  

Ο ΟΠΙ συνεχίζει τις δράσεις του και αυτή τη σχολική χρονιά με εκπαιδευτικές 
επισκέψεις σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, διοργάνωση σεμιναρίων για 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και αποστολή υποστηρικτικού υλικού στα σχολεία 
της χώρας. 

 Στις 10 Φεβρουαρίου 2017, εκπρόσωπος του Οργανισμού Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας επισκέφτηκε το Δημοτικό Σχολείο Ισθμίας Κορίνθου για παρουσίαση 
αλλά και συζήτηση με τους μαθητές της Ε’ και Στ΄ Τάξης πάνω σε θέματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 Το απόγευμα της 10ης Φεβρουαρίου 2017, ο Οργανισμός Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και η Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθου, διοργάνωσαν 
επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Πνευματική Ιδιοκτησία και Εκπαίδευση». Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου και σκοπό είχε την 
ενημέρωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του νομού Κορίνθου. 
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 Στις 2 Μαρτίου 2017 ο ΟΠΙ πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο 
Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του μαθήματος «Μουσικά Σύνολα 
(Μουσικής έκφρασης και δημιουργίας)». Η γνωστή ερμηνεύτρια Χαρούλα Αλεξίου 
πήρε μέρος στην εκδήλωση με ομιλία. Την ενημέρωση σχετικά με τα πνευματικά 
δικαιώματα παρακολούθησαν όλες οι τάξεις του Λυκείου ενώ η επίσκεψη έκλεισε 
με παρουσίαση μουσικής γραμμένης από τους μαθητές. 

 Στις 16 Μαρτίου 2017, ο ΟΠΙ πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο 
1ο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου, Αττικής. Η 6η τάξη του σχολείου είχε ήδη 
αξιοποίησει το εκπαιδευτικό υλικό του ΟΠΙ και ο εκπρόσωπός μας είχε την ευκαιρία 
να κουβεντιάσει με τους μαθητές και να απαντήσει στις ερωτήσεις τους. 

 Στις 31 Μαρτίου 2017 ο ΟΠΙ πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο 
15ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών μετά από πρόσκληση της Γ’ τάξης του σχολείου. Η 
εκπρόσωπος του ΟΠΙ αξιοποιώντας την ώρα της ευέλικτης ζώνης συζήτησε με τους 
μαθητές και απάντησε στις ερωτήσεις τους. 

 
 
2. Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

 
Τον Απρίλιο του 2017 ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας δημιούργησε 

πρωτότυπη αφίσα και συνοδευτικό μήνυμα με την ευκαιρία του εορτασμού της 
Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας (26/4/2017).  
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Το μότο της αφίσας είναι «Βοηθώντας τους δημιουργούς, προστατεύουμε τον 
πολιτισμό». Η αφίσα ήταν μέρος ηλεκτρονικής καμπάνιας και επικοινωνήθηκε σε 
υπουργεία, οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, δασκάλους, σχολεία, δικηγόρους, 
ΜΜΕ.   
 
 
3. Άλλες εκδηλώσεις 
 

  Στις 17/3/2017 ο ΟΠΙ συμμετείχε στο  σεμινάριο με θέμα «Η Τέχνη υπό το 
Πρίσμα του Δικαίου» που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή. 
 

 Στις 10/4/2017 ο ΟΠΙ συμμετείχε στην 2η Ημερίδα Βιωματικής Εκπαίδευσης 
με θέμα «Βιωματικά Προγράμματα και η Συμβολή τους στην Εκπαίδευση» που 
διοργάνωσε το Πολιτιστικό Πάρκο στην Αθήνα. 
 

 Στις 28 και 29/4/2017, ο ΟΠΙ συμμετείχε στο Διεπιστημονικό Συνέδριο με 
τίτλο «Παιδί και Πληροφορία» που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα. 
 

 Στις 14/10/2017 ο ΟΠΙ συμμετείχε στο συνέδριο Fashioning the Law: Design-
Protect-Trade-Mediate, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. 
 

  Στις 2/12/2017 ο ΟΠΙ συμμετείχε στο Toolkit Designers Meeting που 
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. 
 

 Στις 3/12/2017 ο ΟΠΙ συμμετείχε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο. 

 

 Στις 14/12/2017 ο ΟΠΙ, η Εθνική Βιβλιοθήκη και ο ΟΣΔΕΛ διοργάνωσαν 
ημερίδα με τίτλο «Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Πνευματική Ιδιοκτησία» η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
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