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Η 26η Απριλίου έχει οριστεί από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) ως 
Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Η 
Ημέρα αυτή μάς δίνει την ευκαιρία να 
υπενθυμίσουμε το ρόλο που διαδραματίζει η 
πνευματική και η βιομηχανική ιδιοκτησία στην 
καθημερινή μας ζωή αλλά και τη σημασία τους 
στη διασφάλιση της δημιουργικότητας και της 
καινοτομίας. Παράλληλα, στόχος της Ημέρας 
αυτής είναι να προβληθεί η συμβολή της 
διανοητικής ιδιοκτησίας στον πολιτισμό, στην 
οικονομία, στο εμπόριο. Ας μην ξεχνάμε ότι το 
πολιτισμικό, οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι 
απαιτεί επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, 
στη δημιουργία, στις νέες τεχνολογίες, στην 
έρευνα και στην καινοτομία.  

Επιθυμία μας είναι να κάνουμε γνωστή στο ευρύ κοινό την έννοια της 
πνευματικής ιδιοκτησίας και την ύπαρξή της σε κάθε έκφανση της 
καθημερινής μας ζωής, στο βιβλίο, στη μουσική, στα τραγούδια, στους 
στίχους, στο θέατρο, στο χορό, στη ζωγραφική, στη φωτογραφία, στον 
κινηματογράφο, στα αρχιτεκτονικά σχέδια, στα προγράμματα η/υ, ακόμα και 
στους χάρτες και τα σχέδια των εφαρμοσμένων τεχνών. Εξάλλου αυτός ήταν 
και ο σκοπός των κρατών-μελών του WIPO, να αναγνωρισθεί δηλαδή η 
συνεισφορά των δημιουργών και των εφευρετών στην ανάπτυξη της 
κοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο, όταν το 2001 αποφάσισαν να εορτάζεται η 
ημέρα αυτή παγκόσμια. Και επιλέχθηκε η 26η Απριλίου ως η ημερομηνία 
εορτασμού, καθώς αποτελεί την ημερομηνία σύστασης και την έναρξη της 
δραστηριοποίησης του WIPO (26 Απριλίου 1970).  

Με ευκαιρία τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
δημοσιεύουμε το μήνυμα του Γενικού Διευθυντή του WIPO αλλά και κάποιες 
διαδικτυακές πηγές για περισσότερες πληροφορίες τόσο για την πνευματική 
ιδιοκτησία όσο και για αυτήν την Παγκόσμια Ημέρα. 

Βλ. τη συνέχεια του άρθρου στον σύνδεσμο: 
 
http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/newsall/news/ip_day_2010
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Ευρωπαϊκή Ένωση Συμβούλιο για την Ανταγωνιστικότητα 

 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταγωνιστικότητα συνεδρίασε στις 1 και 2 
Μαρτίου 2010 στις Βρυξέλλες. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη θέσπιση των αρχών μιας νέας 
βιομηχανικής πολιτικής με επίκεντρο την ανάπτυξη και την απασχόληση. Επίσης, το 
Συμβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με στόχο την ενίσχυση της επιβολής των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά. Ακόμα εγκρίθηκαν συμπεράσματα σχετικά με 
την κινητικότητα και τις σταδιοδρομίες των ερευνητών και σχετικά με τρόπους βελτίωσης της 
δομής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. 
 
Για τα αποτελέσματα του Συμβουλίου βλ. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/intm/113588.pdf

  

Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο Ζητάει έλεγχο στις διαπραγματεύσεις της ACTA 

…στο ψήφισμα 
εκφράζεται και η 

αντίθεση του 
Κοινοβουλίου σε διατάξεις 

που προβλέπουν τη 
διακοπή της πρόσβασης 

στο διαδίκτυο όσων 
παρανομούν κατ’ 

επανάληψη. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 10 Μαρτίου υιοθέτησε ψήφισμα απαιτώντας πλήρη 
ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις που αφορούν στην ACTA (Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement) και διεξάγονται με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των ΗΠΑ και 
άλλων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το ψήφισμα αυτό το Κοινοβούλιο ασκεί 
έντονη κριτική στην υπό διαπραγμάτευση συνθήκη καθώς οι διαδικασίες λαμβάνουν χώρα σε 
καθεστώς μυστικότητας αλλά και εκτός των διεθνών οργανισμών, όπως ο WTO/ΠΟΕ 
(Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου) και ο WIPO/ΠΟΔΙ (Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας). Επιπλέον στο ψήφισμα εκφράζεται και η αντίθεση του Κοινοβουλίου σε 
διατάξεις που προβλέπουν τη διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο όσων παρανομούν κατ’ 
επανάληψη. 
 
