ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
H UNESCO, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας διοργανώνουν διεθνές
συνέδριο με τίτλο «Εθνικές Πολιτικές Συνεργασίας για την Επιβολή Δικαιωμάτων
Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο μεταξύ
Δικαιούχων και Παρόχων Υπηρεσιών Διαδικτύου».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 από τις 9:00
έως τις 16:00 και το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 από τις 10:00 έως τις 14:30 στο
Νέο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα και θα ανοίξει τις εργασίες του με
χαιρετισμό του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού κ. Κ. Τζαβάρα.
Οι πνευματικοί δημιουργοί και δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν
πρόβλημα επιβίωσης αλλά και ηθικό πρόβλημα από τη χωρίς άδεια εκμετάλλευση και
διακίνηση των έργων τους στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης για
τη χώρα. Η παράνομη διακίνηση έργων έχει επίσης αντίκτυπο στην οικονομία του
κράτους δεδομένου ότι αυτή επιφέρει απώλεια εσόδων από ΦΠΑ, από ασφαλιστικές
εισφορές και άλλους σχετικούς φόρους. Ταυτόχρονα η πολιτιστική βιομηχανία της
χώρας συρρικνώνεται, χάνονται θέσεις εργασίας και μαραζώνει ο πολιτισμός. Ο ρόλος
των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου στη διακίνηση των έργων στο διαδίκτυο είναι
κομβικός. Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ
διαφόρων ενδιαφερομένων σχετικά με πολιτικές συνεργασίας που ακολουθούνται σε
άλλες χώρες μεταξύ δικαιούχων και παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου για την
αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των
συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Το συνέδριο αποτελείται από τρεις ενότητες,
οι οποίες αναφέρονται στα παρακάτω ζητήματα: Στην πρώτη ενότητα θα
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παρουσιαστούν οι απόψεις κρατικών φορέων που αφορούν σε θέματα προσωπικών
δεδομένων, απορρήτου και ασφάλειας των επικοινωνιών, καθώς και σε ζητήματα
αποτελεσματικής επιβολής των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στο
διαδίκτυο.
Στην δεύτερη ενότητα θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις και τάσεις σε διεθνές επίπεδο
αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν οι εθνικές πολιτικές
των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Μ. Βρετανίας και της Ουγγαρίας. Στην τρίτη ενότητα θα
παρουσιαστούν οι απόψεις των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και προστασίας
που διαχειρίζονται δικαιώματα δικαιούχων καθώς και αυτές των παρόχων υπηρεσιών
διαδικτύου. Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο info@opi.gr.
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