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Πρόλογος
Η προστασία των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι υποχρέωση της Πολιτείας για τη διασφάλιση βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και ευημερίας.
Πρόσφατα, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο του συντονιστικού του ρόλου συγκροτήθηκε Συντονιστική Επιτροπή για θέματα Διανοητικής
Ιδιοκτησίας, με σκοπό το συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων για την πλήρωση των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας μας και την αντιμετώπιση
του φαινομένου παράνομης διακίνησης προϊόντων παραποίησης, απομίμησης και
πειρατείας.
Αν και τα τελευταία τρία χρόνια καταβάλλονται συστηματικές προσπάθειες από
όλους τους αρμόδιους φορείς προς αυτή την κατεύθυνση, η σύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής για θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας το 2008, αποτελεί μια ουσιαστική
ενέργεια της Πολιτείας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρουσιάζεται η παρούσα μελέτη της Ομάδας Εργασίας της Συντονιστικής Επιτροπής για θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, καθώς είναι η
πρώτη φορά που γίνεται συντονισμένα μια καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα, του νομικού πλαισίου, των αρμόδιων Αρχών επιβολής σεβασμού
στα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό του φαινομένου και των αποτελεσμάτων τους, όπως απεικονίζονται στα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία.
Το σημαντικότερο όμως αποτέλεσμα από τη σύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής για θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι η κατάρτιση ολοκληρωμένου Σχεδίου
Δράσης, ως βάση για τις περαιτέρω ενέργειές μας.
Στον αγώνα κατά του φαινομένου της παράνομης διακίνησης προϊόντων παραποίησης, απομίμησης και πειρατείας, απαιτείται διαρκής και συστηματική συνεργασία
μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, εξαιτίας
της πολυπλοκότητας και της έκτασής του, καθώς και της διασύνδεσής του με το οργανωμένο έγκλημα.
Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι η προστασία των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας σαφώς δεν είναι υπόθεση μόνο της Πολιτείας. Αποτελεί πρωτίστως ατομική
ευθύνη γιατί η παραβίαση των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας έχει αρνητικές
επιπτώσεις στις επενδύσεις, στην καινοτομία, στις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού,
ενώ παράλληλα περιορίζει τη δυνατότητα κάλυψης βασικών κοινωνικών αναγκών από
το Κράτος, λόγω μειωμένων εσόδων. Απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας του καταναλωτή.
Είμαστε όλοι σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια.
Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής
Θόδωρος Σκυλακάκης
Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας

Τι είναι η Διανοητική Ιδιοκτησία;

Ποιές οι συνέπειες της εξάπλωσης των φαινόμενων της πειρατείας,
παραποίησης και της απομίμησης στη χώρα μας;

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 18 του Ν.2557/1997 ο διεθνής όρος «propriété
intellectuelle»/«intellectual property» αποδίδεται στην ελληνική γλώσσα με τον

Οι συνέπειες ενδεικτικά είναι:

όρο «Διανοητική Ιδιοκτησία».

ß Απώλεια εσόδων του ελληνικού δημοσίου λόγω μειωμένων εισπράξεων ΦΠA και

Η Διανοητική Ιδιοκτησία περιλαμβάνει τόσο την πνευματική ιδιοκτησία
«propriété littéraire et artistique»/«droit d’ auteur»/«copyright» και τα συγγενικά
δικαιώματα «droits voisins»/«related/neighbouring rights» όσο και τη βιομηχανική
ιδιοκτησία «propriété industrielle»/«industrial property», όπως εφευρέσεις, υποδείγματα χρησιμότητας, δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών, εμπορικά και βιομηχανικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια και γεωγραφικές ενδείξεις. Στη Διανοητική
Ιδιοκτησία υπάγονται τα δικαιώματα που προκύπτουν από τη δημιουργία ενός
προϊόντος του νου, το οποίο αποτελεί άυλο περιουσιακό στοιχείο.

τελωνειακών δασμών.

ß Απώλεια θέσεων εργασίας.
ß Συρρίκνωση της πολιτιστικής βιομηχανίας.
ß Μείωση/Διστακτικότητα επενδύσεων ξένων κεφαλαίων.
ß Απειλή για την προστασία του καταναλωτή.
ß Διακύβευση του κύρους της χώρας.
ß Καταστρατήγηση μέτρων επιβολής των σχετικών νόμων και εφαρμογής διεθνών
υποχρεώσεων.

Τι ονομάζουμε πειρατεία;

ß Επιβράδυνση της καινοτομίας.

Η πειρατεία - όρος που εκφράζει στην καθομιλουμένη την έννοια της προσβολής των δικαιωμάτων της Διανοητικής Ιδιοκτησίας - αναφέρεται στην κατασκευή,
διανομή και πώληση μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων (πειρατικών αντιγράφων)
υλικού προστατευόμενου από τη Διανοητική Ιδιοκτησία. Η πειρατεία στη Διανοητική Ιδιοκτησία εκδηλώνεται με διάφορες μορφές και αφορά στον τομέα των ευρεσιτεχνιών, των φαρμάκων, των σημάτων, της μουσικής, των οπτικοακουστικών
έργων, των προγραμμάτων H/Y, αλλά και στο χώρο του διαδικτύου.
H πειρατεία αγαθών που ενσωματώνουν δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο αποκτά ανησυχητικές διαστάσεις.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων σε μια πρόσφατη έρευνα ανακοίνωσε ότι
το 5% του παγκόσμιου εμπορίου αφορά σε πειρατικά προϊόντα. Η ΕΕ αντίστοιχα διαπίστωσε ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 5-7% του παγκόσμιου εμπορίου
βασίζεται στην πειρατεία. Ο ΟΟΣΑ τοποθετεί τις υπολογιζόμενες απώλειες στο
παγκόσμιο εμπόριο λόγω της πειρατείας πάνω από το 5%. Τα ίδια ανησυχητικά
νούμερα παρουσιάζονται και στον τομέα της απώλειας θέσεων εργασίας λόγω του
φαινόμενου της πειρατείας. Υπολογίζονται γύρω στις 120.000 θέσεις εργασίας το
χρόνο στις ΗΠΑ και 100.000 θέσεις στην ΕΕ.

ΠΗΓΗ: ΟΠΙ
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με την υπ’ αριθμ. Π48-7542/ΑΣ 3540/22-03-2008 Απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 575/03.04.2008 συγκροτήθηκε Συντονιστική Επιτροπή με αντικείμενο την παρακολούθηση και το συντονισμό θεμάτων
Διανοητικής Ιδιοκτησίας, καθώς και την εισήγηση, στην Κυβέρνηση των αναγκαίων δράσεων και των ληπτέων μέτρων στον τομέα της Διανοητικής Ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένης της καταστολής φαινομένων πειρατείας, παραποίησης και
απομίμησης προϊόντων.
Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος έχει και την ευθύνη σύγκλησης της Συντονιστικής Επιτροπής.
Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από τους Γενικούς Γραμματείς ή κατά
περίπτωση και από Ειδικούς Γραμματείς των Υπουργείων Εσωτερικών (αρμόδιους
για θέματα: δημόσιας τάξης, τοπικής αυτοδιοίκησης), Οικονομίας και Οικονομικών (θέματα: Τελωνείων, Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, TRIPs), Εξωτερικών, Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), Δικαιοσύνης και Πολιτισμού, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο, το οποίο θα
μπορούσε να συνδράμει λόγω αρμοδιότητας ή εμπειρίας στην αποτελεσματική
εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής, στις 05-05-2008,
εκφράστηκε ομόφωνα η πολιτική βούληση για την εντατικοποίηση και το συντονισμό των δράσεων όλων των αρμόδιων φορέων για την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πειρατικών, παραποιημένων και απομιμητικών προϊόντων. Ειδικότερα, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα για:

ß Λήψη νέων ή βελτίωση των υπαρχόντων μέτρων για την πάταξη
ß Συστηματική καταγραφή του φαινομένου.
ß Καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διωκτικών αρχών (Ελληνική Αστυνομία –
Τελωνεία - Δημοτική Αστυνομία – ΥΠΕΕ).

ß

Διοικητική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, τόσο μεταξύ των αρχών
του Δημοσίου τομέα όσο και μεταξύ του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

ß Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, στις 18-07-2008, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής αποφάσισαν να συγκροτηθεί Ομάδας Εργασίας, σε υπηρεσιακό επίπεδο,

09

εντός του Σεπτεμβρίου 2008, για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της
Συντονιστικής Επιτροπής. Ευθύνη σύγκλησης της Ομάδας Εργασίας έχει η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Β6 Διεύθυνση του
Υπουργείου Εξωτερικών) σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και την
υποστήριξη του ΟΠΙ και του ΟΒΙ.
Κατ’ εντολή της Συντονιστικής Επιτροπής και μέχρι την επόμενη συνεδρίασή
της, ανατέθηκαν στην Ομάδα Εργασίας, οι παρακάτω δράσεις:
α) εξέταση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου,
β) καταγραφή προβλημάτων, που εντοπίζονται κατά την επιχειρησιακή καταστολή της πειρατείας, παραποίησης και εισήγηση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου και
γ)

κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων.

2. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Ομάδα Εργασίας συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 19-9-2008 και πραγματοποίησε συνολικά πέντε συνεδριάσεις, στο διάστημα Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου 2008.
Στην Ομάδα Εργασίας συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των αρμόδιων φορέων ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
κα. Χονδροπούλου Μαρίνα
Β6 Διεύθυνση & Γραμματεία Συντονιστικής Επιτροπής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

κα. Αργυροπούλου Χριστίνα
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αρχηγείο ΕΛΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΑΣ

Α/Υ κ. Φούντα Αθανασία
Διεύθυνση Δημ. Ασφάλειας, Τμήμα 2ο
Υπαστυν. Α’ κ. Μελεγγίδης Θεόφιλος
Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής
Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

κα. Πατσιαβούρα Ανδρομάχη
Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας OTA

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

κ. Μπάλλας Δημήτριος

Δημοτική Αστυνομία

Τμηματάρχης Επιχειρησιακών Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

κ. Γεωργόπουλος Νικόλαος
Διεύθυνση Πολιτ. Διεθνούς Εμπορίου
κ. Μπάρκη Βασιλική
33η Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων
Τμήμα Α’ – Δίωξη Τελωνειακών
Παραβάσεων και Λαθρεμπορίου
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ΦΟΡΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΕΕ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
κ. Ζόμπολας Αντώνιος
Δ3 Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων
Τμήμα Β’ – Ειδικών Οικονομικών Υποθέσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΕΕ

κ. Παπαδάκης Σπύρος
Δ3 Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων
Τμήμα Β’ – Ειδικών Οικονομικών Υποθέσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

κ. Χαϊμαντάς Ιωάννης

3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του έργου που τους ανατέθηκε
κατ’ εντολή της Συντονιστικής Επιτροπής έλαβαν υπόψη τα εξής:
Α. Τις βασικές κατευθύνσεις της Συν τονιστικής Επιτροπής προς την Ομάδα
Εργασίας, για την κατάρτιση ενός προτεινόμενου σχεδίου δράσεων, όπως αποτυπώθηκαν στα συμπεράσματα της 2ης συνεδρίασής της. Συγκεκριμένα, οι κατευθύνσεις αυτές εστιάζονται:
1.

Γεν. Γραμματεία Εμπορίου
Διεύθυνση Εμπορικών Οργανώσεων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2.

κ. Πούλος Ιωάννης
Γεν. Γραμματεία Καταναλωτή

3.

Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

4.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

κα. Τζουνή Κατερίνα
κ. Πρεβεζιάνος Κων/νος

5.

Προϊστάμενος Τμήματος Υπηρεσιακής
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

κ. Στασινός Σεραφείμ
Γενικός Διευθυντής

6.

κα. Παπαδοπούλου Μαρία Δάφνη

7.

Δικηγόρος – Επιστημονικός Συνεργάτης

8.

9.
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Στην αναγκαιότητα αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων, που θα συλλέγονται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα πανελλαδικά.
Στην εισαγωγή ενός συστήματος δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας
των μέτρων επιβολής σεβασμού των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, την
έκταση παραβίασης και τις μελλοντικές τάσεις.
Στην εκπόνηση πανελλαδικής έρευνας για τη χρήση πειρατικών/παραποιημένων προϊόντων από το γενικό πληθυσμό (users survey) σε ετήσια βάση.
Στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών επιλογών για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των Διωκτικών Αρχών κατά την επιχειρησιακή
δράση.
Στην εντατικοποίηση της επιχειρησιακής δράσης όλων των αρμόδιων φορέων
και τη μετατόπιση του κέντρου βάρους από τον μικροπωλητή στο διαχειριστή
της παραγωγής και αποθήκευσης των πειρατικών και παραποιημένων προϊόντων με στόχο, τον εντοπισμό πανελλαδικά και τη δίωξη μεγάλων υποθέσεων
παραγωγής και αποθήκευσης τέτοιων προϊόντων.
Στην αποτροπή του φαινομένου, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και
σημαντικά σημεία της πόλης.
Στη διασφάλιση της πληρότητας του φακέλου δικογραφίας που υποβάλλεται
από τις αρμόδιες Αρχές στα δικαστήρια, ούτως ώστε οι δικαστές να ενημερώνονται, μεταξύ άλλων και για τις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες οι προσαγόμενοι είναι υπότροποι για παραβίαση δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
Στη συνέχιση του έργου του ΟΠΙ σχετικά με την επιμόρφωση των στελεχών των
Αρχών επιβολής εν γένει και ειδικότερα των δικαστών σε θέματα προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επέκταση της επιμόρφωσής τους και στη
βιομηχανική ιδιοκτησία.
Στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
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Β. Τις συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας μας που απορρέουν από τις Διεθνείς
Συμβάσεις και Συμφωνίες για τη Διανοητική Ιδιοκτησία, όπως ενδεικτικά αυτές που εντάσσονται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής
Ιδιοκτησίας και της Συμφωνία TRIP’s.
Γ. Τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας στο πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την
προστασία των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας και την καταπολέμηση της
πειρατείας, παραποίησης / απομίμησης, φαινομένων που λαμβάνουν διαρκώς μεγαλύτερες και ανησυχητικές διαστάσεις με σοβαρές επιπτώσεις στην καινοτομία,
την ανάπτυξη, την απασχόληση και την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.
Δ. Την Έκθεση του ΟΟΣΑ (2007) με θέμα «Ο οικονομικός αντίκτυπος της απομίμησης/παραποίησης και της πειρατείας».
Ε. Την πορεία των διαπραγματεύσεων της πλειονομερούς Συμφωνίας ACTA (AntiCounterfeiting Trade Agreement).
ΣΤ. Την αποτελεσματική προώθηση διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της χώρας μας.
Ζ. Το νομικό πλαίσιο και την πορεία διαπραγματεύσεων για τις Γεωγραφικές
Ενδείξεις.
Η. Την ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, που δέχονται από την εμπορία πειρατικών, παραποιημένων και απομιμητικών προϊόντων, η οποία απειλεί τη βιωσιμότητά τους.
Θ. Τα συμπεράσματα του Διεθνούς Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από την
Ελληνική Τελωνειακή Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Τελωνείων και με αντικείμενο την καταπολέμηση της διακίνησης των παραποιημένων και πειρατικών προϊόντων (Χαλκιδική, Μάιος 2008).
Ι. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της χρήσης του Διαδικτύου ως
μέσου για τη διακίνηση πειρατικών και παραποιημένων προϊόντων.
Κ. Τις επισημάνσεις των μελών της Οργάνωσης του Ελληνικού Αντιπειρατικού
Συνασπισμού (Business Software Alliance (BSA), Ένωση Ελλήνων Παραγωγών
Ηχογραφημάτων (IFPI), Εταιρεία Προσ τασίας Οπτικοακουσ τικών Έργων
(ΕΠΟΕ), που αναφέρονται σε επιστολή που απέστειλαν προς τον Πρόεδρο της
Συντονιστικής Επιτροπής.

4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αγορά των πειρατικών, παραποιημένων
και απομιμητικών προϊόντων αντιπροσωπεύει περί τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ,
ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 5-7% περίπου του παγκόσμιου εμπορίου.
Σημειώνεται επίσης ότι η διακίνηση των παράνομων αυτών προϊόντων αποτελεί σήμερα από τις πλέον ελκυστικές δραστηριότητες, περισσότερο και από την
εμπορία ναρκωτικών. Όσοι δε, εμπλέκονται στις παράνομες αυτές δραστηριότητες έχουν αυξανόμενες σχέσεις με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ένα στα τρία CD είναι πειρατικό, ενώ όλα σχεδόν τα
προϊόντα μπορούν να παραποιηθούν, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να τίθεται
σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών.
Από την άλλη πλευρά, οι δημόσιες αρχές καταγράφουν σημαντική απώλεια φορολογικών εσόδων, κυρίως από το ΦΠΑ αλλά και από τελωνειακούς δασμούς. Η
παράνομη διακίνηση πειρατικών και παραποιημένων προϊόντων συνδέεται με κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος και αποτελεί πηγή χρηματοδότησης αυτών1.
Από τις μέχρι σήμερα έρευνες στη χώρα μας δεν έχει διαπιστωθεί η δράση
εγκληματικών οργανώσεων με ιδιαίτερη δυναμική και σταθερή παρουσία στη
χώρα. Το προφίλ των εμπλεκόμενων εγκληματικών οργανώσεων αφορά στη δράση
εγχώριων ολιγομελών ομάδων, με επίπεδη δομή, που ασχολούνται συστηματικά με
την παραγωγή μαζικών ποσοτήτων κλεψίτυπων ψηφιακών δίσκων, προκειμένου να
τα διαθέσουν σε μεμονωμένους μικροπωλητές, οι οποίοι θα τα πωλήσουν στο κοινό, συνήθως σε υπαίθριες αγορές. Στη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα
παρατηρείται η σταθερή συμμετοχή υπόπτων-μελών εγκληματικών οργανώσεων
αφρικανικής καταγωγής και κυρίως νιγηριανής υπηκοότητας καθώς και υπηκόων
από χώρες της Ν/Α Ασίας (Πακιστάν, Κασμίρ).
Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας αποτελεί το βασικότερο στοιχείο που συμβάλλει στην ικανότητα για αναπαραγωγή μεγάλου αριθμού ψηφιακών δίσκων σε
σχετικά μικρό χρονικό διάστημα (χρήση Η/Υ, γρήγορων οδηγών αντιγραφής, έγχρωμων εκτυπωτών κ.α.). Ένας από τους παράγοντες, που ευνοεί την ανάπτυξη του
φαινομένου είναι οι συγκριτικά υψηλότερες τιμές των γνήσιων ψηφιακών δίσκων
μουσικού και οπτικοακουστικού περιεχομένου από τις νόμιμες εταιρείες. Το γεγο-

1

κ. Νικ. Βερναδάκης, Γεν. Δ/ντής Τελών & ΕΦΚ. Από το Διεθνές Συνέδριο, που διοργανώ-

θηκε με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων και αντικείμενο την καταπολέμηση της διακίνησης των παραποιημένων και πειρατικών προϊόντων (Χαλκιδική,
Μάιος 2008).
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νός ότι οι πλαστοί δίσκοι πωλούνται περίπου στο 1/4 της τιμής των γνησίων, συντελεί στην αποδοχή αυτής της κατάστασης από το κοινό, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι
αυτή η αγορά αποτελεί επιλήψιμη συμπεριφορά.
Συνεπώς στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα αφορά κυρίως την αναπαραγωγή μαζικών ποσοτήτων κλεψίτυπων ψηφιακών δίσκων και τη
διάθεσή τους στην ελληνική αγορά (κυρίως σε διάφορες αστικές και τουριστικές
περιοχές της χώρας). Επίσης παρατηρείται παράνομη διάθεση παραποιημένων
προϊόντων και προϊόντων απομίμησης όπως πχ. τσάντες, είδη ένδυσης κλπ.
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ 2 στις ανεπτυγμένες χώρες, ως προς τα μέτρα επιβολής
σεβασμού της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, παρατηρείται ανεπαρκής εφαρμογή του
νομοθετικού πλαισίου, περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι (ανθρώπινο δυναμικό και
υποδομές), επίδειξη επιείκειας από τους δικαστές, καθώς κυριαρχεί η αντίληψη
ότι η πειρατεία και η απομίμηση είναι «ελαφρά» αδικήματα συγκριτικά με άλλα
ποινικά αδικήματα, με συνέπεια την ύπαρξη υψηλών ποσοστών υποτρόπων.