Πηγή: http://www.ip-watch.org/weblog/2010/03/10/european-parliament-votes-to-rein-in-
anti-counterfeiting-treaty/
 

  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή “Real fake” - Σχολικός Διαγωνισμός για την πειρατεία και τα παραποιημένα 

προϊόντα

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει σχολικό διαγωνισμό για όλα τα σχολεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με θέμα την πειρατεία και τα παραποιημένα προϊόντα. Στόχος του διαγωνισμού είναι 
να ευαισθητοποιήσει τους νέους, ηλικίας 10 έως 15 ετών προτρέποντάς τους να σχεδιάσουν 
ένα λογότυπο για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την πειρατεία και τα παραποιημένα 
προϊόντα ή να δημιουργήσουν μια ιστορία, ένα παιχνίδι ή μια ταινία με το θέμα αυτό. Τα 
σχολεία έχουν διορία μέχρι την 1η Μαΐου 2010 να υποβάλουν συμμετοχή, ενώ επιτρέπονται 
μέχρι 10 συμμετοχές ανά σχολείο. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις 
αρχές Ιουνίου. Όλα τα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκαλούνται να συμμετάσχουν 
στον διαγωνισμό. 

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. 
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/real_fake_competition_en.
htm.
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Microsoft υποχρεούται να προσφέρει επιλογή περιηγητή στους 
ευρωπαίους χρήστες 

 

Η μακροχρόνια διαμάχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη Microsoft κατέληξε σε συμφωνία, η 
οποία αναφέρει ότι η Microsoft θα πρέπει να προσφέρει στους ευρωπαίους χρήστες των 
Windows την ευκαιρία να επιλέξουν περιηγητή διαφορετικό από τον Internet Explorer. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι η ενσωμάτωση ενός περιηγητή στο λειτουργικό σύστημα 
των Windows παραβιάζει το δίκαιο του ανταγωνισμού, στερεί από τους καταναλωτές την 
ευκαιρία να επιλέξουν και έχει σαν αποτέλεσμα λιγότερα καινοτόμα προϊόντα στην αγορά. Το 
λογισμικό επιλογής περιηγητή θα προσφέρεται από την 1η Μαρτίου ως μέρος του Windows 
Update system. Μέσα από ένα αναδυόμενο παράθυρο οι χρήστες θα μπορούν να επιλέξουν 
τη χρήση ενός από τους 12 διαφορετικούς περιηγητές ή να μείνουν στον Internet Explorer. 
 
Πηγή: http://news.bbc.co.uk/2/hi/8537763.stm
http://edition.cnn.com/2010/TECH/03/01/europe.microsoft.web.browser/index.html

  

Η.Π.Α. Εμπόδια στη διαδικτυακή ουδετερότητα 

 «Διαδικτυακή ουδετερότητα» είναι η αρχή κατά την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου 
πρέπει να προσφέρουν τις ίδιες ταχύτητες πρόσβασης και το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών σε 
όλους τους συνδρομητές τους ανεξάρτητα από τη διαδικτυακή τους συμπεριφορά. Σύμφωνα 
όμως με το Εφετείο της Περιφέρειας της Κολούμπια η Ομοσπονδιακή Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών (Federal Communications Commission/ FCC) δεν έχει δικαίωμα να επιβάλλει 
την αρχή της διαδικτυακής ουδετερότητας στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου. Σκοπός 
της FCC είναι να τερματιστούν οι διακρίσεις σε βάρος χρηστών του διαδικτύου που 
κατεβάζουν μεγάλους όγκους δεδομένων, εμποδίζοντας τους παρόχους να μειώνουν επίτηδες 
την ταχύτητα σύνδεσης των χρηστών αυτών για να μην υπερφορτωθούν τα δίκτυά τους. 
Προς αυτό το στόχο η FCC εξέδωσε εντολή εναντίον της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Comcast, 
η οποία εμπόδιζε το κατέβασμα αρχείων μέσω του BitTorrent. Το Εφετείο όμως αποφάνθηκε 
ότι το Κογκρέσο δεν έχει δώσει δικαιοδοσία στην FCC να επεμβαίνει στις πρακτικές της 
Comcast αλλά και των υπόλοιπων παρόχων. Η FCC δήλωσε ότι το θέμα δεν έχει τελειώσει και 
ότι παραμένει δεσμευμένη στην προώθηση ενός ανοιχτού διαδικτύου και της 
ευρυζωνικότητας για όλους τους Αμερικανούς πολίτες.  

