Ενημερωτικό Δελτίο Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)
Τεύχος 54, Ιούνιος 2022
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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διαμόρφωση προτάσεων για τη θωράκιση και βιωσιμότητα των
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να να ενσωματώσουν στο εθνικό δίκαιο τις
Οδηγίες 2019/789 και 2019/790
Στις 19 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε αιτιολογημένες γνώμες στα κράτη μέλη τα οποία
δεν έχουν ενσωματώσει στο εθνικό τους δίκαιο την Οδηγία 2019/789 (δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις)
και την Οδηγία 2019/790 (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα
στην ενιαία ψηφιακή αγορά).
Στόχος των δύο οδηγιών είναι να εκσυγχρονίσουν τους κανόνες για τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας και να δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές και στους
δημιουργούς να αξιοποιήσουν τον ψηφιακό κόσμο στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι κανόνες
προστατεύουν τους δικαιούχους που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς,
ενθαρρύνοντας τη δημιουργία και την κυκλοφορία περιεχομένου υψηλότερης αξίας.
Προσφέρουν μεγαλύτερη επιλογή περιεχομένου για τους χρήστες, μειώνοντας το κόστος των
συναλλαγών και διευκολύνοντας τη διανομή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων
σε ολόκληρη την ΕΕ.
Πηγή:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2692

Γραφείο Διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Out-of-commerce Works Portal Datathlon
Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) μέσω του Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου για την Προσβολή των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Observatory)
και σε συνεργασία με την Europeana, διοργανώνουν την εκδήλωση Out-of-commerce Works
Portal Datathlon.
Κύριος στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ύπαρξη της νέας
λύσης για τα εκτός εμπορίου έργα με στόχο τη διευκόλυνση της ψηφιοποίησής τους βάσει της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790. Η εκδήλωση στοχεύει, επίσης, να φέρει κοντά τα ιδρύματα
πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να αυξηθεί η προβολή και η περαιτέρω ελκυστικότητα
του συστήματος των εκτός εμπορίου έργων.
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Το Datathlon είναι ανοιχτό για συμμετοχή σε όλα τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς,
πιθανούς κατόχους έργων εκτός εμπορίου, δηλαδή βιβλιοθήκες ή μουσεία προσβάσιμα στο
κοινό, αρχεία ή ιδρύματα κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς, που είναι
εγκατεστημένα σε κράτη μέλη της ΕΕ.
Η εκδήλωση θα οργανωθεί σε διάφορες φάσεις που θα διαρκέσουν από τον Απρίλιο ως τον
Ιούνιο 2022. Η πρώτη φάση θα επικεντρωθεί στην ταυτοποίηση συνόλων στοιχείων των
εκτός εμπορίου έργων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη δεύτερη φάση θα
αναλυθούν οι λειτουργίες του Out of Commerce works Portal (Πύλη). Η τρίτη φάση θα
αφιερωθεί στην προετοιμασία και στην αναφόρτωση πληροφοριών στην Πύλη.
Μέσα στον Μάϊο πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στις 10 και 24 Μαϊου (online). H τελευταία
συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου στο Αλικάντε, Ισπανία.
Για να μάθετε περισσότερα για τo Out of Commerce Works Portal:
https://euipo.europa.eu/out-of-commerce/#/

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ)
Ειδική διυπουργική ομάδα εργασίας με αντικείμενο τη διαμόρφωση προτάσεων
για τη θωράκιση και βιωσιμότητα των εργαζόμενων και επαγγελματιών του
πολιτισμού
Την πρώτη της συνεδρίαση πραγματοποίησε μέσα στο Μάϊο η ειδική Διυπουργική Ομάδα
Εργασίας των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και Οικονομικών. Συντονιστής της Επιτροπής έχει οριστεί ο Υφυπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης.
Έργο και αντικείμενο της ομάδας εργασίας, που συστάθηκε με απόφαση της Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη, είναι η εξέταση και αξιολόγηση του εργασιακού
και ασφαλιστικού θεσμικού πλαισίου των εργαζομένων και επαγγελματιών της τέχνης και του
πολιτισμού και η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προτάσεων θεσμικών αλλαγών,
κινήτρων (οικονομικών, φορολογικών, ασφαλιστικών) και άλλων μέτρων. Στόχος είναι η
αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του εργασιακού και ασφαλιστικού πλαισίου, η τήρηση των
εργασιακών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των εργοδοτών, η διευκόλυνση της δηλωμένης
εργασίας και η εν γένει θωράκιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των
εργαζομένων και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού.
Πηγή:
https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=4225
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Δράσεις ΟΠΙ

Πρόγραμμα RESPECT - «Εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με τα οφέλη της
προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) - Ενθαρρύνοντας τη
χρήση νόμιμων πηγών περιεχομένου στο διαδίκτυο»


Στις 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στη Σαραγόσα, έδρα της Geinnovation, η πρώτη δια
ζώσης συνάντηση των εταίρων του RESPECT. Στη συνάντηση πήραν μέρος εκπρόσωποι
του ΟΠΙ, της κυπριακής Sigma Live και της ισπανικής Geinnovation. Οι εταίροι έκαναν
απολογισμό των δράσεων του προγράμματος και προχώρησαν σε συζήτηση ως προς τον
σχεδιασμό των δράσεων που απομένουν, καθώς και της στρατηγικής που θα
χρησιμοποιηθεί για να επιτευχθούν οι τελικοί στόχοι.