2

Danny Scorpecci, Directorate for Science, Technology and Industry. Από το Διεθνές Συ-

νέδριο, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων και
αντικείμενο την καταπολέμηση της διακίνησης των παραποιημένων και πειρατικών προ-

5. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Η Ελληνική Πολιτεία για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων σε βάρος της
πνευματικής ιδιοκτησίας θέσπισε τις διατάξεις του Ν. 2121 της 03/04-03-1993
(ΦΕΚ 25, τ.Α΄), «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα».
Στο άρθρο 66 του Ν. 2121/93 προβλέπονται οι ποινικές κυρώσεις για το έγκλημα της κλοπής της πνευματικής ιδιοκτησίας και περιγράφονται τα στοιχεία αυτού.
Είναι τυπικό έγκλημα (και όχι εκ του αποτελέσματος), διώκεται δε αυτεπαγγέλτως.
Οι προβλεπόμενες ποινές είναι φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική
ποινή 2.900 - 15.000€. Σε ιδιαίτερα δε επιβαρυντικές περιπτώσεις, η πράξη λαμβάνει κακουργηματικό χαρακτήρα και τιμωρείται ανάλογα (κάθειρξη μέχρι 10 έτη
και χρηματική ποινή μέχρι 59.000€).
Πρόσφατα, η Ελληνική Πολιτεία επιδιώκοντας αφενός την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική Οδηγία 2004/48 και αφετέρου την επιπλέον θωράκισή της απέναντι στο φαινόμενο της προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας, με το Ν. 3524/2007 τροποποίησε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2121/93
και επίσης υιοθέτησε την επιβολή διοικητικού προστίμου (α. 65 Α Ν. 2121/1993),
επιπλέον των ήδη υφισταμένων αστικών (α. 65 ν. 2121/1993) και ποινικών (α. 66 Ν.
2121/1993) κυρώσεων στους δράστες αδικημάτων του νόμου αυτού.
Η καταβολή του διοικητικού προστίμου αίρει το αξιόποινο της πράξης αλλά μόνο
όταν η προσβολή αφορά μέχρι πεντακόσιους (500) παράνομους υλικούς φορείς
ήχου και πενήντα (50) προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ ως ελάχιστο
όριο καταβολής διοικητικού προστίμου ορίζεται και στις δύο περιπτώσεις το ποσό
των 1.000€. Σε περίπτωση δε υποτροπής εντός του αυτού οικονομικού έτους, το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 65Α διπλασιάζεται.
Αρμόδιες για τον έλεγ χο της εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου αυτού και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων είναι η Υπηρεσία Ειδικών
Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), οι Αστυνομικές και Τελωνειακές Αρχές, οι οποίες μετά τη διαπίστωση της παράβασης ενημερώνουν τους δικαιούχους μέσω του Οργανισμού
Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου, οι αρμόδιες υπηρεσίες είσπραξης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με την υπ’ αριθ.
10100/Δ3Β/4020 από 27-07-2007 Απόφαση Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών Πολιτισμού (αναλυτικά για οδηγίες επιβολής διοικητικών μέτρων βλ. http://web.
opi.gr/portal/page/portal/opi/info.html/measures.html/prostimo.html).

ϊόντων (Χαλκιδική, Μάιος 2008).
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2. Η Ελληνική Πολιτεία για την καταπολέμηση του φαινομένου προϊόντων παραποίησης, απομίμησης βασίζεται στις διατάξεις του Ν. 2239/94 «Περί σημάτων». Με το νομικό αυτό πλαίσιο δίδεται ο ορισμός του σήματος, θεσπίζεται η
κτήση του δικαιώματος, ήτοι το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος
από το δικαιούχο, καθορίζονται οι διαδικασίες καταχώρησης του σήματος από τη
Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, η ακολουθητέα διαδικασία (ήτοι η κατάθεση δήλωσης στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εμπορίου), τα δικαιώματα του δικαιούχου.
Επίσης, καθορίζονται οι σχετικές ποινικές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες: προβλέπεται η επιβολή ποινής φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική
ποινή τουλάχιστον 600 ευρώ ή με μια από τις ποινές αυτές για όποιον: α) παραποιεί
σήμα ή κάνει εν γνώσει χρήση παραποιημένου σήματος β) θέτει σε προϊόντα της
επιχειρήσεώς του ή σε αντικείμενα του εμπορίου του εν γνώσει αλλότριο σήμα γ)
χωρίς παραποίηση απομιμείται εν’ όλω ή εν μέρει προς παραπλάνηση των αγοραστών αλλότριο σήμα ή κάνει χρήση εν γνώσει τέτοιου σήματος δ) εν γνώσει πωλεί ή
εκθέτει προς πώληση ή κυκλοφορία προϊόντα ή «εμπορεύματα» που φέρουν σήμα
που αποτελεί παραποίηση ή απομίμηση αλλότριου σήματος ε) κάνει χρήση σήματος κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 19 και στ) χρησιμοποιεί εν είδει σήματος τα εμβλήματα και τα σύμβολα του ελληνικού κράτους και πάσης αρχής, ως
και τα θρησκευτικά σύμβολα. Η ποινική δίωξη ασκείται κατ’ έγκληση, ενώ για την
περίπτωση (στ) ασκείται και αυτεπαγγέλτως.

3. Το υπαίθριο εμπόριο ρυθμίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του
Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α), όπως αν τικαταστάθηκαν με τα άρθρα 1 και 2 του
Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 του N. 3557/2007(ΦΕΚ
100/Α).
To άρθρο 3 του Ν. 3377/2005 ορίζει τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται,
κατά περίπτωση, στους παράνομους υπαίθριους πωλητές. Επισημαίνουμε όμως
ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 11 του N. 3377/2005, όπως τροποποιήθηκε με την
παραγρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 3557/2007, θεσπίζεται η κατάσχεση των κάθε είδους εμπορευμάτων που διακινούνται στο υπαίθριο εμπόριο με οποιονδήποτε τρόπο ή η καταστροφή ή διάθεση αυτών σε ευαγή ιδρύματα όταν αυτός που τα διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια υπαίθριου
πωλητή ή αυτά συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά ή κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α’), όπως αυτός ισχύει, δη-

ελέγχους. Σε εξουσιοδότηση των προαναφερόμενων διατάξεων έχει εκδοθεί η με
αρίθμ. Κ1-1178/07-06-07 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1034 Β’ & 1390 Β’), με την οποία
ορίζεται η διαδικασία της κατάσχεσης των εμπορευμάτων, της καταστροφής ή διάθεσης αυτών σε ευαγή ιδρύματα.
Ειδικότερα, ορίζεται στην ως άνω Υ.Α. ότι καταστρέφονται υποχρεωτικά oι
παράνομες απομιμήσεις βιοτεχνικών ή βιομηχανικών προϊόντων, τα παράνομα
αντίγραφα CD’s και DVD’s ήχου και εικόνας και τα παράνομα προϊόντα καπνού που
κατάσχονται κατά τη διάρκεια των ελέγχων που γίνονται στους υπαίθριους πωλητές
από τα αρμόδια όργανα.
Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των διατάξεων της ως άνω Υπουργικής
Απόφασης είναι τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου
(Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.), που έχουν συσταθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις περιοχές
της Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς, τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου
Εμπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) που έχουν συσταθεί στις Περιφέρειες της χώρας για το χώρο
αρμοδιότητάς τους, η Δημοτική Αστυνομία του οικείου Δήμου και τα όργανα της
Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, επικουρούμενοι από υπαλλήλους του οικείου Δήμου
με μεταφορικό μέσο.
Επιπλέον, με την αριθμ. Α2-2040/3-4-08 εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
δόθηκαν διευκριν ίσεις και οδηγ ίες σ τις αρμόδιες ελεγ κ τικές Υπηρεσίες,
προκειμένου αυτές να ενεργοποιήσουν τους ελεγκτικούς τους μηχανισμούς και
να εφαρμόσουν τις σχετικές διατάξεις που αφορούν την επιβολή των διοικητικών
προστίμων και των κατασχέσεων, που προαναφέρθηκαν.

λαδή χωρίς τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λ.π.), προκειμένου να αντιμετωπισθεί το παράνομο υπαίθριο εμπόριο γενικότερα και ειδικότερα η διακίνηση των παραποιημένων προϊόντων κατά τους διενεργούμενους
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ß

6. ΔΙΩΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
6.1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
6.1.1. Αρμοδιότητες
Με τις διατάξεις του Π.Δ. 14/2001 καθορίσθηκε η οργάνωση των Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας λειτουργεί η Διεύθυνση Δημόσιας
Ασφάλειας η οποία είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας
εν γένει, του οργανωμένου εγκλήματος αλλά και των Οικονομικών εγκλημάτων.
Ειδικότερα στην αρμοδιότητα του 2 ου τμήματος αυτής (2ο Τμήμα Οικονομικών
Εγκλημάτων) υπάγεται η μελέτη μέτρων αντιμετώπισης των εγκλημάτων, μεταξύ άλλων και περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρόκειται για επιτελική Υπηρεσία, η
οποία δίδει κατευθύνσεις και οδηγίες υπό μορφή διαταγών, προς τις επιχειρησιακές Υπηρεσίες της Αστυνομίας σε εθνικό επίπεδο.
Παράλληλα, σε επιχειρησιακό επίπεδο για την αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων, λειτουργούν στη Δ/νση Ασφαλείας Αττικής και Θεσ/νίκης,
εξειδικευμένα τμήματα , ήτοι οι Υποδ/νσεις Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων,
Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών. Για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων που τελούνται
στη λοιπή επικράτεια, λειτουργούν Αστυνομικές Υποδ/νσεις ή Τμήματα Ασφαλείας
σε όλη την Ελλάδα. Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο και απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, Αξιωματικοί των Τμημάτων Οικονομικών Εγκλημάτων Αττικής
και Θεσ/κης, συνδράμουν τις έρευνες των εκεί διωκτικών αρχών.

6.1.2. Μέτρα που λαμβάνονται από την Ελληνική Αστυνομία
για τον περιορισμό του φαινομένου
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έχοντας ως στόχο την μεγιστοποίηση της
απόδοσης των Υπηρεσιών του και στη πάταξη της συγκεκριμένης μορφής εγκληματικότητας:
Εκδίδει κατ’ επανάληψη εγκυκλίους διαταγές για τη διενέργεια σε καθημερινή
βάση ελέγχων στην περιοχή ευθύνης κάθε υπηρεσίας.

ß
ß

Εκπαιδεύει-επιμορφώνει το προσωπικό της στην πάταξη του συγκεκριμένου
εγκλήματος.

ß

Υποστηρίζει τις εργασίες του Α.Φ.Ε. (Αναλυτικού Φακέλου Εργασίας/ COPY )
που λειτουργεί στο πλαίσιο της ΕΥΡΩΠΟΛ, με θέμα την καταπολέμηση της παραβίασης Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
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Τηρεί στατιστικά στοιχεία (αριθμός δραστών, υπηκοότητα, αριθμός και είδος
κατασχεθέντων αντικειμένων κλπ.), προκειμένου να έχει σαφή εικόνα της εν
λόγω εγκληματικότητας.

6.2. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
6.2.1. Αρμοδιότητες
Με το άρθρο 3 παρ.2 του Ν. 2960/01 (ΦΕΚ 265 Α/22-11-2001) περί Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Τελωνειακής Υπηρεσίας
ως προς τους ελέγχους για τον εντοπισμό παράνομης διακίνησης πειρατικών προϊόντων και προϊόντων παραποίησης ή απομίμησης για την προστασία των εθνικών
και κοινοτικών συμφερόντων.
Σε επίπεδο Κοινοτικής Νομοθεσίας εφαρμόζον ται οι σχετικοί κοινοτικοί
Κανονισμοί 1383/2003 και 1891/2004 , ενώ σε επίπεδο Εθνικής Νομοθεσίας, η
Τελωνειακή Υπηρεσία εφαρμόζει το Ν. 2239/1994 περί σημάτων και το Ν.2121/1993
περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων,
καθώς και το Ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών.
Επιπλέον με την πρόσφατη αναθεώρηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα θεσπίστηκε η επιβολή διοικητικού προστίμου για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στον Κοινοτικό Κανονισμό 1383/03, όταν διαπιστώνεται ότι παραβιάζονται
δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Στις περιπτώσεις αυτές το πρόστιμο κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ ανάλογα με την σοβαρότητα της υπόθεσης και επιβάλλεται σε βάρος του διασαφιστή. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κυρίως υπόχρεου και του μεταφορέα, εφόσον αυτοί γνώριζαν την παράβαση.
Παράλληλα η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας και
Οικονομικών και Πολιτισμού σε εφαρμογή του Ν. 3524/2007, ο οποίος συμπλήρωσε
το Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, προέβλεψε τις διαδικασίες ελέγχου
και επιβολή προστίμων στις περιπτώσεις παράνομης διακίνησης CDs και αντιτύπων προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης λειτουργούν δύο διευθύνσεις οι οποίες έχουν
αρμοδιότητα επί θεμάτων καταπολέμησης των παραποιημένων και πειρατικών
προϊόντων:
α) Η 19η Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών έχει κοινοποιήσει στα τελωνεία
τους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς(1383/03&1891/04) και επιλαμβάνεται
επί θεμάτων εφαρμογής τους.
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β) Η 33η Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων εκδίδει κατά καιρούς εγκυκλίους για
αποτελεσματικότερους ελέγχους (π.χ. για παραποιημένα φάρμακα), εποπτεύει
τα τελωνεία για την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας καθώς και την λειτουργία
των τμημάτων πληροφοριών παραποιημένων και δίωξης.
Σε περιφερειακό επίπεδο η Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής η οποία έχει την έδρα
της στον Πειραιά παραλαμβάνει αιτήσεις παρέμβασης.
Σε επιχειρησιακό επίπεδο λειτουργούν στα τελωνεία ειδικά τμήματα: τμήματα
πληροφοριών παραποιημένων και δίωξης τα οποία ασχολούνται με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και του εμπορίου ναρκωτικών, όπλων και παραποιημένων
και πειρατικών προϊόντων. Επιπλέον στα τελωνεία επιφορτισμένοι με σχετικούς
ελέγχους είναι και οι ελεγκτές οι οποίοι είναι αρμόδιοι επί των τελωνισμών.
Τέλος υφίστανται και τρεις Ειδικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛΥΤ
Αττικής, Πάτρας και Θεσσαλονίκης) οι οποίες επιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ελέγχων και ελέγχους εντοπισμού παραποιημένων και πειρατικών προϊόντων.

6.2.3. Διαδικασία Ελέγχων από την Τελωνειακή Υπηρεσία
Στο πλαίσιο του Κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) 1383/03 οι Τελωνειακές αρχές δύνανται να δράσουν αυτεπάγγελτα (ex-officio) αλλά και κατόπιν αίτησης παρέμβασης
(application) των εταιρειών – κατόχων των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
Και στις δύο περιπτώσεις τα ύποπτα εμπορεύματα δεσμεύονται και η εταιρεία δικαιούχος οφείλει με πραγματογνωμοσύνη να δηλώσει αν τα δεσμευθέντα παραβιάζουν δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
Στο νέο πληροφοριακό σύστημα των ελέγχων (ELENXIS) θα έχουν πρόσβαση η
Οικονομική Επιθεώρηση, η ΥΠΕΕ και όλες οι φορολογικές και τελωνειακές ελεγκτικές Υπηρεσίες. To έργο αυτό αναμένεται να ενδυναμώσει τις ελεγκτικές διαδικασίες με την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και τη στόχευση των
ελέγχων.
Η Ελληνική Τελωνειακή Υπηρεσία ανταλλάσει πληροφορίες με τις άλλες τελωνειακές διοικήσεις των κρατών - μελών της Ε.Ε σε θέματα ελέγχων μέσω αλληλογραφίας και μέσω κοινοτικών συστημάτων (AFIS, RIF) και έχει διαρκή συνεργασία
με το κέντρο SECI, την Interpol, την Εuropol (συμμετοχή στον Αναλυτικό Φάκελο
Εργασίας, COPY) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων.

6.2.2. Μέτρα που λαμβάνονται από την Τελωνειακή Υπηρεσία για τον
περιορισμό του φαινομένου
Η Τελωνειακή Υπηρεσία όσον αφορά στο θέμα της καταπολέμησης της πειρατείας και των παραποιημένων:
Ασκεί νομοπαρασκευαστικό έργο.

ß
ß Παραλαμβάνει αιτήσεις παρέμβασης κατόχων δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

ß Διενεργεί ελέγχους σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της.
ß Συμμετέχει σε όργανα διεθνών οργανισμών και της Ε.Ε.
ß Διοργανώνει σεμινάρια είτε αυτόνομα στα πλαίσια της Σχολής Επιμόρφωσης
Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ) είτε σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς για την ενημέρωση των τελωνειακών υπαλλήλων.

ß Συνεργάζεται με συναρμόδιες Υπηρεσίες και Διωκτικές Αρχές.
ß Συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις με αντικείμενο την καταπολέμηση της διακίνησης παραποιημένων και πειρατικών προϊόντων (π.χ. FAKE, FAIR PLAY
HURRICANE I, II, MEDIFAKE) οι οποίες οργανώνονται από διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ß Ενημερώνει το κοινό με σειρά ενημερωτικών φυλλαδίων.
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6.3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠ.Ε.Ε.)
6.3.1. Αρμοδιότητες
Η ΥΠ.Ε.Ε. έχει συσταθεί με το Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α’254/14-12-2004), στον οποίο
προβλέπεται και το κύριο έργο που της έχει ανατεθεί, ενώ η οργάνωση, η αποστολή
και οι αρμοδιότητες της προβλέπονται αναλυτικά στο Π.Δ. 85/2005 (ΦΕΚ Α122/25-52005). Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες της προβλέπονται από το άρθρο 2 παρ.2 του
Π.Δ. 85/2005 και μεταξύ άλλων αφορούν στη διενέργεια ελέγχων για την πρόληψη
και δίωξη του οικονομικού εγκλήματος για την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες σήματος και συναφή εμπορικά δικαιώματα.

6.3.2. Μέτρα που λαμβάνονται από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων
για τον περιορισμό του φαινομένου
Η ΥΠ.Ε.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου για την περιστολή
των απατών και παρανομιών που άπτονται Διανοητικής Ιδιοκτησίας, προβαίνει σε
σειρά ενεργειών, όπως:

ß Διενεργεί όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους.
ß Υποβάλει τις σχετικές δικογραφίες – μηνυτήριες αναφορές.
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ß Στις περιπτώσεις άσκησης ποινικών διώξεων από τον αρμόδιο Εισαγγελέα σε
βάρος παραβατών, υποστηρίζει τις θέσεις του Δημοσίου.

ß Μεριμνά για την παράδοση στις αρμόδιες αρχές των κατασχεθέντων εμπο-

ρευμάτων λαθρεμπορίας ή την καταστροφή των πειρατικών και παραποιημένων εμπορευμάτων.

ß Συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις με άλλες διωκτικές αρχές (Ελληνική

Αστυνομία, Λιμενικό, Δημοτική Αστυνομία) προκειμένου για την αποτελεσματικότερη δυνατή αντιμετώπιση φαινομένων όπως τα πειρατικά και παραποιημένα προϊόντα ή την καταστροφή αυτών.

ß Αποστέλλει στις επιχειρήσεις προσκλήσεις υποβολής φωτοαντιγράφων των

αδειών χρήσης των προγραμμάτων λογισμικού [SOFTWARE] που χρησιμοποιούν καθώς και των αντίστοιχων τιμολογίων αγοράς τους.

ß

Επιβάλει πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 65Α και 66 του
Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συντάσσοντας τις προβλεπόμενες
κατά νόμο καταλογιστικές πράξεις.

ß Συνεργάζεται και ανταλλάσει πληροφορίες και στοιχεία με άλλες Αρχές,
Υπηρεσίες και φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και συμμετέχει σε θεσμοθετημένα όργανα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

ß Διοργανώνει επιμορφωτικές ημερίδες και σεμινάρια.
ß Εκπαιδεύει τους υπαλλήλους της μέσω των επιμορφωτικών προγραμμάτων της

υπαιθρίου εμπορίου και επιβολής διοικητικών μέτρων και προστίμων στους παραβάτες, αντιστοίχως.
Ειδικότερα, στο υφιστάμενο επιχειρησιακό σχέδιο της Δημοτικής Αστυνομίας
του Δήμου Αθηναίων δίδεται προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της πώλησης προϊόντων παράνομης απομίμησης (τσάντες χειρός, ρολόγια χειρός, καλλυντικά, CD
και DVD) και σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνονται εξειδικευμένα σεμινάρια επιμόρφωσης των στελεχών της Υπηρεσίας για την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την
αναγνώριση των προϊόντων απομίμησης.