Πηγές: LawNews Center/Δίκαιο και Τεχνολογία 
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1123592

  
Ελλάδα Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από την 

www.gamato.info 

Η ιστοσελίδα 
www.gamato.info είχε 

850.000 μέλη και δεχόταν 
καθημερινά 16.000.000 

επισκέψεις. 

Στο Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αθηνών προσήλθε εκπρόσωπος της εταιρίας 
προστασίας οπτικοακουστικών έργων «Ε.Π.Ο.E.» και υπέβαλλε μήνυση, κατά των 
διαχειριστών ιστοσελίδας, οι οποίοι από κοινού - εκτός των άλλων - ανέβαζαν και στην 
συνέχεια διαμοίραζαν χωρίς την προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων εταιρειών παράνομο 
ψηφιακό υλικό (τραγούδια, ταινίες και παιχνίδια) στην ιστοσελίδα www.gamato.info, την 
οποία και είχαν την δυνατότητα να τροποποιούν και να υποστηρίζουν τεχνικά. Σε συνέχεια 
της μήνυσης και μετά από ψηφιακή ανάλυση των καταγγελλομένων κλιμάκια Αστυνομικών 
του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αθηνών και Θεσ/νίκης την 9-3-2010 
πραγματοποίησαν ταυτόχρονα με Εισαγγελικούς λειτουργούς κατ’ οίκον έρευνες, όπου 
διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες συνδέονταν στην ιστοσελίδα www.gamato.info είτε ως  
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 διαχειριστές (MODERATOR) και προέβαιναν στο διαμοιρασμό ψηφιακών αρχείων (τραγούδια, 
ταινίες, παιχνίδια) είτε ως επίσημα μέλη (VIP member) και προέβαιναν εξίσου στο 
διαμοιρασμό ψηφιακών αρχείων (τραγούδια, ταινίες, παιχνίδια). Η ιστοσελίδα 
www.gamato.info είχε 850.000 μέλη και δεχόταν καθημερινά 16.000.000 επισκέψεις. 
Συνιστούσε δε το δημοφιλέστερο Ελληνικό site παράνομου διαμοιρασμού κινηματογραφικών 
ταινιών, μουσικών κομματιών, λογισμικού, παιχνιδιών κ.α. με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη 
οικονομική ζημιά στις εταιρείες εμπορίας αυτών παράλληλα με την φοροδιαφυγή. 

  

Ισπανία Νόμιμη η ανταλλαγή αρχείων 

 
 

Το Δικαστήριο δέχτηκε 
ότι η παροχή συνδέσμων 

σε υλικό που 
προστατεύεται με την 

πνευματική ιδιοκτησία δεν 
είναι το ίδιο με την 

έκθεση του 
προστατευμένου υλικού 

στο κοινό… 

Ισπανικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η μη εμπορική χρήση των δικτύων peer-to-peer αλλά και 
οι ιστοσελίδες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν συνδέσμους για διαμοιρασμό 
αρχείων είναι νόμιμες στην Ισπανία. Το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό για τον SGAE 
(Sociedad General de Autores y Editores), τον κύριο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης 
στιχουργών, συνθετών και εκδοτών μουσικής στη χώρα, καθώς οι απαιτήσεις του για το 
κλείσιμο ιστοσελίδας διαμοιρασμού αρχείων δεν έγιναν δεκτές. Το Δικαστήριο δέχτηκε ότι η 
παροχή συνδέσμων σε υλικό που προστατεύεται με την πνευματική ιδιοκτησία δεν είναι το 
ίδιο με την έκθεση του προστατευμένου υλικού στο κοινό και αποφάσισε ότι δεν υπάρχει 
παραβίαση του νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία που να απαγορεύει την ύπαρξη τέτοιων 
ιστοσελίδων. Επίσης, το Δικαστήριο εξέτασε την οικονομική κατάσταση της ιστοσελίδας και 
αποφάσισε ότι δεν επρόκειτο για επιχείρηση, αφού ο ιδιοκτήτης δεν είχε κέρδη από αυτή. 
Τέλος, ο δικαστής δήλωσε ότι η χρήση δικτύων peer-to-peer, όπως τα BitTorrent και 
eDonkey, για πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με την πνευματική ιδιοκτησία 
αλλά για μη εμπορικούς σκοπούς είναι απολύτως νόμιμη. 