Νέο βίντεο από το RESPECT διαθέσιμο σε Fb και Instagram. To νέο βίντεο του RESPECT
έχει θέμα τον κινηματογράφο.
Δείτε το βίντεο εδώ:
https://www.copyrightschool.gr/index.php/pupils-gymnasium-lyceum/an-agapas-tonkinimatografo
Βρείτε το RESPECT στο Fb εδώ:
https://www.facebook.com/respectproject2021
και στο Instagram εδώ:
https://www.instagram.com/respectproject_gr/

Συναντήσεις Ομάδων Εργασίας / Observatory – EUIPO
Μάθετε περισσότερα για το enjoylegal.gr εδώ: Από τις 29 έως τις 31 Μαρτίου ο ΟΠΙ
παρακολούθησε τις Ομάδες Εργασίας του Παρατηρητηρίου (Observatory Working Group
meetings). Ο ΟΠΙ παρουσίασε την ελληνική πύλη enjoylegal.gr, κομμάτι της Agorateka, και τη
σύνδεσή της με την ΕΔΠΠΙ (Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής
Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων). Ο σύνδεσμος που οδηγεί
στο enjoylegal.gr εμφανίζεται στις οθόνες των χρηστών όταν αυτοί προσπαθούν να αποκτήσουν
πρόσβαση σε ιστοσελίδες που έχουν αποκλειστεί, με εντολή αποκλεισμού, επειδή προσφέρουν
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παράνομο περιεχόμενο. Ο ΟΠΙ εξήγησε περαιτέρω τις νομικές διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί
στην Ελλάδα για την καταπολέμηση της παράνομης ροής περιεχομένου που προστατεύεται από
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
https://enjoylegal.gr/
Για την ΕΔΠΠΙ δείτε εδώ:
https://opi.gr/edppi

Συνάντηση δικτύου Agorateka
Στις 11 Μαΐου ο ΟΠΙ πήρε μέρος σε συνάντηση του δικτύου Agorateka, η οποία
πραγματοποιήθηκε στο Αλικάντε. Ο ΟΠΙ παρουσίασε το έργο της ΕΔΠΠΙ (Επιτροπή για τη
Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών
Δικαιωμάτων) και την αύξηση στην επισκεψιμότητα του enjoylegal,το ελληνικό κομμάτι της
Agorateka, που προήρθε από τη δράση της ΕΔΠΠΙ.
Η Agorateka (https://agorateka.eu/ea/el/) είναι μία πανευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη που
συγκεντρώνει εθνικές διαδικτυακές πύλες, από χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
οποίες διαθέτουν νόμιμα περιεχόμενο, που προστατεύεται από το δίκαιο της πνευματικής
ιδιοκτησίας (μουσική, ταινίες, τηλεόραση, e-books, βιντεοπαιχνίδια, αθλητικές εκδηλώσεις). Η
Agorateka είναι μία πρωτοβουλία του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EUIPO) που δημιουργήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παραβιάσεων
των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Observatory).
Μάθετε περισσότερα για την Agorateka εδώ:
https://agorateka.eu/

Συνάντηση δικτύου IP in Education
Στις 19 και 20 Μαΐου ο ΟΠΙ παρακολούθησε τις εργασίες του δικτύου IP in Education που
πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα τελευταία νέα και
δραστηριότητες του δικτύου (FAQs on Copyright for Teachers, Massive Open Online Course etc.),
πήραν μέρος σε workshops, ενώ παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες και projects των μελών του
δικτύου.
To δίκτυο IP in Education είναι μία πρωτοβουλία του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) που δημιουργήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
Παραβιάσεων των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Observatory).
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Μάθετε περισσότερα για το IP in Education εδώ:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-education

Επίσκεψη του ΟΠΙ στο Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Αθήνας
Την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, εκπρόσωποι του ΟΠΙ πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Μουσικό
Γυμνάσιο και Λύκειο Αθήνας κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Διευθυντή του σχολείου, κ.
Καπετανάκη.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εκπρόσωπος του ΟΠΙ μίλησε σε εκπαιδευτικούς του σχολείου
σχετικά με τον ΟΠΙ, το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και τη σημασία του σεβασμού αυτού,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον χώρο της δια ζώσης εκπαίδευσης αλλά και στο ψηφιακό
περιβάλλον. Επιπλέον, αναφέρθηκαν οι δράσεις του ΟΠΙ σχετικά με την εκπαίδευση και το υλικό
που ο ίδιος έχει σχεδιάσει και διαθέτει στους εκπαιδευτικούς.
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