6.4.2. Μέτρα που λαμβάνονται από τη Δημοτική Αστυνομία
του Δήμου Αθηναίων για τον περιορισμό του φαινομένου
Από τις αρχές Ιανουαρίου 2008 κατ’ εφαρμογή της Αποφ. Υφ. Ανάπτυξης Κ11178/25-06-2007 η Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας συμμετέχει στα ειδικά μικτά
κλιμάκια που συστάθηκαν με σκοπό τη δίωξη του παράνομου υπαίθριου εμπορίου. Στα κλιμάκια αυτά συμμετέχουν -εκτός των υπαλλήλων της Δημοτικής
Αστυνομίας- υπάλληλοι της ΕΛ.ΑΣ. και λοιπών συναρμόδιων υπηρεσιών (Υ.Π.Ε.Ε.,
Τομέας Εμπορίου των Νομαρχίας Αθηνών) διενεργεί κατασχέσεις εμπορευμάτων
και απομακρύνσεις παράνομων μικροπωλητών διαθέτοντας καθημερινά ικανοποιητική δύναμη για το σκοπό αυτό σε όλες τις βάρδιες. Το δε μέτρο της κατάσχεσης
εφαρμόζεται από τις 04-04-2008.
Οι γεωγραφικοί τομείς στους οποίους δρουν τα μικτά κλιμάκια είναι τα διοικητικά
όρια του Δήμου Αθηναίων, δίνοντας μεγαλύτερη, ασφαλώς, έμφαση στο εμπορικό
κέντρο των Αθηνών, όπου και το φαινόμενο βρίσκεται σε έξαρση.

Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Ο.Ο.)

ß Ενημερώνει το κοινό με δελτία τύπου.
6.4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
6.4.1. Αρμοδιότητες
Με βάση τον άρτι ψηφισθέντα νόμο 3731/23-12-2008 περί Αναδιοργάνωσης της
Δημοτικής Αστυνομίας, η Δημοτική Αστυνομία συμμετέχει στις συντονισμένες
ενέργειες της Πολιτείας για την πάταξη της πώλησης πειρατικών προϊόντων στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και συγκεκριμένα, βάσει του αρθρ. 1 – παρ. 4 (έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές
αγορές).
Η Δημοτική Αστυνομία είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των διατάξεων του
Ν.3377/05 και της Αποφ. Υφ. Ανάπτυξης Κ1-1178/25-06-2007 περί όρων άσκησης
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7. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΒΙ)
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ΝΠΙΔ οικονομικά ανεξάρτητο και
διοικητικά αυτοτελές. Ιδρύθηκε με το νόμο 1733/87 και ξεκίνησε τη λειτουργία του
στις 01-01-1988.
Ειδικότερα ο OΒΙ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του μεταξύ άλλων:
Κατοχυρώνει τις εφευρέσεις στην Ελλάδα, χορηγώντας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας και άλλους τίτλους προστασίας.

ß

ß Προστατεύει τα βιομηχανικά σχέδια.
ß Λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, στο πλαίσιο της Σύμβασης του Μονάχου.

ß Λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής διεθνών αιτήσεων με τη Συνθήκη Διεθνούς
Συνεργασίας, γνωστή ως Patent Cooperation Treaty (PCT).

ß Λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων για την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων σε διεθνές και σε κοινοτικό επίπεδο.

8. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΠΙ)
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Ο ΟΠΙ ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 69 Ν.2121/1993 γ ια την «Πνευματική
Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και άλλα Πολιτιστικά Θέματα (ΦΕΚ Α/ 25/1993)
και σε συνδυασμό με το ΠΔ 311/1994 (ΦΕΚ A/ 165/1994), με το άρθρο 8 παρ. 13 και
14 Ν.2557/1997 (ΦΕΚ Α/ 217/1997), καθώς και με το άρθρο 7 παρ. 13 Ν.2819/2000
(ΦΕΚ Α/ 84/2000).
Κύριος σκοπός του ΟΠΙ είναι η προστασία των δημιουργών και των δικαιούχων
συγγενικών δικαιωμάτων και η μέριμνα για την εφαρμογή του Ν.2121/1993 και των
διεθνών συμβάσεων.
Ειδικότερα ο OΠΙ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του μεταξύ άλλων:

ß Ασκεί νομοπαρασκευαστική δραστηριότητα.
ß Εκπροσωπεί την Ελλάδα στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

ß

Επιμορφώνει και ενημερώνει δικαστές, δικηγόρους, διοικητικούς υπαλλήλους, δημιουργούς, δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων, φοιτητές και σπουδαστές με τη διοργάνωση σεμιναρίων.

ß

Εποπτεύει και ελέγχει τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας.

ß Έχει αναπτύξει πρωτοποριακή υπηρεσία τεχνολογικής πληροφόρησης για
τεχνικά και άλλα πληροφοριακά στοιχεία από διπλώματα ευρεσιτεχνίας της
Ευρώπης, των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας, μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων αλλά
και των αρχείων του ΟΒΙ με εθνικά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Πιστοποιητικά
Υποδείγματος Χρησιμότητας και μικροφίλμς.

ß

Λειτουργεί τρεις περιφερειακές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ΔΕ, στο Ηράκλειο
Κρήτης, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, με σκοπό να παρέχει τις υπηρεσίες της
τεχνολογικής πληροφόρησης και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.

ß

Εκδίδει ενημερωτικά έντυπα, συμμετέχει σε εκθέσεις και διοργανώνει εκδηλώσεις για την ευρύτερη πληροφόρηση του κοινού.

ß Ενεργεί δυναμικά στο διεθνή χώρο, συνεργαζόμενος με ομοειδείς Οργανισμούς

ß Ενημερώνει τους δικαιούχους πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για

τις παραβάσεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, που διαπιστώνονται
και κοινοποιούνται στον ΟΠΙ από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), τις
Αστυνομικές και τις Τελωνειακές Αρχές και για τις οποίες παραβάσεις επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις (βλ. νέο α. 65Α παρ. 4 ν. 2121/1993).

ß Αποτελεί τον εθνικό ανταποκριτή για τα δικαιώματα του Ν. 2121/1993 σύμφωνα
με το α. 66Δ Ν. 2121/1993.

άλλων χωρών και αντίστοιχους διεθνείς και εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε αυτούς αλλά και προετοιμάζοντας και ελέγχοντας την εφαρμογή των διεθνών συνθηκών σε θέματα προστασίας εφευρέσεων και μεταφοράς τεχνολογίας.

Ο Οργανισμός έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα στην Ελλάδα για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και την καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων καθώς επίσης για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης και βιομηχανικής
ιδιοκτησίας.
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9. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Ομάδα Εργασίας της Συντονιστικής Επιτροπής για την παρακολούθηση θεμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, πραγματοποίησε πέντε συνεδριάσεις στο διάστημα
Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2008, κατά τη διάρκεια των οποίων εξέτασε:

ß το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο,
ß τη διαδικασία ενημέρωσης των δικαστών για τα άτομα που παραπέμπονται στη
δικαιοσύνη ως παραβάτες δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας,

ß τις δράσεις επιχειρησιακής καταστολής και
ß τη δυνατότητα καταγραφής στατιστικών στοιχείων.

Η Ομάδα Εργασίας λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο εργασίας που καθορίστηκε
από τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, έκανε σημαντικές διαπιστώσεις τις
οποίες ενσωμάτωσε στο προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης παραποιημένων και πειρατικών προϊόντων.

9.1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας έχει προκύψει ανάγκη τροποποίησης του Νόμου 2121/1993 «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» στα κάτωθι σημεία:
Άρθρο 66 παρ. 11 και 12, σχετικά με την αποσαφήνιση της Αρχής (διοικητική ή δικαστική) που είναι αρμόδια για την άρση του αξιόποινου, σε περίπτωση που οι υπόχρεοι καταβάλουν το διοικητικό πρόστιμο. Η αρμόδια
Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή έχει ήδη ενημερωθεί σχεικά.

ß

ß

Άρθρο 65Α παρ.2 σχετικά με την επιβολή διοικητικού προστίμου 20€ ανά
υλικό φορέα ήχου, εξαιτίας της αναποτελεσματικότητας του μέτρου σε σχέση
το υψηλό λειτουργικό – διοικητικό κόστος, που δημιουργεί στις εμπλεκόμενες
αρχές.

ß Επίσης, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η διάταξη του άρθρου 65Α

του Ν. 2121/93 σκόπιμο θα ήταν σε ενδεχόμενη τροποποίηση να συμπεριληφθούν και « τα καταστήματα πώλησης».

ß Τροποποίηση του νομικού πλαισίου αναφορικά με την αυτόφωρη διαδικα-

σία (ενδεχομένως στην τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για το διοικη-

τικό πρόστιμο), για τις περιπτώσεις παραβάσεων λογισμικού εκ μέρους επιχειρήσεων, σύμφωνα με πρόταση της ΥΠΕΕ για νέα ελεγκτική διαδικασία.
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Προτείνεται τροποποίηση της υπ’αριθ. 10100/Δ3Β/4020/27.7.07 Υπουργικής
Απόφασης σε εφαρμογή του Ν. 3524/2007 για τις διαδικασίες ελέγχου και επιβολή προστίμων, κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνει μόνο τις περιπτώσεις αντιτύπων
προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ να επανεξεταστούν, από μηδενική
βάση, τα μέτρα αντιμετώπισης παράνομης διακίνησης CDs.
Ομοίως προτείνεται τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Κ1-1178/2007, που
αφορά στη διαδικασία κατάσχεσης των εμπορευμάτων και καταστροφής, ώστε
να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της και η κατάσχεση και καταστροφή των
παράνομων αντιγράφων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, πρόταση που
εξετάζεται από αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΝ.
Σχετικά με το άρθρο 4 του Ν.2225/94 περί απορρήτου τηλεπικοινωνιών, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3115/03, προτείνεται τροποποίηση ώστε να περιληφθεί και η προσβολή των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, μεταξύ των
εγκλημάτων για τη διακρίβωση των οποίων είναι δυνατή η άρση του απορρήτου των
τηλεπικοινωνιών.
Σε περιπτώσεις αλλοδαπών υποτρόπων δραστών να εξεταστεί η δυνατότητα σύνδεσης της παραβίασης δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας με τη μη χορήγηση
άδειας παραμονής.
Προτείνεται νομοθετική ρύθμιση που να ορίζει ένα φορέα αρμόδιο για τη συλλογή όλων των στατιστικών στοιχείων από τις υπηρεσίες επιβολής μέτρων σεβασμού
δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

9.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
9.2.1. Τελωνειακή Υπηρεσία
Σύμφωνα με τη διαδικασία ελέγχων από τις Τελωνειακές Αρχές που διενεργούνται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αίτησης παρέμβασης (application) των εταιρειών – κατόχων των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας απαιτείται η συνεργασία της εταιρείας δικαιούχου του δικαιώματος, καθώς ο κανονισμός θέτει συγκεκριμένα χρονικά όρια για κάθε κίνηση, τα οποία αν δεν τηρήσει η εταιρεία δικαιούχος του δικαιώματος το Τελωνείο είναι υποχρεωμένο βάσει της νομοθεσίας
να χορηγήσει άδεια παραλαβής εμπορευμάτων ή να τα αποδεσμεύσει. Στην πράξη
παρατηρούνται τα εξής:
Η εταιρεία δικαιούχος που έχει καταθέσει αίτηση παρέμβασης ειδοποιείται
από το τελωνείο αλλά δεν τηρεί πάντα τα χρονικά όρια για την υλοποίηση της
πραγματογνωμοσύνης και την ενημέρωση του τελωνείου επί της εξελίξεως
της υπόθεσης (π.χ. κατάθεση αγωγής, δικαστική απόφαση κλπ).

ß
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ß Η εταιρεία δικαιούχος η οποία έχει ειδοποιηθεί από το τελωνείο και έχει ανα-

γνωρίσει τα δεσμευθέντα αγαθά ως παραποιημένα, δεν προχωρά στη συνέχεια
στα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό 1383/03, ειδικά σε υποθέσεις μικροποσοτήτων λόγω του υψηλού διαχειριστικού κόστους σε σχέση με το κόστος
των εμπορευμάτων. Ειδικά στις περιπτώσεις των παραποιημένων φαρμάκων
η υιοθέτηση της «μηδενικής ανοχής» (zero tolerance) με παρέμβαση των εταιρειών ακόμα και για ένα τεμάχιο παραποιημένου φαρμάκου μαζί με την παροχή
πληροφόρησης τα Τελωνεία, θα ενισχύσει σημαντικά τις διωκτικές αρχές στον
εντοπισμό και την κατάσχεση των παραποιημένων φαρμάκων αλλά και στην
προστασία της δημόσιας υγείας.

ß

Η εταιρεία δικαιούχος ενημερώνεται από το τελωνείο για τον εντοπισμό ύποπτων εμπορευμάτων και δεν καταθέτει αίτηση παρέμβασης προκειμένου να
αρχίσει να εφαρμόζεται η διαδικασία του Καν.1383/03.

Περαιτέρω, για την αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας προτείνεται:
1. Στενότερη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών διωκτικών υπηρεσιών, καθώς και
2. Διαρκής επιμόρφωση των τελωνειακών υπαλλήλων σε συνεργασία με τις εταιρείες δικαιούχους και τη ΣΕΥΥΟ (Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου
Οικονομικών) για την από κοινού οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων.

9.2.2. Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων
Κατά τη σύνταξη καταλογιστικών πράξεων, με τις οποίες βεβαιώνονται τα διοικητικά πρόστιμα (20€ ανά υλικό φορέα ήχου και 1.000€ ανά πρόγραμμα Η/Υ), οι ελεγκτικές αρχές της ΥΠΕΕ αντιμετωπίζουν επιμέρους δυσκολίες, που προκύπτουν
από το γεγονός ότι οι δικογραφίες που αποστέλλονται στην ΥΠΕΕ από την Ελληνική
Αστυνομία ή το Λιμενικό συχνά δεν περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία, τα
οποία απατούνται για τη σύνταξη των καταλογιστικών πράξεων, παρά τη ρητή αναφορά στην κοινή Υπουργική απόφαση 10100/97, με αποτέλεσμα να εφαρμόζονται οι
διαδικασίες του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας περί επιδόσεων.
Τα στοιχεία αυτά είναι τα ακόλουθα:

ß Μη ύπαρξη απολογιών από τους υπόχρεους, συνήθως με επίκληση της αιτιολογίας περί έλλειψης διερμηνέα.

ß

Μη αναγραφή ορισμένων από τα πλήρη στοιχεία των υπόχρεων προσώπων,
όπως για παράδειγμα στοιχείων της ταυτότητας του, της διεύθυνσής του ή του
Α.Φ.Μ. του εφόσον υπάρχει.
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9.2.3. Δημοτική Αστυνομία
Ο Δημοτικός Αστυνομικός σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου
2 του Ν. 3731/2008 ενεργεί καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, κατά την
ειδικότερη πρόβλεψη του άρθρου 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για όσα αδικήματα ανήκουν στην αρμοδιότητά του. Έχει μάλιστα το δικαίωμα να προβεί και στη
σύλληψη του παραβάτη.
Για τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, τη διαδικασία ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
θα εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι στο Υπουργείο Εσωτερικών μετά την ψήφιση του ν.
3731/2008 (ΦΕΚ Β΄ 263) λειτουργεί Ομάδα Διοίκησης Έργου για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου σε σχέση με τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής
Αστυνομίας και τη διαδικασία ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων:
1. Αυξάνονται οι περιπτώσεις παραβατών που καταφεύγουν στη βία προκειμένου
να αποφύγουν τον έλεγχο αλλά και την επιβολή του προβλεπομένου προστίμου.
2. Υπάρχει έλλειψη στοιχειωδών μέτρων αυτοπροστασίας από πάσης φύσεως
κακόβουλη επίθεση και επιβολής πειθαρχίας.
3. Υπάρχει αδυναμία εφαρμογής του μέτρου επιβολής διοικητικού προστίμου
στους παραβάτες –και δη στους αλλοδαπούς- οι οποίοι πλειστάκις δεν φέρουν
ή αρνούνται να επιδείξουν στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά το υφιστάμενο σε αυτούς έλεγχο.
4. Έλλειψη κοινής βάσης ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ των υπηρεσιών
στην οποία θα μπορούσαν να καταχωρίζονται τα είδη της παράβασης καθώς και
τα στοιχεία των παραβατών προς παντός είδους χρήση.

9.3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα:
«1. Αν κάποιος που δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για κακούργημα ή πλημμέλημα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή ανωτέρα των έξι μηνών, με μία μόνη ή
με περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές δεν υπερβαίνουν συνολικώς το ανωτέρω
όριο, καταδικαστεί σε τέτοια ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, το δικαστήριο με
την απόφασή του διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής για ορισμένο διάστημα, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τρία και ανώτερο από πέντε έτη, εκτός
αν κρίνει με βάση ειδικά μνημονευόμενα στην αιτιολογία στοιχεία ότι η εκτέλεση
της ποινής κατά το άρθρο 82 είναι απολύτως αναγκαία για να αποτρέψει τον κατάδικο
από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων».
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Το φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί, να δίδεται από τα δικαστήρια αναστολή στην
εκτέλεση της ποινής παρ΄ ότι ο κατηγορούμενος έχει ήδη καταδικαστεί με αναστολή
ή η προηγούμενη ποινή του υπερβαίνει τους έξι μήνες, οφείλεται, πρώτον στο ότι δεν
έχουν τελεσιδικήσει προηγούμενες καταδικαστικές αποφάσεις και δεύτερον στο ότι
δεν είναι ενήμερο το δικαστήριο για τις προηγούμενες καταδικαστικές αποφάσεις,
αφού δεν έχει επισυναφθεί στη δικογραφία, παρά το γεγονός ότι προβλέπεται, αντίγραφο ποινικού μητρώου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 577 παρ. 2 ΚΠΔ: «Το δελτίο ποινικού μητρώου επισυνάπτεται υποχρεωτικά με ευθύνη του αρμοδίου γραμματέα σε κάθε δικογραφία για εγκλήματα αρμοδιότητας τριμελούς πλημμελειοδικείου και άνω, μέσα σε
σφραγιστό αδιαφανή φάκελο και αποσφραγίζεται μόνο μετά την απαγγελία τής περί
ενοχής απόφασης του δικαστηρίου, γενομένης ειδικής μνείας στα πρακτικά. Σε περίπτωση ασκήσεως εφέσεως κατά της καταδικαστικής απόφασης, το δελτίο ποινικού
μητρώου σφραγίζεται και πάλι με ευθύνη του γραμματέα της έδρας του εκδόσαντος
την απόφαση δικαστηρίου, σε αδιαφανή φάκελο, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των
του προηγούμενου εδαφίου. Τα αυτά ισχύουν σε περίπτωση επανεκδίκασης της υπόθεσης κατ’ ουσίαν μετ΄ αναίρεση. Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων από το δικαστικό γραμματέα συνεπάγεται την πειθαρχική του ευθύνη».
Το Ποινικό Μητρώο για τους αλλοδαπούς τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και ενημερώνεται από τις Εισαγγελίες για τις ποινές των αλλοδαπών, αφού πρώτα αυτές τελεσιδικήσουν και με τα ονόματα που δηλώνουν ή παρουσιάζουν με έγγραφα (τα οποία είναι συνήθως πλαστά) οι αλλοδαποί κατηγορούμενοι. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απαντά κατά τις εργάσιμες ώρες εντός δύο ωρών
(συνήθως) στα αιτήματα των γραμματέων των Εισαγγελιών. Πρόβλημα για την ενημέρωση της δικογραφίας με το αντίγραφο Μητρώου υφίσταται στα Αυτόφωρα που διεξάγονται κατά τις μη εργάσιμες (Σαββατοκύριακα και αργίες).
Σε αυτές τις περιπτώσεις το δικαστήριο μπορεί είτε να αναβάλει για την επομένη
εργάσιμο είτε να προχωρήσει σε χορήγηση αναστολής μετά δήλωση του κατηγορουμένου ότι δεν έχει άλλη καταδικαστική απόφαση ή άλλη αναστολή εκτέλεσης ποινής
και να τύχουν στο εξής εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 1 του Ποινικού
Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο: «Αν μετά τη χορήγηση της αναστολής, αλλά κατά τη
διάρκειά της, αποδειχθεί ότι αυτός που την έλαβε είχε προηγουμένως καταδικαστεί
αμετακλήτως σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κάποια από τις πράξεις που ορίζει το άρθρο 99, το δικαστήριο με αίτηση του εισαγγελέα ανακαλεί την αναστολή που
χορηγήθηκε».
Το Ποινικό Μητρώο σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι σε κάποιον κατηγορούμενο
χορηγήθηκε αναστολή εκτέλεσης ποινής, ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, επιστρέφει την απόφαση στον εισαγγελέα προκειμένου να αρθεί η αναστολή.
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10. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Η Ομάδα Εργασίας κατόπιν εξέτασης όλων των ανωτέρω ενοτήτων, λαμβάνοντας
υπόψη το πλαίσιο εργασίας που της ανατέθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή, των
προβληματισμών των αρμόδιων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που έχουν εκτενώς
συζητηθεί και με γνώμονα την αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας στη χώρα μας, παρουσίασε στα μέλη της Συντονιστικής
Επιτροπής ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με τους εξής άξονες:
1. Βελτίωση νομικού πλαισίου
2. Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων
3. Ενίσχυση μέτρων επιβολής σεβασμού δικαιωμάτων Διανοητικής ιδιοκτησίας
4. Συντονισμός Διωκτικών Αρχών
5. Επιμόρφωση
6. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
7. Προώθηση διαλόγου για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Οι προτάσεις αυτές εναρμονίζονται με το ψήφισμα του Συμβουλίου της 25ης
Σεπτεμβρίου 2008 για ένα συνολικό ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση
της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας1 τριών βημάτων ως εξής:

α) δημιουργία ενός παρατηρητηρίου που θα κάνει χρήση των πληροφοριών που
ήδη υπάρχουν με σκοπό την ακριβέστερη ανάλυση της κατάστασης στον τομέα των
παραποιημένων προϊόντων και της πειρατείας,
β) διάχυση των πληροφοριών σε όσους δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση
των παραπάνω φαινομένων ειδικά μέσω διαδικτύου και
γ) προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κοινού μέσα από την έκδοση ενημερωτικών οδηγών και την οργάνωση μιας ευρωπαϊκής ημέρας με σχετικό θέμα.
Αρκετές από τις προτάσεις που ακολουθούν προϋποθέτουν σημαντικούς πόρους
σε κεφάλαιο, ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή που ενδεχομένως θα
μπορούσαν να αναζητηθούν από το ΕΣΠΑ 2007-2013, με την προϋπόθεση ότι αφορούν επιλέξιμες δαπάνες.
Κατά τα λοιπά, απαιτείται συντονισμός των δράσεων των αρμόδιων φορέων, προϋπόθεση που μπορεί να διασφαλιστεί μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής.