Πηγή: 
http://extratorrent.com/article/340/spain+declared+file+sharing+legal.html

  

Γερμανία Συμφωνία για την εύλογη αμοιβή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
 Οι γερμανικοί οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούνται από την ZPU μαζί με 

τους VG WORT, και VG Bild-Kunst έφτασαν σε συμφωνία με εισαγωγείς και κατασκευαστές 
ηλεκτρονικών υπολογιστών σχετικά με την εύλογη αμοιβή για την ιδιωτική αναπαραγωγή σε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Για την περίοδο από 01/01/2008 έως 31/12/2010 η εύλογη 
αμοιβή ορίζεται σε 13,65 ευρώ για υπολογιστές με ενσωματωμένες συσκευές αντιγραφής 
οπτικών δίσκων και σε 12,15 ευρώ για υπολογιστές χωρίς την συσκευή αντιγραφής. Οι 
εισαγωγείς και κατασκευαστές που δεν δεσμεύονται από αυτή τη συμφωνία θα κληθούν από 
τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης να πληρώσουν ποσά κατά 25% υψηλότερα από τα 
παραπάνω συμφωνηθέντα. Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει και την 
εύλογη αμοιβή για την περίοδο 01/01/2002 έως 31/12/2007. Η κατανομή της εύλογης 
αμοιβής ανάμεσα στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης θα συμφωνηθεί μέσα στο 2010, 
ενώ η διανομή στους δικαιούχους αναμένεται το 2011. 

Πηγή: Ifrro News, Volume 13 - Number 1 - March 2010, 
http://www.ifrro.org/show.aspx?pageid=library/newsletter/latest&culture=en
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Γερμανία Απόφαση για την προστασία μικρών κειμένων 

 
Σύμφωνα με την 

απόφαση τα μικρά 
διαφημιστικά κείμενα 

μπορούν να 
προστατευθούν με την 
πνευματική ιδιοκτησία, 

αφού διαθέτουν ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά στην 

οπτική και γλωσσική δομή 
τους οπότε και επαρκές 

επίπεδο 
δημιουργικότητας. 

Το 2009 το Περιφερειακό Δικαστήριο της Κολωνίας εξέδωσε απόφαση που αφορούσε στο 
επίπεδο δημιουργικότητας που σύμφωνα με το νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία είναι 
απαραίτητο ώστε τα μικρά και σχετικά απλά κείμενα να δικαιούνται προστασίας. Ο ενάγων 
ήταν μια εταιρεία παραγωγής DVD και δίσκων Blu-Ray που παρουσίασε στην ιστοσελίδα της 
μικρές και απλές περιλήψεις των προς πώληση ταινιών της. Ο εναγόμενος χρησιμοποίησε 
αυτά τα κείμενα αυτούσια και χωρίς άδεια στη δική του ιστοσελίδα με αποτέλεσμα να αξιώσει 
ο ενάγων αποζημίωση για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με την 
απόφαση τα μικρά διαφημιστικά κείμενα μπορούν να προστατευθούν με την πνευματική 
ιδιοκτησία, αφού διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην οπτική και γλωσσική δομή τους 
οπότε και επαρκές επίπεδο δημιουργικότητας. Το Δικαστήριο δικαίωσε τον ενάγοντα και 
επιδίκασε αποζημίωση 150.000 ευρώ για κάθε κείμενο που χρησιμοποιήθηκε χωρίς άδεια. Η 
απόφαση αυτή είναι αξιοσημείωτη δεδομένου του γεγονότος ότι επρόκειτο για απλά κείμενα 
μικρότερα των 100 λέξεων, που έδιναν μόνο μια πρόχειρη περίληψη των ταινιών.  
 