1

Πηγή: Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 253 της 04/10/2008 σ. 0001 - 0002

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008G1004(01):EL:HTML
και http://www.managingip.com/Article.aspx?ArticleID=2018947&LS=EMS208940
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παραβάσεων λογισμικού εκ μέρους επιχειρήσεων, σύμφωνα με πρόταση της
ΥΠΕΕ για εφαρμογή νέας ελεγκτικής διαδικασίας. Η νομοθετική αυτή ρύθμιση μπορεί να περιληφθεί στη σχετική Υπουργική Απόφαση για το διοικητικό
πρόστιμο.

Συνοπτικά οι άξονες του ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης περιλαμβάνουν
τις εξής ενέργειες:

10.1. Βελτίωση νομικού πλαισίου
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι στην Ελλάδα το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο παρέχει επαρκή κάλυψη των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Ωστόσο, εξαιτίας
της πολυπλοκότητας και της έκτασης του φαινομένου της παράνομης διακίνησης
προϊόντων παραποίησης, απομίμησης και πειρατείας, που παρατηρείται παγκοσμίως, καθώς και της διασύνδεσής του με το οργανωμένο έγκλημα, σημειώνονται
αρκετά πεδία βελτίωσης του εθνικού νομικού πλαισίου με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και επιχειρησιακή καταστολή του φαινομένου.

ß Τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τη διαδικασία κατάσχεσης των εμπορευμάτων και καταστροφής, ώστε να συμπεριληφθεί και η κατάσχεση και καταστροφή των παράνομων αντιγράφων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ß Αποσαφήνιση της αρμόδιας Αρχής (διοικητική ή δικαστική) για την άρση του

αξιόποινου, σε περίπτωση που οι υπόχρεοι καταβάλουν το διοικητικό πρό-

στιμο.

ß Εξέταση δυνατότητας αποστολής εγκυκλίου, όσον αφορά στην εφαρμογή της

ß

Άμεση αποστολή της παρούσας μελέτης της Συντονιστικής Επιτροπής σε
όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την
τροποποίηση του Ν. 2239/94 περί Σημάτων και στον Υπουργό Πολιτισμού, για
την τροποποίηση του Ν. 2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία.

ß

Αναγκαιότητα να τίθενται υπό διαβούλευση οι σχετικές νομοθετικές προτάσεις μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται από την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας.

εθνικής νομοθεσίας από τις δικαστικές αρχές, καθώς επίσης και της επισήμανσης ότι η Διανοητική Ιδιοκτησία είναι ένα αγαθό που χρήζει προστασίας.
Ενδεικτικά, θα μπορούσε να αναφερθεί στην εν λόγω εγκύκλιο η αναγκαιότητα επιβολής και χρηματικής ποινής εκτός από την επιβολή φυλάκισης, όπως
ρητώς ορίζεται στο Ν. 2121/1993 (άρθρο 66).

ß Συγκέντρωση της νομοθεσίας που αφορά στα μέτρα επιβολής σεβασμού στα

δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και ανάρτηση στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες κάθε φορέα, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του, καθώς επίσης και συνδέσεις (links) με τις ιστοσελίδες των υπόλοιπων φορέων, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει πλήρη εικόνα για το ισχύον νομικό πλαίσιο.

ß Επέκταση της εφαρμογής της άρσης απορρήτου των τηλεπικοινωνιών στις
περιπτώσεις κακουργηματικής παραβίασης δικαιωμάτων Διανοητικής
Ιδιοκτησίας (τροποποίηση Ν. 2225/1994), γεγονός που θα διευκολύνει και στην
εξιχνίαση περιπτώσεων χρήσης του διαδικτύου ως μέσου παράνομης διακίνησης πειρατικών και παραποιημένων προϊόντων.

ß Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου της επιβολής του διοικητι-

κού προστίμου, ως ισχύει σήμερα και τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσί-

ας κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνει μόνο τις περιπτώσεις παράνομου λογισμικού και επανεξέταση, από μηδενική βάση των μέτρων αντιμετώπισης παράνομης διακίνησης CDs, όπου δεν είναι εφικτή η είσπραξη του διοικητικού
προστίμου για διάφορους λόγους από αλλοδαπούς (δυσκολία εξακρίβωσης
στοιχείων ταυτότητας, διεύθυνσης κατοικίας, διαθέσιμο εισόδημα κλπ).

ß

Τροποποίηση της νομοθεσίας αναφορικά με την αυτόφωρη διαδικασία , η
οποία προβλέπεται από το Ν. 2121/1993 και εφαρμόζεται στις περιπτώσεις
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ß Νομοθετική ρύθμιση για τον ορισμό ενός φορέα αρμόδιου για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων.

10.2. Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων
και δημιουργία βάσης δεδομένων
Ως προς την αναγκαιότητα αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων πανελλαδικά, παρατηρούμε ότι παρ’ όλο που ο κάθε αρμόδιος φορέας συλλέγει στατιστικά στοιχεία,
δεν υπάρχει πρόβλεψη μέχρι σήμερα για την τήρησή τους κατά τρόπο ομοιόμορφο
ούτε και για την καταχώρησή τους σε ενιαία βάση δεδομένων.

ß

Συλλογή ανά τετράμηνο γενικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με την πα-
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ραβίαση δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (πχ. κατασχέσεις, καταστροφές συλλήψεις, παραπομπές, καταδίκες κλπ.) από τις αρμόδιες Αρχές και προώθησή τους σε έναν φορέα για περαιτέρω επεξεργασία (ΟΠΙ).

να λαμβάνεται υπόψη αυτός ο στόχος, καθώς ακόμη και ένας μικρός αριθμός
μεγάλων υποθέσεων είναι σημαντικός, τόσο από πρακτικής πλευράς, όσο και
για τη διαμόρφωση αποτρεπτικού κλίματος.

ß Έκδοση νέας σχετικής εγκυκλίου από το ΥΠΕΣ προς όλους τους Δήμους της

ß Διαρκή επιμόρφωση των στελεχών όλων των διωκτικών Αρχών και εν γένει των

χώρας για την εφαρμογή της διαδικασίας κατάσχεσης και καταστροφής πειρατικών και παραποιημένων (Υπουργική Απόφαση Κ1-1178/2007) και υποβολής
των αντίστοιχων στατιστικών στοιχείων στον ΟΠΙ.

Αρχών επιβολής σεβασμού των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση των αντίστοιχων μέτρων επιβολής.

ß

έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν όλες οι αρμόδιες Αρχές πανελλαδικά
(ΕΛΑΣ, Δημοτική Αστυνομία, ΥΠΕΕ, Τελωνεία, Υπουργείο Δικαιοσύνης κλπ). Η
βάση δεδομένων θα τηρείται στον ΟΠΙ, κατόπιν νομοθετικής ρύθμισης.

Ενθάρρυνση έκδοσης εγκυκλίου προς τις Δικαστικές Αρχές, στην οποία μεταξύ άλλων, θα αναδειχθεί η προτεραιότητα που έχει δώσει η Πολιτεία για την
καταπολέμηση του φαινομένου παράνομης διακίνησης πειρατικών και παραποιημένων προϊόντων με τη σύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής για την
παρακολούθηση θεμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας. (Απρίλιος 2008).

ß Συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Δικαιοσύνης και ΟΠΙ για αποστολή των σχε-

ß Ευαισθητοποίηση των δικαστικών λειτουργών, στο πλαίσιο της ολοκληρωμέ-

ß Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων, την οποία θα

τικών με την πνευματική ιδιοκτησία αποφάσεων από τα ειδικά πινάκια των
Εφετείων, των Πρωτοδικείων και του Αρείου Πάγου και δημοσίευση αυτών μετά
τη διαγραφή των ονομάτων.

10.3. Ενίσχυση μέτρων επιβολής σεβασμού δικαιωμάτων
Διανοητικής Ιδιοκτησίας ( enforcement)
Είναι γεγονός ότι το προσωπικό των Διωκτικών Αρχών, το οποίο είναι επιφορτισμένο με το έργο της επιβολής σεβασμού δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
καταβάλλει με υπευθυνότητα σημαντική προσπάθεια σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων επιβολής σεβασμού δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς
ανταγωνισμού ως απαραίτητη προϋπόθεση της ανάπτυξης της οικονομίας και των
επενδύσεων σε καινοτομία.

ß Eντατικοποίηση των ελέγχων σε όλη την Ελλάδα με προτεραιότητα στο ιστορικό εμπορικό κέντρο της Αθήνας και σημαντικά σημεία.

ß Ενδυνάμωση των ελέγχων στα σημεία εισόδου - εξόδου της χώρας, δεδομένης

της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας ως σημείο εισόδου – εξόδου για την Ε.Ε.
και τη Ν. Α. Ευρώπη.

ß Δι-υπηρεσιακό σχέδιο για να εντοπιστεί το δεύτερο επίπεδο παραβατών που

είναι ο «παραγωγός» των πειρατικών και παραποιημένων αγαθών. Κατά την κατάρτιση του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου των Διωκτικών Αρχών θα πρέπει
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l

l

l

νης αντιμετώπισης του φαινομένου. Στο πλαίσιο αυτό:
Η μελέτη της Συντονιστικής Επιτροπής θα διανεμηθεί στα μέλη της Ένωσης
Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος και της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος,
καθώς επίσης και τις αρμόδιες Αρχές στο Κέντρο και στις Περιφέρειες της
χώρας.
Θα διοργανωθεί από τον ΟΠΙ ημερίδα με τίτλο “Enforcement of copyright Law:
Greek and US experience” σε συνεργασία με το United States Trademark and
Patent Office (USPTO), στις 20 Φεβρουαρίου 2009. Ομιλητές θα είναι Έλληνες
και Αμερικανοί δικαστές και περιεχόμενο της ημερίδας θα είναι η ανταλλαγή
εμπειριών σχετικά με ζητήματα επιβολής πνευματικής ιδιοκτησίας.
Θα διοργανωθεί υπό την αιγίδα του ΥΠΕΞ, σε συνεργασία με τον ΟΠΙ και τον
ΟΒΙ ημερίδα με θέμα «Προστασία των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας,
η οικονομική διάσταση» στις 4 Απριλίου 2009 για τα μέλη της Ένωσης
Εισαγγελέων Ελλάδος.

10.4. Συντονισμός Διωκτικών Αρχών
Για τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα των μέτρων επιβολής σεβασμού των
δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των
Διωκτικών Αρχών τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο.

ß

Έκδοση Εγχειριδίου, 5.000 αντιτύπων, υπό την αιγίδα της Συντονιστικής
Επιτροπής, που θα περιλαμβάνει τις αρμοδιότητες όλων των φορέων που
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ασχολούνται με την προστασία δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το σχετικό νομικό πλαίσιο και στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης, θα μπορούσε να εξεταστεί και η δυνατότητα διαφορετικών εγχειριδίων, κατά κατηγορίες Διωκτικών
Αρχών (πχ. ΕΛΑΣ και Τελωνεία) για πληρέστερη ενημέρωση. Επιμέλεια της έκδοσης ανατίθεται στον ΟΠΙ, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και με
χρηματοδότηση από το ΥΠΕΞ.

ß

Σύν ταξη και διανομή εγ χειριδίου με τις βασικές έν νοιες Διανοητικής
Ιδιοκτησίας στις αστυνομικές ακαδημίες.

ß Διενέργεια σε συνεργασία και με ιδιωτικούς φορείς ανά τακτών χρονικών δι-

αστημάτων επιμορφωτικών σεμιναρίων τόσο για τα ανακύπτοντα στην καθημερινή δράση των αστυνομικών υπαλλήλων θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας,
όσο και για την ενημέρωσή τους αναφορικά με νέους τρόπους αναγνώρισης,
διακίνησης και ελέγχου πειρατικών και παραποιημένων προϊόντων (όπως ενημέρωση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τη χρήση του διαδικτύου στην παράνομη διακίνηση πειρατικών και παραποιημένων προϊόντων).

ß Ορισμός ενός εκπροσώπου σε κάθε αρμόδιο φορέα ως σημείο επαφής για τον
καλύτερο συντονισμό μεταξύ των Διωκτικών Αρχών, ως πιο ευέλικτη και αποτελεσματική λύση από τη δημιουργία Συντονιστικού Κέντρου.

10.5.1.3. Επιμόρφωση υπαλλήλων ΥΠΟΙΟ

10.5. Επιμόρφωση

ß Εισαγωγή βασικών στοιχείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην επιμόρφωση των

Η διαρκής επιμόρφωση των δημόσιων λειτουργών σχετικά με την έκταση του φαινομένου παράνομης διακίνησης πειρατικών και παραποιημένων προϊόντων, τις αρνητικές συνέπειές του στην οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνία, καθώς και
τους τρόπους αντιμετώπισής του σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αναμφισβήτητα συντελεί στην εξοικείωσή τους με τα θέματα της προστασίας των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, αλλά και στην ευαισθητοποίησή τους προκειμένου να
συμβάλουν και εκείνοι με τη σειρά τους στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση
του φαινομένου.

υπαλλήλων στη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ).

ß

Διανομή εγχειριδίου με τις βασικές έννοιες Διανοητικής Ιδιοκτησίας στη
ΣΕΥΥΟ. Διενέργεια σε συνεργασία και με ιδιωτικούς φορείς ανά τακτά χρονικά
διαστήματα επιμορφωτικών σεμιναρίων τόσο για τα ανακύπτοντα στην καθημερινή τους δράση θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, όσο και για την ενημέρωσή τους αναφορικά με νέους τρόπους αναγνώρισης, διακίνησης και ελέγχου
πειρατικών και παραποιημένων προϊόντων.

10.5.1. Δράσεις ανά κατηγορία στελεχών Αρχών επιβολής σεβασμού
δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

10.5.2. Ετήσια Προγράμματα Επιμόρφωσης αρμόδιων για τη Δ.Ι. Αρχών

10.5.1.1. Πρόσθετη ενημέρωση δικαστών

10.5.2.1. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας

ß Επέκταση του ήδη υπάρχοντος μαθήματος στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα της
Εθνικής Σχολής Δικαστών ως ξεχωριστό μάθημα.

ß

Ετήσιο συνέδριο / οργάνωση στρογγυλής τράπεζας με Έλληνες και αλλοδαπούς δικαστές σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

ß

Στελέχωση των δημιουργηθέντων ειδικών πινακίων για εκδίκαση υποθέσεων Διανοητικής Ιδιοκτησίας στα Πρωτοδικεία και στα Εφετεία της Αθήνας, της
Θεσσαλονίκης και του Πειραιά από εξειδικευμένους δικαστές.

10.5.1.2. Επιμόρφωση αστυνομικών υπαλλήλων

ß Εισαγωγή βασικών στοιχείων Διανοητικής ιδιοκτησίας στις αστυνομικές ακαδημίες.
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Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση
του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ζωτικής σημασίας, διοργανώνει
κατ’ έτος εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία αποσκοπούν στην περαιτέρω επιμόρφωση του προσωπικού της.
To ετήσιο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων, μετεκπαιδεύσεων του προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2009, θα ολοκληρωθεί με την υποβολή της της καταγραφής των εκπαιδευτικών αναγκών των επιχειρησιακών και επιτελικών
Υπηρεσιών, κατόπιν αξιολόγησης, προς την Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, για
τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Από την προαναφερόμενη καταγραφή της καθ’ ύλην αρμόδιας για τις εκπαιδεύσεις Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ήτοι από τη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α, έχει προκύψει η αναγκαιότητα για την εκπαίδευση δια-
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κοσίων (200) περίπου στελεχών, στο γενικότερο εκπαιδευτικό αντικείμενο των
«Οικονομικών εγκλημάτων», στο οποίο περιλαμβάνεται ως θεματική ενότητα και η
«Πνευματική Ιδιοκτησία».

10.5.2.2. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υπουργείου Οικονομικών
Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τελωνειακής Υπηρεσίας
Κατόπιν της εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ στο πρόγραμμα της ΣΕΥΥΟ για το έτος 2009 θα διοργανωθούν οι κάτωθι ημερίδες:
1) Βιομηχανική ιδιοκτησία: Προστασία και τεχνολογική πληροφόρηση
Η εν λόγω ημερίδα θα διοργανωθεί από την 33η Διεύθυνση και την ΣΕΥΥΟ και
θα γίνει επιμόρφωση των τελωνειακών υπαλλήλων σε θέματα Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας. Προς τούτο θα γίνει σχετική ενημέρωση από τον Οργανισμό
Βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και από εκπροσώπους εταιρειών με σκοπό
την διάκριση γνήσιου/απομιμητικού προϊόντος (Απρίλιος 2009).

Η ΥΠ.Ε.Ε. ωστόσο γνωρίζοντας την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των υπαλλήλων της στο μείζον θέμα της Διανοητικής Ιδιοκτησίας έχει ήδη προτείνει εγγράφως προς τη Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. την κατάρτιση αυτοτελούς προγράμματος με τον τίτλο
«Προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας», το οποίο θα διοργανώνεται στις περιοχές
όπου υφίστανται Περιφερειακές και επιχειρησιακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε.
Επιπλέον, η ΥΠ.Ε.Ε. σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας
και την Business Software Alliance έχει ήδη κατά καιρούς διενεργήσει ημερίδες σε
όλη την Ελλάδα, σε θέματα καταπολέμησης του παράνομου λογισμικού και γενικότερα προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

10.5.3. Πρόγραμμα επιμόρφωσης ΟΠΙ

ß Ο ΟΠΙ ξεκίνησε μια διαρκή συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.

ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
και συμμετέχει σε σειρά ενημερωτικών διημερίδων και συνεδρίων με σκοπό την ενημέρωση των Υπάλληλων της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ήδη πραγματοποιήθηκαν δύο διημερίδες με θέμα «Εφαρμογές της Σύγχρονης
Τεχνολογίας στον Πολιτισμό» στη Θεσσαλονίκη, στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2008
και στο Λουτράκι, στις 8 και 9 Ιανουαρίου 2009, ενώ επίκειται άμεσα άλλη μια
στην Αθήνα στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2009.

2) Θέματα αντιμετώπισης απάτης και λαθρεμπορίου
Η εν λόγω ημερίδα θα διοργανωθεί από την 33η Διεύθυνση σε συνεργασία με
τη ΣΕΥ ΥΟ και θα γίνει επιμόρφωση των τελωνειακών υπαλλήλων σε θέματα
ανταλλαγής πληροφοριών, καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της διακίνησης παραποιημένων και πειρατικών προϊόντων.
Τέλος στα προγράμματα εκπαίδευσης νεοδιόριστων υπαλλήλων στην τελωνειακή
υπηρεσία περιλαμβάνεται ενημέρωση για το φαινόμενο των παραποιημένων/πειρατικών προϊόντων και για αποτελεσματικούς ελέγχους καταπολέμησης του.
Πρόγραμμα επιμόρφωσης ΥΠΕΕ
Ένα από τα επιμορφωτικά προγράμματα κατάρτισης της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. είναι «Η διοικητική και ανακριτική δράση της ΥΠ.Ε.Ε. και τα ειδικά θέματα δίωξης», ορισμένες
ενότητες του οποίου άπτονται της προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
Το προαναφερθέν πρόγραμμα κατά το έτος 2008 έχει διεξαχθεί ως ακολούθως:
Τόπος διεξαγωγής

Υπηρεσία

Ημερομηνία

Θεσσαλονίκη
Βόλος

Επιχ. Δ/νση Ειδ. Υποθ. Θεσ/κης
Περιφ. Δ/νση Θεσσαλίας

02-06 Ιουν.‘08
15-19 Σεπ. ‘08

Ιωάννινα

Περιφ. Δ/νση Ηπείρου

20-24 Οκτ. ‘08

40

ß

Ο ΟΠΙ σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προγραμμάτισε Ημερίδα με θέμα «Πνευματική Ιδιοκτησία στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση - Εφαρμογή στους Τομείς Πληροφορικής». Η εκδήλωση θα πραγματοποιείτο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 9 Δεκεμβρίου 2008,
αναβλήθηκε όμως για τις 5 Μαρτίου 2009.

ß

Τέλος, ο ΟΠΙ πρόκειται να διοργανώσει ημερίδα με τίτλο “Enforcement of
copyright Law: Greek and US experience” σε συνεργασία με την αμερικανική
Πρεσβεία στις 20 Φεβρουαρίου 2009. Ομιλητές θα είναι Έλληνες και Αμερικανοί
δικαστές και περιεχόμενο της ημερίδας θα είναι η ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με ζητήματα επιβολής πνευματικής ιδιοκτησίας. Ήδη έχει προσκληθεί μεγάλος αριθμός δικαστών.
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επικρατεί στην Ελλάδα, όσον αφορά στα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας,
την παρουσίαση των δράσεων της χρονιάς που πέρασε και τον εντοπισμό θεμάτων για περαιτέρω για βελτίωση στο άμεσο μέλλον, την παρουσίαση του γενικότερου προβληματισμού και των προτάσεων του ιδιωτικού τομέα.

10.6. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
Είναι σύνηθες το φαινόμενο πολίτες να καταφέρονται εναντίον των διωκτικών
Αρχών και να υπερασπίζονται τους πωλητές πειρατικών και παραποιημένων προϊόντων, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι αγοράζοντας αυτά τα προϊόντα, συμμετέχουν
σε μια εγκληματική πράξη με αρνητικές συνέπειες για την οικονομία της χώρας και
της δικής τους ευημερίας.

ß Σχεδιασμός μιας «διαφημιστικής» εκστρατείας, η οποία σταδιακά θα «αφυπνίζει» και θα «επιμορφώνει» την κοινή γνώμη, ούτως ώστε να είναι σε θέση να
αφομοιώνει και να εμπεδώνει τα μηνύματα, με σκοπό να διαμορφωθεί νοοτροπία σεβασμού των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (τηλεόραση, διαδίκτυο, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά, αφίσες κλπ).

ß

Έκδοση ειδικών φυλλαδίων για τον πολίτη ενημερωτικών για τις συνέπειες
της παραποίησης και της πειρατείας από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ß

Εκπόνηση μελέτης για την εισαγωγή ενός συστήματος δεικτών μέτρησης
της αποτελεσματικότητας των μέτρων επιβολής σεβασμού των δικαιωμάτων
Διανοητικής Ιδιοκτησίας, την έκταση παραβίασης και τις μελλοντικές τάσεις.

ß

Εκπόνηση και δημοσιοποίηση πανελλαδικής έρευνας για τη χρήση πειρατικών και παραποιημένων προϊόντων από τον γενικό πληθυσμό (users survey),
σε ετήσια βάση, η οποία αναμένεται να συμβάλει περαιτέρω στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

ß

Διοργάνωση ημερίδας με την παρουσία εκπροσώπων όλων των αρμόδιων φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με θέμα: «Η παραβίαση των δικαιωμάτων
Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο», προκειμένου να εντοπιστούν οι περιορισμοί του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και τρόποι αποτροπής αυτής της
μορφής εγκληματικότητας.

ß Η επαγρύπνηση των εταιρειών δικαιούχων των δικαιωμάτων Διανοητικής

Ιδιοκτησίας και η στενή συνεργασία με τις διωκτικές Αρχές κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου παραποίησης/
πειρατείας.

ß Ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ επιχειρήσεων για το ρόλο τους ως χρήστες ή/και
δικαιούχοι δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

10.7. Προώθηση διαλόγου για τα δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας
Η προώθηση του διαλόγου μεταξύ εκπροσώπων όλων των αρμόδιων φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (εταιρείες και Συλλογικούς Φορείς Προστασίας
& Διαχείρισης) συμβάλλει στην αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων
Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

ß Ετήσια διοργάνωση ημερίδας για τη γενική ανασκόπηση της κατάστασης που
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2008
I.A ΔΙΩΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Ελληνική Αστυνομία
1.1. Απολογισμός έργου
Η παραβίαση δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα αφορά κυρίως
στην αναπαραγωγή μαζικών ποσοτήτων κλεψίτυπων ψηφιακών δίσκων και τη διάθεσή τους στην Ελληνική αγορά (κυρίως σε διάφορες αστικές και τουριστικές περιοχές της χώρας).
Από τις μέχρι σήμερα έρευνες δεν έχει διαπιστωθεί η δράση εγκληματικών οργανώσεων με ιδιαίτερη δυναμική και σταθερή παρουσία στη χώρα. Το προφίλ των
εμπλεκόμενων εγκληματικών οργανώσεων αφορά τη δράση εγχώριων ολιγομελών
ομάδων, με επίπεδη δομή, που ασχολούνται συστηματικά με την παραγωγή μαζικών ποσοτήτων κλεψίτυπων ψηφιακών δίσκων, προκειμένου να τα διαθέσουν σε μεμονωμένους μικροπωλητές, οι οποίοι θα τα πωλήσουν στο κοινό, συνήθως σε υπαίθριες αγορές.
Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας αποτελεί το βασικότερο στοιχείο που συμβάλλει στην ικανότητα για αναπαραγωγή μεγάλου αριθμού ψηφιακών δίσκων σε
σχετικά μικρό χρονικό διάστημα (χρήση Η/Υ, γρήγορων οδηγών αντιγραφής, έγχρωμων εκτυπωτών κ.α.). Ένας από τους παράγοντες που ευνοεί την ανάπτυξη του
φαινομένου είναι οι συγκριτικά υψηλότερες τιμές των γνήσιων ψηφιακών δίσκων
μουσικού και οπτικοακουστικού περιεχομένου από τις νόμιμες εταιρείες. Το γεγονός ότι οι πλαστοί δίσκοι πωλούνται περίπου στο 1/4 της τιμής των γνησίων, κάνει το
κοινό να αποδέχεται αυτή την κατάσταση, μη θεωρώντας την αγορά τους ως επιλήψιμη συμπεριφορά.

θεσίας, περί πνευματικής ιδιοκτησίας, (CD-DVD) από τις οποίες εξιχνιάσθηκαν
οι 1014. Οι δράστες της εγκληματικής αυτής δραστηριότητος είναι κυρίως υπήκοοι
Νιγηρίας - Πακιστάν αλλά και Έλληνες, οι κλεψίτυποι δε ψηφιακοί δίσκοι διατίθενται κυρίως σε υπαίθριες αγορές.
Επί του συνόλου των παραβάσεων της νομοθεσίας περί Διανοητικής Ιδιοκτησίας
οι υφιστάμενες επιχειρησιακές υπηρεσίες μας, έχουν εξαρθρώσει κατά το τρέχον
έτος είκοσι (20) εργαστήρια παραγωγής κλεψίτυπων προϊόντων. Από τις προαναφερόμενες υποθέσεις εξάρθρωσης εργαστηρίου παραγωγής κλεψίτυπων προϊόντων CD-DVD:
11 αφορούσαν εργασ τήρια που εί χαν συσ ταθεί σε οικίες από άτομα
Αφρικανικής υπηκοότητας (κυρίως Πακιστάν, Νιγηρίας και Αιθιοπίας), οι
οποίοι προμήθευαν έτερους ομοεθνείς τους με σκοπό να διαθέσουν αυτά σε
υπαίθριες αγορές.

ß

ß

6 αφορούσαν διάθεση κλεψίτυπων προϊόντων σε καταστήματα εμπορίαςενοικιάσεως ηλεκτρονικών ειδών, με ιδιοκτήτες κυρίως άτομα Ελληνικής υπηκοότητας.

ß

2 αφορούσαν υποθέσεις, στις οποίες οι δράστες είχαν συστήσει εργαστήρια
στις οικίες τους, διαφήμιζαν δε τα προϊόντα τους μέσω εφημερίδας αγγελιών.
Στη μία εξ’ αυτών ο δράστης παρήγαγε κλεψίτυπα προϊόντα ηλεκτρονικών
υπολογιστών, τα οποία απέστειλε στους ενδιαφερόμενους αγοραστές μέσω
εταιρείας ταχυμεταφορών.

ß 1 υπόθεση αφορούσε εργαστήριο σε οικία, στην οποία συνδυάζονταν και άλ-

Από τα τηρούμενα στη κεν τρική υπηρεσία του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας στοιχεία, ήτοι από τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας/Τμήμα 2ο
Οικονομικών Εγκλημάτων, προκύπτει ότι τόσο οι εξειδικευμένες Yπηρεσίες για
την αντιμετώπιση των Οικονομικών Εγκλημάτων (Υποδ/νσεις Δίωξης Οικονομικών
Εγκλημάτων, Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών Αθηνών και Θεσ/νίκης), όσο και οι κατά τόπον αρμόδιες Yπηρεσίες Ασφαλείας στην λοιπή επικράτεια, κατά τη διάρκεια του
2008 έχουν επιληφθεί σε συνολικά 1116 υποθέσεις παραβίασης της σχετικής νομο-

λες εγκληματικές δραστηριότητες.
Ειδικότερα για τα απομιμητικά προιόντα, με δεδομένο ότι πρόκειται για κατ’έγκληση διωκόμενο αδίκημα, δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη για την τήρηση αυτών από την υπ’αριθ. 1/2001 Κανονιστική Διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας. Ως εκ τούτου οι όποιες υποθέσεις παραβίασης του Ν.2239/94 αναφέρονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α αφορούν ιδιαίτερα σοβαρές
υποθέσεις οι οποίες αφ’ ενός φέρουν τον χαρακτήρα του οργανωμένου εγκλήματος και αφ’ετέρου η εγκληματική αυτή δραστηριότητα εμφανίζεται ως δευτερογενή δράση άλλων αδικημάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις το αδίκημα της Διανοητική
Ιδιοκτησίας λαμβάνεται υπ’όψιν κατά την εκπόνηση της Εκτίμησης απειλής για
το Οργανωμένο Έγκλημα στην Χώρα μας, η οποία συντάσσεται από τη Διεύθυνση
Δημόσιας Ασφάλειας και αποτελεί την εθνική συνεισφορά της Χώρας μας προς την
ΕΥΡΩΠΟΛ, με την ακόλουθη υποβολή της έκθεσης προς το Συμβούλιο Υπουργών
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε.
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1.2. Στατιστικά Στοιχεία

1.3. Σημαντικές Υποθέσεις (Success Stories)
α) Την 26-06-2008 αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ηλιούπολης κατέσχεσαν 168.521 ζευγάρια γυαλιά ηλίου, 7.422 γυναικεία πορτοφόλια, 6.335 γυναικείες τσάντες, 570 γυναικείες ζώνες και 80 καπέλα, τα οποία αποτελούσαν απομιμήσεις γνησίων προϊόντων επώνυμων εταιρειών (CHANEL, DIOR,
GUCCI, PRADA, ARMANI κ.λ.π.). Τα προαναφερόμενα απομιμητικά προϊόντα,
φυλάσσονταν σε αποθήκη στην Ηλιούπολη Αττικής. Συνελήφθησαν τρείς
(3) αλλοδαποί υπήκοοι Σενεγάλης. Η αποθήκη είναι ιδιοκτησίας Ελληνικής
εταιρείας.

της εταιρείας 3Μ LITTMANN. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η ανωτέρω
είχε εισαγάγει ποσότητα 560 τεμαχίων το Σεπτέμβριο του 2004 και είχε διαθέσει στην αγορά τα 483 στηθοσκόπια.
δ) Την 09-09-2008 από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης/ ΔΑΘ/ΥΔΟΕΑΗ

ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν εντός ατομικής επιχείρησης, ιδιοκτησίας
ημεδαπού, συνολικά 12.418 στάμπες, πιστά αντίγραφα γνωστών εταιρειών
(DC COMICS, WARNER BROS, HANA BARBERA, VIACOM).
ε) Την 06-08-2008 από το Τ.Α. Χανίων ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν εντός καταστήματος εμπορίας δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, ιδιοκτησίας

β) Την 07-11-2008 από το Τ.Α. Νεάπολης Θεσσαλονίκης ανευρέθηκαν και κατα-

σχέθηκαν στην κατοχή τριών υπηκόων Βουλγαρίας, εντός τροχόσπιτου σε
αγροικία , επιμελώς κρυμμένα, 18 χάρτινα κιβώτια, περιέχοντα 4.440 ζεύγη γυαλιών ηλίου με επικολλημένα τα λογότυπα των εταιρειών Christian
Dior, Nike, Prada, Diesel, Emporio Armani, Gucci, Polo, Dior και
Giorgio Armani, αξίας 20.000€.

ημεδαπού, 76 τσάντες, 14 ζώνες, 58 πορτοφόλια, 10 μαντήλια λαιμού, 23 καπέλα, 35 ζεύγη γυαλιά ηλίου, απομιμητικά προϊόντα των εταιρειών LOUIS
VUITTON, GUCCI, CHRISTIAN DIOR.
στ) Την 10-07-2008 από την Υ.Α. Ρόδου ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν εντός καταστήματος ιδιοκτησίας ημεδαπού, 44 ρολόγια, 105 ζεύγη γυαλιά ηλίου, 4
ζώνες, 5 χρονόμετρα και 1 πετσέτα θαλάσσης, απομιμητικά προϊόντα των

Αναφορικά με τις κατασχέσεις σε καταστήματα κατόπιν εγκλήσεως εκπρο-

εταιρειών LOUIS VUITTON, DIOR, ADIDAS και LACOSTE.

σώπων των θιγομένων εταιρειών, κατά τα έτη 2007 και 2008, ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:
α)

Την 10-10-2008 από το Α.Τ. Αρχαγγέλου Ρόδου ανευρέθηκαν και κατασχέθη-

καν εντός καταστήματος τουριστικών ειδών, ιδιοκτησία ημεδαπής, απομιμητικά προϊόντα GUCCI (μία βαλίτσα, 16 τσάντες, 39 ρολόγια, 32 πορτοφόλια), ARMANI (18 πορτοφόλια, 3 ζεύγη γυαλιά) και LOUIS VUITTON (35 τσάντες, 7 ρολόγια και 7 ζώνες).
β) Την 30-09-2008 από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης ανευρέθηκαν

και κατασχέθηκαν εντός καταστήματος ρουχισμού, ιδιοκτησίας ημεδαπού,
απομιμητικά προϊόντα των γνησίων ειδών DIESEL και ΝΙΚΕ (150 τζιν παντελόνια, 29 αθλητικές μπλούζες, 6 παντελόνια φόρμες, 41 υφασμάτινα παντελόνια, 41 πουλόβερ, 1 ζευγάρι γυαλιά ηλίου, 294 μπλούζες, 103 ζεύγη
υποδημάτων).
γ) Την 02-07-2008 από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης/ ΔΑΘ/ΥΔΟΕΑΗ

ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν εντός εταιρείας που εμπορεύεται είδη ιατρικού εξοπλισμού, ιδιοκτησίας ημεδαπής, 77 απομιμητικά στηθοσκόπια
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2. Τελωνειακή Υπηρεσία
2.1. Απολογισμός έργου
To 2008 η Τελωνειακή Υπηρεσία διοργάνωσε, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Τελωνείων, Διεθνές Συνέδριο το οποίο είχε ως αντικείμενο την καταπολέμηση της διακίνησης των παραποιημένων και πειρατικών προϊόντων (Μάιος
2008).
Στα πλαίσια της επιμόρφωσης των υπαλλήλων οργανώθηκε :
Ημερίδα, σε συνεργασία με την Γαλλική Πρεσβεία και τη Σχολή Επιμόρφωσης
Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ), στην οποία παρουσιάσθηκε η επιχειρησιακή δράση των Ελληνικών Διωκτικών Αρχών και
πρακτικά παραδείγματα διάκρισης «γνησίου/πλαστού» από γαλλικές εταιρείες (Lοuis Vuitton, Lacoste, Christian Dior) (Απρίλιος 2008).

ß

ß Ημερίδα, σε συνεργασία με την Ένωση Εταιρειών Ένδυσης & Υπόδησης (Μέλος
της FESI, European Federation of Sporting Goods Industry), στην οποία έγιναν παρουσιάσεις από την Tελωνειακή Υπηρεσία όσον αφορά στο νομοθετικό πλαίσιο καταπολέμησης του εμπορίου παραποιημένων προϊόντων και από
εταιρείες (Adidas, Converce, Diesel, Nike, Puma) όσον αφορά στη διάκριση γνησίων/πλαστών προϊόντων (Απρίλιος 2008).

ß Σεμινάριο σε συνεργασία με την ΣΕΥΥΟ στα πλαίσια του Διασυνοριακού προγράμματος Κοινοτικής πρωτοβουλίας, Interreg IIΑ.
Έγινε ενημέρωση των υπαλλήλων που υπηρετούν σε Tελωνεία της Κρήτης, μεταξύ άλλων και σε θέματα ελέγχου με σκοπό την καταπολέμηση της παραποίησης/πειρατείας. (Ιούνιος 2008).

Επιπλέον το 2008, τα Ελληνικά Τελωνεία συμμετείχαν στις κοινές τελωνειακές
επιχειρήσεις Medifake (E.E), Ηurricane (Seci), Fairplay (ΠΟΤ) με εθνικό σημείο
επαφής την 33η Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων.
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της 7ης συνάντησης της ομάδας εργασίας κατά της
απάτης και του λαθρεμπορίου του κέντρου SECI που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του
2008 στο Βουκουρέστι ομόφωνα ανατέθηκε στην Ελληνική Τελωνειακή Διοίκηση
ο σχεδιασμός κοινής τελωνειακής επιχείρησης για την καταπολέμηση του φαινομένου των παραποιημένων προϊόντων. Η επιχείρηση αυτή με την ονομασία Trojan
Horse συντονίζεται από την 33η Δ/νση σε συνεργασία με τον Έλληνα τελωνειακό σύνδεσμο στο κέντρο SECI υπό την αιγίδα του κέντρου SECI και θα λάβει χώρα
εντός του έτους 2009.
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Τέλος, ο Γενικός Δ/ντής των Τελωνείων & ΕΦΚ κ.Ν. Βερναδάκης συμμετείχε σε συνάντηση αποκλειστικά για τους Γενικούς Δ/ντές των Τελωνείων της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, υπό την αιγίδα της Γαλλικής Τελωνειακής Διοίκησης,
στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση
της ανώτερης υπηρεσιακής ηγεσίας των Tελωνείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
εξελίξεις στο τομέα της προστασίας δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας και η χάραξη σχεδίου δράσης για την χρονική περίοδο 2009-2012. (Νοέμβριος 2008).