Πηγή: 
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=619047fe-80f2-4797-
8a1b-
9bfe9df9208b&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Media+
%26+Entertainment+Newsletter&utm_content=Newsletter+2010-03-11

  

Γαλλία Απόφαση κατά της Google 

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε ένοχη τη Google Inc. για παραβίαση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε υπόθεση που σχετίζεται με την νέα υπηρεσία 
Google Editions, η οποία θα επιτρέπει στους καταναλωτές να αγοράζουν βιβλία των οποίων 
τα εξώφυλλα αλλά και αποσπάσματα του περιεχομένου τους εμφανίζονται στην Google 
Books. Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Google Inc. παραβίασε τα δικαιώματα πολλών 
δικαιούχων, καθώς ψηφιοποίησε και διέθεσε χωρίς άδεια πολλά έργα τους στη Google Books. 
Το Δικαστήριο διέταξε τη Google Inc. να πληρώσει αποζημίωση 300.000 ευρώ, να αποσύρει 
τα σχετικά βιβλία από τη μηχανή αναζήτησης και να δημοσιεύσει την απόφαση. Τα βασικά 
ζητήματα που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της δίκης ήταν η επιλογή νομοθεσίας στη 
διευθέτηση διεθνών θεμάτων παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και όσα θέματα 
ανακύπτουν από την ψηφιοποίηση λογοτεχνικών έργων. Η Google ζήτησε να ισχύσει το 
αμερικανικό δίκαιο, αφού η διαδικασία ψηφιοποίησης έλαβε χώρα στις ΗΠΑ αλλά οι δικαστές 
αποφάσισαν ότι θα ίσχυε το γαλλικό δίκαιο, καθώς πολλά από τα στοιχεία της υπόθεσης ήταν 
συνδεδεμένα με τη Γαλλία. Στον ισχυρισμό της Google περί υπεράσπισης του δικαιώματος 
των χρηστών της στην πληροφόρηση, το δικαστήριο αποφάσισε ότι αναπαράγοντας 
παράνομα και προσφέροντας πρόσβαση σε αποσπάσματα εκδόσεων χωρίς την έγκριση των 
δικαιούχων, η Google παραβίαζε τα δικαιώματα των δικαιούχων.  
Η απόφαση επίσης αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των σχετικών υποθέσεων εναντίον της 
Google στη Γαλλία αλλά και να έχει μεγάλο αντίκτυπο στηn πιθανή συνεργασία της Γαλλικής 
κυβέρνησης με τη Google για την ψηφιοποίηση εκατομμυρίων βιβλίων. 
 
Πηγή: 
http://www.iam-magazine.com/reports/detail.aspx?g=7bedd4b9-69f0-4bed-9483-
a11893708a2b&utm_source=IAM+Weekly+Email&utm_medium=email&utm_campaign=IAM
+Weekly+Email&utm_content=IAM+Weekly+Email+2010-02-03
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Microsoft-Yahoo Προχωράει η μεταξύ τους συμφωνία 

 

 

Προχωράει η συμφωνία ανάμεσα σε Microsoft και Yahoo για συνεργασία στους τομείς της 
διαδικτυακής αναζήτησης και διαφήμισης μετά την έγκριση του αμερικανικού Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού, όπως δήλωσαν και οι δύο αρχές, δεν 
βλάπτεται ο ανταγωνισμός. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό η Yahoo θα παραχωρήσει στη 
Microsoft τις δραστηριότητες αναζήτησης και θα λάβει ως αντάλλαγμα 88% των εσόδων από 
τις διαφημιστικές καταχωρήσεις που θα προκύψουν. Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι να 
ανταγωνιστούν οι δύο εταιρείες τη Google που αυτή τη στιγμή κατέχει το 90% της 
παγκόσμιας αγοράς αναζήτησης. 
 
Πηγές:  
http://www.naftemporiki.gr/news/redirstory.asp?id=1779837
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1107855

  

Μ. Βρετανία Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ψηφιακή οικονομία (Digital Economy 
Bill) 

Σύμφωνα με το νέο νόμο 
οι πάροχοι υπηρεσιών 

διαδικτύου θα 
υποχρεούνται να 

στέλνουν επιστολές σε 
όσους συνδρομητές τους 
φαίνονται να παραβιάζουν 
δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 