2.2. Στατιστικά Στοιχεία
Από τα τηρούμενα στην κεντρική υπηρεσία (33η Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων)
προκύπτει ότι το έτος 2008 διαπιστώθηκαν στα Tελωνεία 80 υποθέσεις παραποιημένων προϊόντων και κατασχέθηκαν 805.228 τεμάχια παραποιημένα προϊόντα. Οι κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν στα λιμάνια (Ε Τελωνείο Πειραιά, Β
Τελωνείο Θεσσαλονίκης, Ρόδος, Αστακός), στα χερσαία σύνορα (Τελωνείο Κήπων,
Γ’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης) και στο αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος». Η καταγωγή και
χώρα αναχώρησης των προϊόντων στη μεγάλη πλειοψηφία των προϊόντων παραμένει η Κίνα ενώ ο προορισμός τους ήταν κυρίως η Ελλάδα αλλά και χώρες της Ε.Ε
καθώς και χώρες των Βαλκανίων (FYROM, Αλβανία). Από τις πραναφερόμενες υποθέσεις παραποιημένων προϊόντων:
1. 22 δεσμεύσεις αφορούν υποδήματα, 186.627 τεμάχια.
Τα υποδήματα ήταν προϊόντα απομίμησης των σημάτων: NIKE, FOOT CLUB
BA RCELONA, PUM A, A DIDAS, TIMBER L A ND, MICK EY, SUPER M A N,
SPIDERMAN, TWEETY, TOM & JERRY, R. DI CAPPA, LACOSTE.
2.

19 δεσμεύσεις αφορούν ενδύματα, 279.443 τεμάχια.
Τα ενδύματα ήταν προϊόντα απομίμησης των σημάτων: ADIDAS, NIKE, PUMA,
LACOSTE, BARCELONA, OSFP, PAOK, GANT, BURBERRY, R.CAVALLI, DIESEL,
ARMANI, HUMMEL, YAMAHA, HUGO BOSS, PLAYBOY.

3.

9 δεσμεύσεις αφορούν αξεσουάρ (ζώνες, καπέλα, στυλό, μπρελόκ, πετσέτες κλπ),124.503 τεμάχια.
Τα αξεσουάρ ήταν προϊόντα απομίμησης των σημάτων: Bulgari, puma, nike,
adidas, Mont Blanc, Barcelona, spiderman, Disney, Burberry,
Hugo Boss, Gucci, Lοuis Vuitton, Versace, Armani.

4.

18 δεσμεύσεις αφορούν παιχνίδια, 76.662 τεμάχια .

Τα παι χ ν ίδια ήταν προϊόν τα απομίμ ησης των σημάτων: SPIDERM A N,
SUPERMAN, BATMAN, PRINCESS, WINNIE, DAIZY DUCK, MICKEY MOUSE ,
SPONGERBOBE, TWEETY.
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5.

σερα εμπορευματοκιβώτια, με χώρα προέλευσης την Κίνα, χώρα προορισμού
την Ελλάδα και η ποσότητα των παραποιημένων παπουτσιών NIKE που κατασχέθηκε και καταστράφηκε είναι 81.576 τεμάχια.

5 δεσμεύσεις αφορούν ρολόγια, 3.530 τεμάχια.

Τα ρολόγια ήταν προϊόν τα απομίμησης των σημάτων: GUCCI, PL AYBOY,
ROLEX, OMEGA, BULGARI, LΟUIS VUITTON, WARNER DISNEY, MARVEL.
6.

4 δεσμεύσεις αφορούν γυαλιά, 20.512 τεμάχια.

2.

Τα γυαλιά ήταν προϊόντα απομίμησης των σημάτων: Gucci, Rayban, Prada,
Lacoste.
7.

4 δεσμεύσεις αφορούν κινητά, αξεσουάρ κινητών και μπαταρίες,

με χώρα καταγωγής την Ταιβάν, χώρα αποστολής την Κίνα και προορισμό την
χώρα μας.

6.830 τεμάχια.

Τα προϊόντα ήταν απομίμηση των σημάτων ΝΟΚΙΑ, SONY και TOSHIBA.
8.

1 δέσμευση αφορά αρώματα, 290 τεμάχια.

3.

Τα αρώματα ήταν προϊόντα απομίμησης των σημάτων: Bulgari, Gucci,
Dior.
9.

12 δεσμεύσεις αφορούν τσάντες και πορτοφόλια, 106.831 τεμάχια.
Οι τσάντες και τα πορτοφόλια ήταν προϊόντα απομίμησης των σημάτων: LΟuis
Vuitton, Gucci, Prada, Versace, Longchamp.

Επισημαίνεται ότι στο Β’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης στις 27-11-2008 δεσμεύτηκαν
περίπου 5 τόνοι προφίλ αλουμίνιου προερχόμενα από Τουρκία ως προϊόν απομίμησης. Η εν λόγω δέσμευση δεν έχει περιληφθεί στα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία
καθώς έχει κατατεθεί αγωγή κατά της σχετικής πραγματογνωμοσύνης της δικαιούχου εταιρείας και η υπόθεση εκκρεμεί στα αρμόδια δικαστήρια.
Τέλος το έτος 2008 διαπιστώθηκαν στα Τελωνεία (Ε’ Τελωνείο Πειραιά, Β’
Τελωνείο Θεσσαλονίκης, Τελωνείο αερολιμένα Ελ.Βενιζέλου) και δώδεκα (12)
υποθέσεις παραποιημένων τσιγάρων και κατασχέθηκαν 83.624.600 τεμάχια.

2.3. Σημαντικές Υποθέσεις (Success Stories)
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε μερικές από τις πιο σημαντικές υποθέσεις που απασχόλησαν τα Τελωνεία και οι οποίες περιλαμβάνονται στα άνω συνολικά στοιχεία.
1.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης Hurricane II που διοργανώθηκε από το κέντρο
SECI (στο οποίο συμμετέχουν χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης) κατασχέθηκαν από το Ε’ Τελωνείο Πειραιά 5.000 τεμάχια γυαλιά ηλίου στις 0 8-042008 με το σήμα G ως προϊόντα απομίμησης της εταιρείας “Guccio Gucci spa”

Επιπλέον στο Τελωνείο Κήπων κατασχέθηκαν 5.000 τεμάχια εξαρτημάτων
και μπαταριών κινητών τηλεφώνων στις 18-03-2008 ως προϊόντα απομίμησης της εταιρείας ΝΟΚΙΑ με χώρα αποστολής την Τουρκία και τελικό προορισμό την Αυστρία.

4.

Στο πλαίσιο της δίωξης των παραποιημένων προϊόντων και του λαθρεμπορίου για άλλη μια χρονιά κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες λαθραίων παραποιημένων τσιγάρων με μεγαλύτερη αυτή που κατασχέθηκε στις 15-102008 στο Ε’ Τελωνείο Πειραιά ως προϊόντα απομίμησης του σήματος LM,
10.425.000 τεμάχια .

5.

Στο πλαίσιο της προστασίας της υγείας των μικρών παιδιών ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και φέτος στις κατασχέσεις παιχνιδιών. Τα αρμόδια Τελωνεία στα
δύο μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας κατέσχεσαν μεγάλες ποσότητες (76.662
τεμάχια) πλαστικών παιχνιδιών τα οποία κατασκευάζονται στην Κίνα με
αμφιβόλου ποιότητας υλικά. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι στο Β’ Τελωνείο
Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν στις 18-04-2008 12.898 τεμάχια και στις 2307-2008 9.100 τεμάχια ως προϊόντα απομίμησης των σημάτων: superman,
batman, princess, Winnie, spiderman, ενώ στο Ε’ Τελωνείο Πειραιά
κατασχέθηκαν στις 03-06-2008 15.000 τεμάχια και στις 27-08-2008 16.800
τεμάχια παιχνίδια ως προϊόντα απομίμησης των σημάτων της εταιρείας
DISNEY.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης που διοργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 που πραγματοποιήθηκαν στο Πεκίνο, τα Ελληνικά Τελωνεία (Β’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης,
Ε’ Τελωνείο Πειραιά, Τελωνείο Αστακού) τη χρονική περίοδο 01-11-2007 – 3108-2008 πραγματοποίησαν σημαντικές κατασχέσεις κυρίως σε αθλητικά παραποιημένα υποδήματα των εταιρειών Adidas, Nike, Puma. Η μεγαλύτερη
ποσότητα εντοπίστηκε στο Β’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης στις 19-5-2008 σε τέσ-
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3. Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων

ß 3100 προσκλήσεις σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 και πάνω
υπαλλήλους,

3.1. Απολογισμός έργου
Η ΥΠ.Ε.Ε. μεταξύ των πολυπληθών ελέγχων που διενεργεί ετησίως, διενεργεί και
σειρά ελέγχων που ως στόχο έχουν την περιστολή των παραβάσεων που άπτονται
της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (βιομηχανικής και πνευματικής).
Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά με τον περιορισμό του φαινομένου του παράνομου εμπορίου, το οποίο ως γνωστό πλήττει τα δημόσια έσοδα, τον υγιή ανταγωνισμό
και δημιουργεί συνθήκες ανισορροπίας στην αγορά, κατά το έτος 2008 διενεργήθηκαν από την ΥΠ.Ε.Ε. συνεχείς περιπολίες και έλεγχοι επιχειρήσεων και προϊόντων
σε όλη την επικράτεια.
Οι παραπάνω έλεγχοι διενεργήθηκαν σε όλο το φάσμα της αγοράς (χονδρέμποροι – εισαγωγείς, λιανοπωλητές, πλανόδιοι μικροπωλητές), με κύριο άξονα τις μεγάλες πόλεις και τα λιμάνια της χώρας. Μεταξύ των ελέγχων αυτών περιλαμβάνονται
και οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν σε πλανόδιους μικροπωλητές, στο πλαίσιο των
προγραμματισμένων ελέγχων διακίνησης σε κομβικά σημεία των μεγάλων πόλεων
(Σταθμοί μετρό, τρένων, λεωφορείων, λαϊκές αγορές, εμπορικά κέντρα κλ.π.), με κύριο σκοπό την απομάκρυνση των πλανοδίων.
Έγιναν δεσμεύσεις και κατασχέσεις κυρίως ειδών ένδυσης, ειδών οικιακής χρήσης, μικροσυσκευών, εργαλείων, τσαντών, φο μπιζού, καλλυντικών, CDs κλ.π.
Στόχος των ελέγχων ήταν και παραμένει, η πρόληψη και συμμόρφωση των επιτηδευματιών, που δεν είναι σύννομοι σύμφωνα με τις υφιστάμενες φορολογικές υποχρεώσεις (έναρξη επιτηδεύματος, κατοχή συνοδευτικών εγγράφων, έκδοση φορολογικών στοιχείων κλ.π.) και κυρίως η ανάσχεση και ο δραστικός περιορισμός της
επέκτασης του παραεμπορίου.
Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων στο πλαίσιο της αποστολής της για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος πραγματοποίησε μεταξύ άλλων κατά το έτος 2008
και ελέγχους αδειών χρήσης λογισμικού για την καταπολέμηση της πειρατείας λογισμικού στην Ελλάδα.
Οι έλεγχοι της ΥΠ.Ε.Ε. για την καταπολέμηση του παράνομου λογισμικού, πραγματοποιούνται από το 2006 και έχουν επιφέρει σημαντική μείωση του ποσοστού της
πειρατείας λογισμικού.

3.2. Στατιστικά Στοιχεία
Η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων της ΥΠ.Ε.Ε. έχει αποστείλει πανελλαδικά από το
2006 προσκλήσεις σε επιχειρήσεις για υποβολή δήλωσης απογραφής λογισμικού.
Συγκεκριμένα έχει αποστείλει:
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ß 1060 προσκλήσεις σε επιχειρήσεις που απασχολούν 40 έως 49 υπαλλήλους,
ß 2303 προσκλήσεις σε επιχειρήσεις που απασχολούν 26 έως 39 υπαλλήλους,
ß 3010 προσκλήσεις σε επιχειρήσεις που απασχολούν 20 έως 25 υπαλλήλους και
ß 3098 προσκλήσεις σε επιχειρήσεις που απασχολούν 15 έως 19 υπαλλήλους
Τα δεδομένα που συνελέγησαν, επεξεργάστηκαν και εστάλησαν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε. τόσο για έλεγχο των επιχειρήσεων που απέστειλαν ελλιπή στοιχεία όσο και των επιχειρήσεων που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσκλήσεις. Στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2008 διαπιστώθηκαν παραβάσεις στη χρήση λογισμικού και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.
Το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 1000 ευρώ για κάθε παράνομο λογισμικό που
εντοπίζεται.
Κατά τη διάρκεια του 2008, η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων έδωσε συνολικά 224 εντολές για έλεγχο σε εταιρείες για την κατοχή νόμιμης άδειας λογισμικού και πραγματοποίησε 137 ελέγχους, από τους οποίους διαπιστώθηκαν 15 παραβάσεις.

3.2. Σημαντικές Υποθέσεις (Success Stories)
Κατ’ αρχήν επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι της ΥΠ.Ε.Ε. για την καταπολέμηση του
παράνομου λογισμικού, πραγματοποιούνται από το 2006, και σύμφωνα με έρευνα
από τον οργανισμό International Data Corporation (IDC) που εκπονήθηκε για λογαριασμό του παγκόσμιου οργανισμού Business Software Alliance ανακοινώθηκε ότι
το ποσοστό της πειρατείας μειώθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε δυο χρόνια, δεδομένου ότι από το 2006 στο 2007 επιτεύχθηκε μείωση από το 64% στο 61%
και από το 2007 στο 2008 επιτεύχθηκε μείωση από το 61% στο 58%.
Εξίσου ικανοποιητική κρίνεται όμως και η δράση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων
στην καταπολέμηση των απομιμητικών προιόντων, δεδομένου ότι η ΥΠ.Ε.Ε. έχει καταφέρει σημαντικά πλήγματα και στα κυκλώματα διακίνησης παραποιημένων προϊόντων γνωστών εταιρειών.
Κατωτέρω αναφέρονται τρεις ενδεικτικές περιπτώσεις οι οποίες έχουν λάβει
χώρα κατά το έτος 2008.
Περίπτωση 1η
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Θεσσαλονίκης της ΥΠ.Ε.Ε. ενεργώντας στο πλαίσιο της αποστολής της για την αντι-
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μετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, εξάρθρωσε κύκλωμα που παρασκεύαζε και προωθούσε παρανόμως καλλυντικά.
Συγκεκριμένα σε επιχείρηση που πραγματοποίησε σε εργαστήριο παραγωγής
καλλυντικών στη Θεσσαλονίκη, διαπίστωσε την λειτουργία παράνομης παραγωγής
και διάθεσης καλλυντικών.
Η προώθηση γινόταν τηλεφωνικά και σε συνεργασία με αισθητικούς ανά την
Ελλάδα. Όλες οι συναλλαγές γίνονταν χωρίς παραστατικά.
Στο χώρο παραγωγής που λειτουργούσε χωρίς άδεια και παράγονταν προϊόντα
χωρίς την έγκριση του ΕΟΦ, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πρώτες ύλες και μεγάλες
ποσότητες έτοιμων προϊόντων.
Σε άλλο αποθηκευτικό χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χιλιάδες κουτιά με συσκευασμένα προϊόντα έτοιμα προς διάθεση.
Δείγματα των προϊόντων απεστάλησαν στον ΕΟΦ προς ανάλυση, προκειμένου να
διαπιστωθεί η πιθανή επικινδυνότητα για την δημόσια υγεία.

4. Δημοτική Αστυνομία
4.1. Απολογισμός έργου
H Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3377/2005
από τις αρχές Απριλίου του 2008 και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (ΕΛΑΣ, ΥΠΕΕ, ΝΟΜΑΡΧΙΑ Αθήνας κλπ), έχει δημιουργήσει ΜΙΚΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
Ελέγχου. Διαθέτει σε καθημερινή βάση είκοσι υπαλλήλους με αποκλειστική ενασχόληση τον έλεγχο του παραεμπορίου, πέραν του συνόλου των υπαλλήλων της που
ασκούν τους ελέγχους στους τομείς ευθύνης τους.

4.2. Στατιστικά Στοιχεία
Από το σύνολο 10.354 κατασχέσεων το έτος 2008, 357 αφορούσαν CD (50.100 τεμάχια), 187 DVD (14.150 τεμάχια) και 1.320 τσάντες (16.500 τεμάχια).

Περίπτωση 2η
Η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης της ΥΠ.Ε.Ε. ενεργώντας στο
πλαίσιο της αποστολής της για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, καθώς και της προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ανακάλυψε και κατέσχεσε σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους, χιλιάδες τεμάχια παραποιημένων
προϊόντων, τα οποία επρόκειτο να διοχετευθούν στην αγορά ως γνήσια.
Η έρευνα που διήρκεσε αρκετούς μήνες εστιάστηκε σε κυκλώματα παράνομων
εισαγωγών και διακινήσεως εμπορευμάτων κινεζικής και τουρκικής προέλευσης.
Η ΥΠ.Ε.Ε. κατάσχεσε χιλιάδες τεμάχια παραποιημένων ενδυμάτων (μπουφάν,
μπλούζες, πουκάμισα παντελόνια κ.α.) διαφόρων επωνύμων μαρκών.
Περίπτωση 3η
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών της ΥΠ.Ε.Ε ενεργώντας
στο πλαίσιο της αποστολής της για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου κατάφερε ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα
διακίνησης παραποιημένων προϊόντων στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, μετά από έρευνες που πραγματοποίησε σε αποθηκευτικούς χώρους
και ένα κατάστημα στο κέντρο των Αθηνών, ανακάλυψε και κατέσχεσε 43 χιλιάδες
τεμάχια γυαλιών ηλίου, παραποιημένων επωνύμων μαρκών, καθώς και 26 χιλιάδες
καπέλα επίσης παραποιημένων επωνύμων μαρκών. Όλα τα προϊόντα ήταν κινεζικής προέλευσης.
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5. Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών & Υπαίθριου Εμπορίου
5.1. Απολογισμός έργου

1.B. Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας
1. Απολογισμός έργου ΟΠΙ

Για την χρονική περίοδο από 02-01-2008 έως 05-12-2008 έχουν καταγραφεί από τη
Διεύθυνση Εμπορικών Οργανώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου
του Υπουργείου Ανάπτυξης 774 περιπτώσεις κατασχέσεων, που έχουν πραγματο-

Α. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση

ποιηθεί κατά τη διάρκεια ελέγχων στο υπαίθριο εμπόριο στο κέντρο της Αθήνας.

Α.1.α. Μαθητών Δημοτικού
i. Μαθητικός Διαγωνισμός

5.2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΠΟ 02-01-2008 ΕΩΣ 05-12-2008

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΠΙΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΑΠΟ 02-01-2008 ΕΩΣ 03-04-2008

7

1531

13.700,00 €

ΑΠΟ 04-04-2008 ΕΩΣ 24-04-2008

108

492

300,00 €

ΑΠΟ 06-05-2008 ΕΩΣ 30-05-2008

138

670

1.900,00 €

ΑΠΟ 09-06-2008 ΕΩΣ 30-06-2008

91

461

300,00 €

ΑΠΟ 01-07-2008 ΕΩΣ 31-07-2008

107

899

5.900,00 €

ΑΠΟ 01-08-2008 ΕΩΣ 29-08-2008

74

845

8.000,00 €

ΑΠΟ 01-09-2008 ΕΩΣ 29-09-2008

82

745

16.800,00 €

ΑΠΟ 01-10-2008 ΕΩΣ 31-10-2008

99

370

3.200,00 €

ΑΠΟ 03-11-2008 ΕΩΣ 28-11-2008

66

300

300,00 €

ΑΠΟ 01-12-2008 ΕΩΣ 05-12-2008

2

31

1.000,00 €

774

6.344

51.400,00 €

ΣΥΝΟΛΑ

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Τιμών Τροφίμων και Ποτών, Τμήμα Α’

Ο ΟΠΙ διοργάνωσε έναν διαγωνισμό σχετικό με την πνευματική ιδιοκτησία και
θέμα τη δημιουργία καλύτερης αφίσας για την προώθηση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η ευαισθητοποίηση των νέων για την ανάγκη
προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και για τις αρνητικές συνέπειες
της κλοπής των έργων του πνεύματος. Ο ΟΠΙ για την προώθηση του συνεργάσθηκε
με το Υπουργείο Παιδείας και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό ήταν ευρύτατη.
Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας στις 6 Μαΐου 2008 από επιφανείς ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων.

ii. Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας
Για την προώθηση του διαγωνισμού δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα (www.
lavemeros.gr), στην οποία δίνονται επίσης και βασικές πληροφορίες για την πνευματική ιδιοκτησία.
Αξιοσημείωτο είναι πως η ιστοσελίδα αυτή διακρίθηκε με το Χρυσό Ermis Award
στην κατηγορία «Web Sites - Δημόσιοι Οργανισμοί» των Web Awards.

iii. Δημιουργία εκπαιδευτικού φυλλαδίου
Δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Ελλάδος εκπαιδευτικό υλικό που περιείχε αφενός τις βασικές έννοιες της πνευματικής ιδιοκτησίας και αφετέρου τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού (http://www.lavemeros.gr/
copyright_07-01-2007.pdf).

iv. Δημιουργία ενημερωτικού Οδηγού για μαθητές Δημοτικού
Δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε σε διάφορες εκδηλώσεις ενημερωτικός ειδικός οδηγός για τους μαθητές Δημοτικού με αντικείμενο την απλή περιγραφή των
βασικών εννοιών πνευματικής ιδιοκτησίας (http://www.opi.gr/opifiles/odigoi/
dimotiko.pdf).
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v. Μετάφραση κόμικ για την πνευματική ιδιοκτησία

iii. Δημιουργία ενημερωτικού Οδηγού για μαθητές Γυμνασίου –Λυκείου

Επίσημη μετάφραση ενός κόμικ του WIPO που περιγράφει με ευχάριστο και παιδαγωγικό τρόπο τις βασικές έννοιες της πνευματικής ιδιοκτησίας για παιδιά και διανομή αυτού σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως σε έκθεση παιδικού και εφηβικού βιβλίου (http://www.opi.gr/opifiles/odigoi/markos_el.pdf και στην ιστοσελίδα http://
www.lavemeros.gr/Copyright.pdf).

Δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε σε διάφορες εκδηλώσεις ενημερωτικός ειδικός
οδηγός για τους μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου με αντικείμενο την περιγραφή των
βασικών εννοιών πνευματικής ιδιοκτησίας (http://www.opi.gr/opifiles/odigoi/
gymn_lyk.pdf).

vi. Κεφάλαιο για την πνευματική ιδιοκτησία σε σχολικό βιβλίο
Από το Σεπτέμβριο του 2009 θα περιληφθεί στο βιβλίο της στ’ δημοτικού «Αγωγή
του Πολίτη» ειδικό κεφάλαιο για την πνευματική ιδιοκτησία.

vii. Συμμετοχή του ΟΠΙ στην έκθεση παιδικού και εφηβικού βιβλίου
και διανομή σχετικού ενημερωτικού υλικού

iv. Συμμετοχή του ΟΠΙ στην έκθεση παιδικού και εφηβικού βιβλίου και διανομή σχετικού υλικού
Από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου 2008 ο ΟΠΙ συμμετείχε στην 1η Έκθεση Παιδικού
και Εφηβικού Βιβλίου που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Helexpo στην Αθήνα
και διένειμε στους επισκέπτες σχετικά φυλλάδια και ενημερωτικούς οδηγούς.

v. Επίσκεψη σχολείων στους χώρους του ΟΠΙ
Επίσκεψη σχολείων στους χώρους του ΟΠΙ και ενημέρωση των μαθητών για τις
βασικές έννοιες της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου 2008 ο ΟΠΙ συμμετείχε στην 1 Έκθεση Παιδικού
και Εφηβικού Βιβλίου που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Helexpo στην Αθήνα
και διένειμε στους επισκέπτες όλα τα παραπάνω σχετικά φυλλάδια (υπό iii έως iv)
και άλλους ενημερωτικούς οδηγούς του ΟΠΙ (όπως ενημερωτικός οδηγός για δασκάλους, βλ. παρακάτω).

Α.2. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Δασκάλων

Α.1.β. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου

i. Δημιουργία ενημερωτικού Οδηγού για Δασκάλους

i. Μαθητικός Διαγωνισμός

Δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε σε διάφορες εκδηλώσεις ενημερωτικός ειδικός
οδηγός για τους Δασκάλους με αντικείμενο την περιγραφή των βασικών εννοιών της
πνευματικής ιδιοκτησίας (http://www.opi.gr/opifiles/odigoi/daskaloi.pdf).
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Ο ΟΠΙ διοργάνωσε έναν διαγωνισμό σχετικό με την πνευματική ιδιοκτησία και
θέμα τη δημιουργία καλύτερου συνθήματος για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η ευαισθητοποίηση των νέων για την ανάγκη προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και για τις αρνητικές συνέπειες
της κλοπής των έργων του πνεύματος. Ο ΟΠΙ για την προώθηση του συνεργάσθηκε
με το Υπουργείο Παιδείας και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό ήταν ευρύτατη.
Η απονομή των βραβείων πραγ ματοποιήθηκε στο πλαίσιο εορτασμού της
Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας στις 6 Μαΐου 2008 από επιφανείς ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων.

ii. Κεφάλαιο για την πνευματική ιδιοκτησία σε σχολικό βιβλίο
Από το Σεπτέμβριο του 2009 θα περιληφθεί στο βιβλίο για τους δασκάλους της
στ’ δημοτικού «Αγωγή του Πολίτη» ειδικό κεφάλαιο για την πνευματική ιδιοκτησία,
στο οποίο, εκτός από σχετικές πληροφορίες που θα δίνονται στους δασκάλους, θα
υπάρχει και μια σειρά προτεινόμενων σχετικών δραστηριοτήτων.

Α.3. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Φοιτητών – Νέων

ii. Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας

i. Παρουσίαση εισήγησης σε Πανεπιστήμιο

Για την προώθηση του διαγωνισμού δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα (www.
lavemeros.gr), στην οποία δίνονται επίσης και βασικές πληροφορίες για την πνευματική ιδιοκτησία. Αξιοσημείωτο είναι πως η ιστοσελίδα αυτή διακρίθηκε με το Χρυσό
Ermis Award στην κατηγορία «Web Sites - Δημόσιοι Οργανισμοί» των Web Awards.

Στις 4 και στις 8 Απριλίου 2008 ο ΟΠΙ παρουσίασε εισήγηση στο πλαίσιο του
μαθήματος «Δίκαιο και Δεοντολογία της Πληροφορίας» του ΠΜΣ Επιστήμη της
Πληροφορίας (Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας) αν τίστοιχα στην
Κέρκυρα και στην Αθήνα.
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ii. Συμμετοχή σε ημερίδα που διοργανώθηκε από Πανεπιστήμιο
Στις 30 Μαΐου 2008 ο ΟΠΙ παρουσίασε εισήγηση με θέμα “Linking, Framing και
Meta-tagging” στην Ημερίδα «Πνευματική Ιδιοκτησία και Νέες Τεχνολογίες» που
διοργανώθηκε από το Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας και τη Νομική
Βιβλιοθήκη.

iii. Συμμετοχή σε νεανικό συνέδριο
Στις 9 Απριλίου 2008 ο ΟΠΙ συμμετείχε στο 4 ο Αthens Music Forum με παρουσίαση εισήγησης «Νέοι Τρόποι Διανομής και οι Επιπτώσεις τους στο Δίκαιο της
Πνευματικής Ιδιοκτησίας».

Α.4. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Κοινού

iv. Δημιουργία ενημερωτικών Οδηγών για το ευρύ κοινό
Δημιουργήθηκαν και διανεμήθηκαν σε διάφορες εκδηλώσεις:
Βασικός οδηγός για την πνευματική ιδιοκτησία με αντικείμενο την περιγραφή των βασικών εννοιών πνευματική ιδιοκτησίας (http://www.opi.gr/opifiles/
odigoi/basikos_odigos.pdf).

ß

ß Πνευματική ιδιοκτησία και Συλλογική Διαχείριση με αντικείμενο τη διευκρίνι-

i. Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Στις 6 Μαΐου 2008 ο ΟΠΙ διοργάνωσε εκδηλώσεις για τον εορτασμό της
Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην αίθουσα Μετρό στο Σύνταγμα
με συμμετοχή του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απηύθυνε χαιρετισμό ο τότε Υπουργός
Πολιτισμού κ. Μιχάλης Λιάπης. Στο πλαίσιο του εορτασμού έγινε και η απονομή
των βραβείων των πανελλήνιων μαθητικών διαγωνισμών για τη δημιουργία καλύτερης αφίσας και καλύτερου συνθήματος με θέμα την πνευματική ιδιοκτησία,
ενώ όλοι οι συμμετέχοντες είχαν περίπτερα και ενημέρωναν το κοινό για τα σχετικά ζητήματα. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων εμφανίστηκαν ζωντανά ο Νίκος
Τουλιάτος και η Ηχόδραση, η Παιδική - Εφηβική Χορωδία του Ωδείου Αθηνών και
οι Six A R Play Jazz.

ii. Δημόσια Διαβούλευση για το θέμα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης
της διαδικτυακής πειρατείας
Ο ΟΠΙ διεξήγαγε επίσης Δημόσια Διαβούλευση για το θέμα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της διαδικτυακής πειρατείας και το ρόλο των φορέων παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών. Η διαβούλευση διήρκησε από τις 25 Φεβρουαρίου
έως τις 15 Ιουνίου 2008 (http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/contact.html/
consultation.html).

iii. Συμμετοχή του ΟΠΙ στην 5η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη με
περίπτερο, διανομή ενημερωτικού υλικού και σχετικές εισηγήσεις
Από τις 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2008 ο ΟΠΙ συμμετείχε στην 5 Διεθνή Έκθεση
η
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Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη αφενός με περίπτερο, όπου διανεμήθηκε όλη η σειρά
των ενημερωτικών οδηγών και των φυλλαδίων του ΟΠΙ και αφετέρου με δημιουργία στρογγυλής τράπεζας, όπου παρουσιάστηκαν διάφορες εισηγήσεις σχετικά με
θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και βιβλίου (http://www.thessalonikibookfair.
com/2008tbf/grDocs/tefxos3.pdf).

ση βασικών ζητημάτων για την πνευματική ιδιοκτησία, τα συγγενικά δικαιώματα και τη συλλογική διαχείριση (http://www.opi.gr/opifiles/odigoi/syllogik_
diaxeirisi.pdf).

ß Ενημερωτικό φυλλάδιο για τον ΟΠΙ και τις αρμοδιότητές του (http://www.opi.
gr/opifiles/odigoi/enim_fillad.pdf).

v. Χρήση υπηρεσιών ΚτΠ (βλ. παρακάτω υπό Α. 10)
Το ευρύ κοινό μπορεί να χρησιμοποιήσει πληθώρα υπηρεσιών της ιστοσελίδας
του ΟΠΙ (www.opi.gr), όπως να προστρέξει στις γενικές πληροφορίες, στα συνήθη ερωτήματα, να ενημερωθεί για τις νέες τεχνολογίες, για τα επίκαιρα ζητήματα
μέσω της διαρκούς ενημέρωσης με newsletter και μέσω του online εκπαιδευτικού
υλικού και το σημαντικότερο να υποβάλει ηλεκτρονικώς τα ερωτήματά του ή ακόμη
και τις όποιες σχετικές καταγγελίες.

Α.5. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Δικαστών - Δικηγόρων
i. Προετοιμασία ημερίδας για δικαστές σε συνεργασία με το US Patent and
Trademark Office (USPTO) για το Φεβρουάριο 2009
Προετοιμασία ημερίδας με τίτλο “Enforcement of copyright Law: Greek and US
experience” σε συνεργασία με την αμερικανική Πρεσβεία για το Φεβρουάριο 2009
που θα απευθύνεται αποκλειστικά σε δικαστές. Ομιλητές θα είναι έλληνες και

αμερικανοί δικαστές και περιεχόμενο της ημερίδας θα είναι η ανταλλαγή εμπειριών
σχετικά με ζητήματα επιβολής πνευματικής ιδιοκτησίας.
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ii. Διεθνές συνέδριο με θέμα «Copyright Policies and the Role of Stakeholders»
Στις 26 και 27 Ιουνίου 2008 ο ΟΠΙ και το US Patent and Trademark Office (USPTO)
διοργάνωσαν διεθνές συνέδριο με θέμα «Copyright Policies and the Role of
Stakeholders». Στόχος του συνεδρίου ήταν να παρουσιαστούν και να συζητηθούν
σύγχρονα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας που έχουν ανακύψει στην Ευρώπη αλλά
και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα θέματα παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους του
USPTO, του ΟΠΙ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσώπους ελληνικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, καθώς και διεθνών οργανισμών όπως του WIPO, του WCO, της
IFFRO, της IFPI, της ΜΡΑΑ και της BSA.

i. Εκπαιδευτικό σεμινάριο αναγνώρισης πειρατικών και παραποιημένων
προϊόντων
Στις 8 Απριλίου 2008 ο ΟΠΙ συνδιοργάνωσε με το Γενικό Προξενείο των Η.Π.Α.
και με οργανισμούς προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας εκπαιδευτικό σεμινάριο αναγνώρισης πειρατικών και παραποιημένων προϊόντων στη Θεσσαλονίκη για
τις αρχές επιβολής (αστυνομικούς, τελωνειακούς υπαλλήλους και υπαλλήλους της
ΥΠ.Ε.Ε).

ii. Οδηγίες επιβολής διοικητικών μέτρων στην ιστοσελίδα ΟΠΙ
iii. Ημερίδα με θέμα «Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας
στην κοινωνία της πληροφορίας»
Στις 27 Μαρτίου 2008 ο ΟΠΙ διοργάνωσε ημερίδα στην αίθουσα εκδηλώσεων του
ΔΣΑ με θέμα «Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην κοινωνία της πληροφορίας» με την ευκαιρία της παρουσίασης του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα» (ΟΠΣ
ΟΠΙ) που υλοποίησε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της
Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ. Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας προσφέρθηκε έντυπο
και ψηφιακό υλικό σχετικό με την πνευματική ιδιοκτησία και τη χρήση του ΟΠΣ ΟΠΙ
(http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/info.html/education.html).

iv. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και ενημέρωσης (newsletters κ.ά.)
από την ιστοσελίδα του ΟΠΙ
Οι δικαστές, οι δικηγόροι (αλλά και οποιοσδήποτε τρίτος) μπορούν να προσφύγουν στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΟΠΙ, η οποία περιλαμβάνει σε ψηφιακή
μορφή όλο το ελληνικό νομικό πλαίσιο (νόμους, υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα κ.ά.), το κοινοτικό (οδηγίες, κανονισμούς, συστάσεις κ.α.) αλλά και το
διεθνές (διεθνείς συμβάσεις) που διέπουν το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας,
όπως και τη σχετική ελληνική νομολογία, βιβλιογραφία και αρθρογραφία καθώς και
τις γνωμοδοτήσεις που έχουν δημοσιευθεί για τα εν λόγω ζητήματα (http://web.opi.
gr/portal/page/portal/opi/info.html/library.html).
Επίσης χρήσιμες είναι οι υπηρεσίες αποστολής ενημερωτικών δελτίων ανά δίμηνο, τα νέα και οι ειδήσεις, τα ενημερωτικά σημειώματα και το εκπαιδευτικό υλικό,
οι διεθνείς εξελίξεις σε σχέση με την προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω των συστημάτων ανταλλαγής αρχείων (Peer to Peer) και οι πληροφορίες
για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και τα αμοιβολόγιά τους καθώς και οι
υπηρεσίες υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων.

Οι αρχές επιβολής μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ πρακτικές οδηγίες επιβολής τόσο του διοικητικού προστίμου (http://web.opi.gr/portal/page/
portal/opi/info.html/measures.html/prostimo.html) όσο και για τη διαδικασία
κατάσχεσης των εμπορευμάτων, της καταστροφής ή της διάθεσης αυτών που προβλέπεται στην υπουργική απόφαση για το υπαίθριο παραεμπόριο (Αποφ. Υφ. Ανάπτυξης Κ1-1178/25.6.2007) (http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/info html
/measures. html/katasxesi.html).

iii. Συλλογή στοιχείων και δημιουργία βάσης δεδομένων
για το διοικητικό πρόστιμο
Ο ΟΠΙ συλλέγει όλα τα στοιχεία των παραβάσεων που κοινοποιούνται σε αυτόν
από τις αρχές ελέγχου του διοικητικού προστίμου. Η δημιουργία της βάσης δεδομένων που πρέπει να τηρεί ο ΟΠΙ σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (ΚΥΑ 10100/
Δ3Β/4 020) και που συντελεί στην ανεύρεση των υπότροπων βρίσκεται ακόμη σε
εξέλιξη, αφού κρίθηκε άγονη η πρώτη προκήρυξη του έργου για τη δημιουργία της
απαραίτητης τεχνικής υποδομής για αυτή τη βάση δεδομένων.
Ο ΟΠΙ καθημερινά απάντα σε ερωτήσεις αστυνομικών υπαλλήλων για θέματα
εφαρμογής της υπουργικής απόφασης για το διοικητικό πρόστιμο.

Α.7. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Δημόσιας Διοίκησης
i. Συμμετοχή σε ημερίδες του ΙΝΕΠ
Ο ΟΠΙ ξεκίνησε μια διαρκή συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και συμμετέχει σε σειρά ενημερωτικών διημερίδων και συνεδρίων με σκοπό την ενημέρωση των
υπάλληλων της Δημόσιας Διοίκησης (εκπαιδευτικούς, υπαλλήλους Υπουργείων

Α.6. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Αρχών Επιβολής
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κ.α.) και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ήδη πραγματοποιήθηκαν δύο διημερίδες με θέμα «Εφαρμογές της Σύγχρονης
Τεχνολογίας στον Πολιτισμό» στη Θεσσαλονίκη, στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2008
και στο Λουτράκι, στις 8 και 9 Ιανουαρίου 2009, ενώ επίκειται άμεσα άλλη μια στην
Αθήνα στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2009. Στις ημερίδες αυτές εκτός από την παρουσίαση σχετικών εισηγήσεων, διανέμονται ενημερωτικοί οδηγοί και cd-rom, στα
οποία περιλαμβάνεται σε ψηφιακή μορφή το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού του
ΟΠΙ.

Α.8. Ενημέρωση– Ευαισθητοποίηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Δημιουργία ενημερωτικού Οδηγού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Δημιουργήθηκε και διανέμεται σε διάφορες εκδηλώσεις ενημερωτικός ειδικός
οδηγός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αντικείμενο τη διευκρίνιση ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που άπτονται της λειτουργίας τους (http://www.opi.
gr/opifiles/odigoi/epixeiriseis.pdf ).

Α.9. Διαφημιστικές δράσεις ΜΜΕ
Στο πλαίσιο της προώθησης των σκοπών του ΟΠΙ:
i. πραγματοποιήθηκαν δημοσιεύσεις σε εφημερίδες,
ii. προβλήθηκαν κοινωνικά μηνύματα από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο
κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων εορτών και της παγκόσμιας ημέρας
Διανοητικής Ιδιοκτησίας και
iii. παραχωρήθηκαν συνεντεύξεις σε περιοδικά, τηλεόραση και ραδιόφωνο.

τικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων τόσο στο ευρύ κοινό όσο
και σε επιμέρους ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. νομικούς, Οργανισμούς
Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) κ.λπ.) με την παροχή ιδίως γενικών πληροφοριών, τακτικών ενημερωτικών δελτίων και ενός ευρέως φάσματος εκπαιδευτικού
υλικού,
β) η δημιουργία κεντρικού σημείου πληροφόρησης και ενημέρωσης του ευρύ κοινού για θέµατα που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά
δικαιώματα μέσω και της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, η οποία περιλαμβάνει σε
ψηφιακή μορφή όλο το ελληνικό νομικό πλαίσιο (νόμους, υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα κ.ά.), το κοινοτικό (οδηγίες, κανονισμούς, συστάσεις κ.α.) αλλά και το διεθνές (διεθνείς συμβάσεις) που διέπουν το δίκαιο της
πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως και τη σχετική ελληνική νομολογία, βιβλιογραφία και αρθρογραφία καθώς και τις γνωμοδοτήσεις που έχουν δημοσιευθεί για
τα εν λόγω ζητήματα,
γ)

η δημιουργία ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού μηχανισμού ψηφιοποίησης και κωδικοποίησης κάθε είδους και μορφής υλικού που αφορά στο ζήτημα
της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στη χώρα μας
αλλά και διεθνώς,

δ) η δημιουργία ενός περιβάλλοντος επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής
απόψεων μεταξύ του ΟΠΙ, των ΟΣΔ, ιδιωτών - πνευματικών δημιουργών, ειδικών
στο θέμα αλλά και του ευρέος κοινού πάνω στο θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων μέσω διαδικτύου αλλά και τηλεφωνικών
υποδομών,
ε) η πλήρης αυτοματοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση της επικοινωνίας και συντονισμού του ΟΠΙ με τους ΟΣΔ με στόχο την αποδοτικότερη προάσπιση των συμφερόντων των πνευματικών δημιουργών και
στ) η υλοποίηση ενός περιβάλλοντος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους
πολίτες.