Το Κοινοβούλιο της Μ. Βρετανίας ενέκρινε το νομοσχέδιο για την ψηφιακή οικονομία (Digital 
Economy Bill), που έχει στόχο να στηρίξει τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών αλλά 
και να πολεμήσει τη διαδικτυακή πειρατεία. Σύμφωνα με το νέο νόμο οι πάροχοι υπηρεσιών 
διαδικτύου θα υποχρεούνται να στέλνουν επιστολές σε όσους συνδρομητές τους φαίνονται 
να παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, οι δικαιούχοι δικαιωμάτων θα 
μπορούν με δικαστική εντολή να ζητούν τα ονόματα και τις διευθύνσεις όσων επανειλημμένα 
ασκούν διαδικτυακή πειρατεία, ενώ οι πάροχοι θα μπορούν επίσης με δικαστική εντολή να 
περιορίζουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο όσων παρανομούν κατ’ επανάληψη. Το Digital 
Economy Bill συνάντησε αντιδράσεις από το κοινό, καθώς εκφράστηκαν φόβοι ότι πολλοί 
χρήστες θα χάσουν την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο, χωρίς να έχει αποδειχτεί η ενοχή τους 
αλλά και επειδή θα δίνεται η δυνατότητα στους παρόχους να σταματούν την πρόσβαση σε 
όποιες ιστοσελίδες θεωρηθούν ανεπιθύμητες. 
 
Πηγές:  
http://www.ip-watch.org/weblog/2010/04/08/uk-isps-required-to-limit-internet-access-for-ip-
infringers/print/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8608478.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8597007.stm

  
Μ. Βρετανία Αθωώθηκε η Oink 

 
Η ίδια η ιστοσελίδα δεν 

φιλοξενούσε 
προστατευόμενο 

περιεχόμενο, παρείχε 
μόνο λογισμικό τύπου 

torrent για να διευκολύνει 
τα μέλη στις μεταξύ τους 

συναλλαγές. 

Στις 15 Ιανουαρίου 2010 βρετανικό δικαστήριο αθώωσε τον ιδρυτή της ιστοσελίδας Oink. Η 
ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε το 2004 και συνέδεε μέλη, τα οποία επιθυμούσαν να 
ανταλλάξουν μουσικά αρχεία μεταξύ τους. Η ίδια η ιστοσελίδα δεν φιλοξενούσε 
προστατευόμενο περιεχόμενο, παρείχε μόνο λογισμικό τύπου torrent για να διευκολύνει τα 
μέλη στις μεταξύ τους συναλλαγές. Η κατηγορία που είχε απευθυνθεί στον ιδρυτή της ήταν 
συνομωσία για εξαπάτηση, ένα αδίκημα προβλεπόμενο στον αγγλική ποινική νομοθεσία. Ο 
κατηγορούμενος αντέκρουσε την κατηγορία αυτή, καθώς ισχυρίσθηκε ότι δεν είχε οικονομικό 
κίνητρο και με τις δωρεές που γίνονταν από τα μέλη εξασφαλιζόταν το ενοίκιο του 
διαμεσολαβητή (server) που χρησιμοποιούσαν τα μέλη για τις ανταλλαγές. Εικάζεται ότι η 
τύχη της υπόθεσης θα ήταν τελείως διαφορετική εάν είχε ακολουθηθεί η αστική οδός της 
αναζήτησης αποζημίωσης για προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας.  
Πηγή: 
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=5e4570ac-fe57-46c9-
a453-e06a7ff049a4
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 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΠΙ 

  
10 Μαρτίου 2010 

 
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας συμμετείχε σε Ημερίδα με θέμα "Προστατεύστε τα 
Δικαιώματα της Διανοητικής σας Ιδιοκτησίας" που διοργάνωσε ο Οργανισμός Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), συντονιστή του 
Enterprise Europe Network - Hellas, την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 στην Αθήνα. 
 

  
25 - 26 Ιουνίου 2010 

 

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας θα συμμετάσχει στο 3ο Διεθνές Σεμινάριο για το 
Δίκαιο της Πληροφορίας που διοργανώνει το Τμήμα Αρχείων και Βιβλιοθηκών του Ιονίου 
Πανεπιστημίου με τίτλο «An Information Law for the 21st Century”. Το σεμινάριο είναι μέρος 
του μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος και θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα. Για 
περισσότερες πληροφορίες: http://www.ionio.gr/conferences/isil2010/

 

 

http://www.ionio.gr/conferences/isil2010/