Α.10. Κοινωνία της Πληροφορίας

ii. Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

i. Δημιουργία ιστοσελίδας ΟΠΙ

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και να λάβει οικονομική στήριξη για έκδοση και εκτύ-

Το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την προστασία των
Πνευματικών Δικαιωμάτων στην Ελλάδα» που ανέλαβε να υλοποιήσει ο ΟΠΙ ολο-

πωση επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού, για τη δημιουργία ανοιχτής στο κοινό βιβλιοθήκης, για τη διοργάνωση περαιτέρω σεμιναρίων και συνεδρίων καθώς και για την
ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ήδη υποβλήθηκε πρόταση του ΟΠΙ για να ενταχθεί ο Οργανισμός και στο Δ’

κληρώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2008. Στόχοι του είναι οι εξής:
α) η παροχή πρόσβασης στη γνώση αναφορικά με το αντικείμενο της πνευμα-
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Β. Συνεργασία με άλλους φορείς
i. Αντιμετώπιση της διαδικτυακής πειρατείας
Στις αρχές του 2008 έλαβε χώρα με πρωτοβουλία του ΟΠΙ συνάντηση των δικαιούχων προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων με τους
εκπροσώπους φορέων παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προσπαθειών για αποτελεσματική αντιμετώπιση της
διαδικτυακής πειρατείας. Στις προσπάθειες αυτές εντάσσονται και συναντήσεις
με εκπροσώπους της ΕΕΤΤ αλλά και επανειλημμένες επιστολές και επαφές με
τις Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αναθεωρούσαν τη σχετική με τις τηλεπικοινωνίες νομοθεσία. Βασικό περιεχόμενο των
επιστολών και των επαφών ήταν κυρίως οι νομοθετικές παρεμβάσεις (οι κακουργηματικές παραβάσεις της πνευματικής ιδιοκτησίας να προστεθούν στα εγκλήματα για τα οποία επιτρέπεται η άρση του απορρήτου) και πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης σε θέματα αρμοδιότητας της ΕΕΤΤ. Απευθυνόμενοι επίσης στην ΕΕΤΤ
εκτός των άλλων παροτρύναμε τη στήριξη των θέσεων των δικαιούχων αναφορικά
με την αναθεώρηση της κοινοτικής νομοθεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (telecom package). Σχετική επιστολή εστάλη και στον Υπουργό Πολιτισμού ζητώντας την παρέμβασή του στον Υπουργό Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών προς
την κατεύθυνση της στήριξης των θέσεων των οργανισμών σχετικά με το telecom
package.
Ο ΟΠΙ διεξήγαγε επίσης Δημόσια Διαβούλευση για το θέμα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της διαδικτυακής πειρατείας και το ρόλο των φορέων παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών. Η διαβούλευση διήρκησε από τις 25 Φεβρουαρίου
έως τις 15 Ιουνίου 2008 . Το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ: http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/contact.
html/consultation.html.
Επίσης σε διεθνές επίπεδο ζητήσαμε (με επιστολές και επαφές στους αρμόδιους φορείς του εξωτερικού) το ζήτημα της ευθύνης των ISPs για την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας να συζητηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) αλλά και στο Advisory
Committee on Enforcement (ACE) του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής
Ιδιοκτησίας (WIPO).

ii. Συμμετοχή στη Συντονιστική Ομάδα για τη Διανοητική Ιδιοκτησία και
στην Ομάδα Εργασίας αυτής

Υπουργού Εξωτερικών (ΦΕΚ Β’ 575/03.04.2008), η οποία έχει αντικείμενο την παρακολούθηση και το συντονισμό θεμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, καθώς και την
εισήγηση στην Κυβέρνηση των αναγκαίων δράσεων και των ληπτέων μέτρων στον
τομέα της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της καταστολής φαινομένων πειρατείας, παραποίησης και απομίμησης προϊόντων. Ενεργός συμμετοχή του ΟΠΙ υπάρχει και στην Ομάδα Εργασίας, η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση
της Συντονιστικής Επιτροπής, έχει ως σκοπό δε την εύρυθμη και αποτελεσματική
λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής και συνέρχεται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα.

iii. Πραγματοποίηση συναντήσεων με διάφορους φορείς
Κατά τη διάρκεια του 2008 έχει πραγματοποιηθεί σειρά συναντήσεων του ΟΠΙ
με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εσωτερικών,
με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, με αξιωματούχους της ΕΛΑΣ,
με την ΥΠΕΕ, με την ηγεσία του δικαστικού σώματος, με Προέδρους Εισαγγελέων,
με τη Δημοτική Αστυνομία τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη και με την
Αμερικανική και Γαλλική Πρεσβεία.
Σκοπός αυτών των συναντήσεων ήταν η ενημέρωση για το καθεστώς προστασίας των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας, η συμβολή στην αποτελεσματική συνεργασία των διάφορων φορέων για την επιβολή τους και η εντατικοποίηση
της τελευταίας. Επίσης αντικείμενο πολλών συναντήσεων ήταν η αποτελεσματική
εφαρμογή των υπουργικών αποφάσεων για το διοικητικό πρόστιμο και για την καταπολέμηση του υπαίθριου παραεμπορίου.

iv. Σύνοδος της Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής
Συνεργασίας Ελλάδος - ΗΠΑ
Από τις 18 έως 20 Ιουνίου ο ΟΠΙ συμμετείχε μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών
στο Πρόγραμμα Συνόδου της Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας Ελλάδος - ΗΠΑ (Ουάσιγκτoν).

Γ. Επιμόρφωση ΟΠΙ και συλλογή τεχνογνωσίας
i. IPR Enforcement Expert Group Strengthening the IPR Enforcement
of EU Industry and SMEs

Ο ΟΠΙ συμμετέχει ενεργά στη Συντονιστική Επιτροπή Διανοητικής Ιδιοκτησίας
που συστάθηκε με την υπ’ αριθμό Π48-7542/ΑΣ 3540/22.03.2008 Απόφαση της

Στις 16 Ιανουαρίου, στις 16 και 17 Απριλίου και στις 21 Οκτωβρίου 2008 ο
ΟΠΙ εκπροσώπησε το δημόσιο τομέα της Ελλάδος συμμετέχοντας σε Ομάδα
Εμπειρογνωμόνων για την ενίσχυση και ισχυροποίηση των μέτρων επιβολής της
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Διανοητικής Ιδιοκτησίας προς όφελος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (IPR Enforcement Expert Group Strengthening the IPR
Enforcement of EU Industry and SMEs). Το πρόγραμμα θα διαρκέσει ως τον Απρίλιο
του 2009, οπότε και θα πραγματοποιηθεί Συνέδριο. Στο Συνέδριο αυτό, στο οποίο θα
συμμετάσχει και ΟΠΙ, θα παρουσιαστούν κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαμόρφωση ορθής πολιτικής σχετικά με την ενίσχυση των μέτρων επιβολής δικαιωμάτων
Διανοητικής Ιδιοκτησίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

ii. Συμμετοχή στο USPTO Global Intellectual Property Academy
Copyright Program
Από τις 28 Ιανουαρίου 2008 έως την 1η Φεβρουαρίου 2008 ο ΟΠΙ συμμετείχε
στο USPTO Global Intellectual Property Academy Copyright Program . Το πρόγραμμα περιελάμβανε θέματα από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας στις
ΗΠΑ, όπως ζητήματα επιβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, DRM, τεχνολογικά μέτρα προστασίας, πειρατεία, πνευματική ιδιοκτησία και νέες τεχνολογίες κ.λπ.

iii. Συμμετοχή σε Διεθνές Συνέδριο για την Καταπολέμηση της
Παραποίησης και της Πειρατείας
Από τις 3 έως τις 5 Φεβρουαρίου 2008 ο ΟΠΙ εκπροσώπησε την Ελλάδα στο 4ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΜΗΝΑΣ
1
10-07
2
11-07
3
12-07
4
01-08
5
02-08
6
03-08
7
04-08
8
05-08
9
06-08
10
07-08
11
08-08
12
09-08
13
10-08
14
11-08
15
12-08
16
01-09
		

ΚΛΕΨΙΤΥΠΑ CD
2.735
36.989
3.634
8.772
3.246
10.780
15.235
19.544
14.025
12.107
21.265
18.839
20.259
15.510
4.663
1.119
208.722

Διεθνές Συνέδριο για την Καταπολέμηση της Παραποίησης και της Πειρατείας,

που διοργανώθηκε στο Ντουμπάι. Σκοπός του συνεδρίου ήταν η συνεργασία φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για την ανεύρεση και εφαρμογή πρακτικών λύσεων στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου παραποιημένων προϊόντων και της πειρατείας.

2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
i. Γενικά στατιστικά στοιχεία
Ο ΟΠΙ έχει αναλάβει να συγκεντρώνει από τις αρμόδιες αρχές επιβολής δικαιωμάτων Διανοητικής ιδιοκτησίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία σχετικά με την παραβίαση δικαιωμάτων Διανοητικής
Ιδιοκτησίας (πχ. κατασχέσεις, καταστροφές, συλλήψεις, παραπομπές, καταδίκες
κλπ.).

ii. Στοιχεία παραβάσεων διοικητικού προστίμου
Ο ΟΠΙ συλλέγει επίσης όλα τα στοιχεία των παραβάσεων που κοινοποιούνται σε
αυτόν από τις αρχές ελέγχου του διοικητικού προστίμου.
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ΚΛΕΨΙΤΥΠΑ DVD
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TRITON BLUE WATER WORLD ECONOMY, Έκθεση, ΟΛΠ, Πειραιάς
(28-29/1/2008)
n 4 ο Διεθνές Συνέδριο Βιοτεχνολογίας, Έκθεση, Ζάππειο Μέγαρο Αθηνών
(2-3/2/2008)
n Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Έκθεση, Μετρό Συντάγματος
(6/5/2008)
n Συνέδριο και Έκθεση «Novelties and Industrial design», Ζάππειο Μέγαρο Αθηνών (15-16/5/2008)
n Γεύμα Δημοσιογράφων, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» (22/5/2008)
n 5η Έκθεση «Νέων Ερευνητών» του Προγράμματος ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ, Τεχνικό
Μουσείο Θεσσαλονίκης (11-13/10/2008)
n Συμμετοχή με ομιλία του Γενικού Διευθυντή του ΟΒΙ (θέμα: Τα ΔΕ ως
Παράγοντας Καινοτομίας) σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Βιολογικής Έρευνας
και Βιοτεχνολογίας (ΕΙΕ, 7.11.08)
n Συμμετοχή με ομιλία του Γενικού Διευθυντή του ΟΒΙ (θέμα «Τα Διπλώματα
Ευρεσιτεχνίας ως Παράγοντες Καινοτομίας») σε Συμπόσιο του ΤΕΕ για την
Τυποποίηση (27-18.11.2008)
n Σεμινάριο «Κοινοτικά Σχέδια και Υποδείγματα» στον ΟΒΙ (24/11/2008)
n Ημερίδα: «Εφευρέσεις – Προστασία και Τεχνολογική Πληροφόρηση»
στο ΑΠΘ (28/11/2008)
n Βράβευση Εφευρετών και Εορτασμός 20 χρόνων ΟΒΙ, Ζάππειο Μέγαρο
(30/11/2008)
n
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Επίσκεψη 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Αλμυρού (9/5/2008)
Επίσκεψη A. Brimelow, προέδρου EPO (10-11/7/2008)
Επίσκεψη Κινεζικής Αντιπροσωπείας στον ΟΒΙ (24/11/2008)

Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών από το 15ο Δημοτικό σχολείο Αμαρουσίου
(27/02/2008)
n Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών από το 10 ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου
(31/3/2008)
n
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Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών από το 16ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου
(7/04/2008)
n Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης
(14/5/2008)
n Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου
(21/05/2008)
n Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών από το 18 ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου
(15/12/2008)
n

5. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ως ομιλητές
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΟΜΙΛΙΑ
ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
A/A ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΕΜΑ

1

16/01/2008

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2

22/02/2008

ΧΑΝΙΑ

3

23/02/2008 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής
Μακεδονίας (Χορηγός ΟΒΙ)

4

27/03/2008

ΑΛΜΥΡΟΣ
ΒΟΛΟΥ

Καινοτομία - Τρόποι
1ο Εππαγελματικό Λύκειο
προστασίας
Αλμυρού/ Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα «Δημιουργία
Γραφείων Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας»

5

28/03/2008

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Καινοτομία - Τρόποι
1ο Εππαγελματικό Λύκειο
προστασίας
Αλμυρού/ Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα «Δημιουργία
Γραφείων Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας»

ΕΤΕΠ-Κ

Σεμινάριο κατάρτισης
στελεχών του “Πόλου
Καινοτομίας Κρήτης”

4. Ημερίδες
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 2008
Α/Α

ΘΕΜΑ

ΤΟΠΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

Εφευρέσεις:
Προστασία και
Τεχνολογική
Πληροφόρηση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αίθουσα Τελετών
Φιλοσοφικής Σχολής
Α.Π.Θ.

72

02/04/2008

2

Εφευρέσεις:
Προστασία και
Τεχνολογική
Πληροφόρηση

ΛΑΡΙΣΑ
ΤΕΙ Λάρισας
Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Συνεδριακό Κέντρο
ΤΕΙ Λάρισας

87

14/04/2008

Εφευρέσεις:
Προστασία και
Τεχνολογική
Πληροφόρηση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Π.Θ. - Πολυτεχνική
Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών
Αίθουσα Γενικών
Συνελεύσεων

33

3

72

28/11/2008

«Οι Νέοι Μηχανικοί
Κέντρο Αρχιτεκτονικής
Επιχειρούν»
Μεσογείου (Κ.Α.Μ)
Γραφείο Διασύνδεσης / Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου
Κρήτης / πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ
«Υποστήριξη επιχειρηματικών
ιδεών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου
Κρήτης»
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Βιομηχανική
Ιδιοκτησία και παραγωγή καινοτομίας
σε Ελλάδα και ΕΕ

6. Επισκέψεις σε εταιρείες
A/A ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
6

7

8

9

16/05/2008

22/05/2008

22/05/2008

ΦΟΡΕΑΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΟΖΑΝΗ

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας/
προγράμμα ‘’Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών’’
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Υποέργο 1: Τμήμα
Μηχανολογίας, Δράση:
‘’Μύηση στην Έρευνα”

Βιομηχανική Ιδιοκτησία.
Το Πλαίσιο και
η Φιλοσοφία του
Συστήματος των
Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας
στην Ελλάδα και Διεθνώς

ΤΕΙ Λάρισας
Τμήμα Μηχανολογίας

Η σημασία της ευρεσιτεχνίας στην ανώτατη
εκπαίδευση

Γραφείο Διαμεσολάβησης
του Ιδρυματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Ηλεκτρονικής Δομής και
Λέιζερ (IΗΔΛ) του ΙΤΕ

Granting patent
rights in the field of
Nanotechnology: The
particular case for metallic
and polymer materials

ΛΑΡΙΣΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

12/10/2008 Θεσσαλονίκη Κέντρο Διάδοσης
Επιστημών και Μουσείο
(11-13/10/08)
Τεχνολογίας (ΚΔΕΜΤ)/
ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ

10 12/11/2008

11

ΤΟΠΟΣ

18-19/
12/2008

ΒΟΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ

Τεχνολογικό Πάρκο
Θεσσαλίας

ΕΟΜΜΕΧ

74

ΘΕΜΑ

Πρόγραμμα για τη
γνωριμία και την ενασχόληση των μαθητών
της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με τις Νέες
Τεχνολογίες και τον
Τεχνολογικό Πολιτισμό
Ημερίδα για ενημέρωση
των εταιρειών της περιοχής σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες από το
γραφείο του Οργανισμού
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
1η ετήσια συντονιστική
συνάντηση κοινοπραξίας
CIP - Hellas

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΧΩΡΟΣ

ΣΥΜ/ΧΕΣ

1
18/5/2008
ΑPIVITA SA		
								
2		20/5/2008
				
				

PHARMACEUTICAL
INDUSTRY PROEL 		
EPAM. G. CORONIS SA		

3		20/5/2008
ΕΒΓΑ ΑΕ			
							
4		21/5/2008
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ		

ΠΟΛΗ

1

ΑΘΗΝΑ
(Μεταμόρφωση)

1

ΑΘΗΝΑ (Περιστέρι)

1

ΑΘΗΝΑ (Βοτανικός)

2

ΑΘΗΝΑ

5		5/6/2008		
				
				

ΑΪΛΗΝΤ ΑΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 		
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

6		10/6/2008
				

ΚΟΠΕΡ 			
1
ΑΘΗΝΑ (Πετράλωνα)
ΦΑΡΜΑΚΟBIOMΗΧΑΝΙΑ AE					

7		10/6/2008
				

ΜΙΝΕΡΒΑ 		
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ		

1

ΑΘΗΝΑ (Περιστέρι)

8		11/6/2008
DOMUS ΑΕΒΕ		
								
			
9		11/6/2008
AUTOSOLE TYRESOLES
				
HELLAS AE			

4

ΑΘΗΝΑ
(Άγ. Ιωάννης Ρέντης)

1

ΑΘΗΝΑ (Ταύρος)

3
ΑΘΗΝΑ (Ν. Ιωνία)
				

10		12/6/2008

ΑΛΚΑΤ ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ

2

ΑΘΗΝΑ (Φυλή - Χασιά)

11		12/6/2008

ALDO ΑΒΕΕ		

2

ΑΘΗΝΑ (Α. Λιόσια)

12		19/6/2008

FLEXOPACK AE		

1

ΑΘΗΝΑ (Κορωπί)

13		20/6/2008

BRASS FORM ΑΒΕΕ		

1

ΑΘΗΝΑ (Μάνδρα)

6

ΑΘΗΝΑ
(Ασπρόπυργος)

14		27/6/2008
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
								
15		27/6/2008

CONVEX AEBE		

4

ΑΘΗΝΑ (Μαγούλα)

16		27/6/2008

KARINA ΑΒΕΕ		

1

ΚΙΛΚΙΣ (Νέα Σάντα)

17		27/6/2008

DOPPLER ΑΒΕΕ		

6

ΚΙΛΚΙΣ (Πολύκαστρο)
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7. Επισκέψεις σε τεχνολογικά πάρκα

Α/Α		 HM/NIA ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Α/Α		 HM/NIA ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
1		

28/1/2008

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΠΑΤΡΩΝ

THINK SILICON

					
2		

5/2/2008

ONOMA ETAIΡΕΙΑΣ
PAYPHONET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

VIRTUAL TRIP			

					

M-TECHNOLOGY

					

ADVANCED INDUSTRIAL

					

TECHNOLOGIES

3		

15/2/2008

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΠΕΤΤΙΝΑ ΑΒΕΕ

					
4		

29/2/2008

ΣΤΑΦ Α.Ε

ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ

9		

17/4/2008

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΗΠΕΙΡΟΥ

ONOMA ETAIΡΕΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

					

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ

					

ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

10		

23/5/2008

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΩΛΕΤΣΗΣ 		

					

CONVENTUS O.E.)

					

ΚΟΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

11		

12/11/2008

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

DK LIGHTING

					

CERETETH

					

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

					

ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ		

					

ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

					

ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ

					

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

					

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

8. Λοιπές Δράσεις

					

ΔΟΜΗΣ & ΛΕΪΖΕΡ

					

BLUEBIRD

Οι Περιφερειακές Βιβλιοθήκες της Διεύθυνσης Τεχνολογικής Πληροφόρησης
πραγματοποίησαν, πανελλαδικά, 166 επισκέψεις σε επιχειρήσεις.

5		

ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

					

ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Κ. ΑΕ

					

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ SEA FOOD AE

6		

5/3/2008

12/3/2008

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TRINITY SYSTEMS OE			

					

LINK TECHNOLOGIES AE		

					

EUTREK ΕΠΕ

7		

18/3/2008

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΙΟΙ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΕ

					
8		

4/4/2008

ALFA WOOD

ΚΡΗΤΗΣ

FORTHNET

					

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Γ.

					

PHAISTOS NETWORKS AE		

					

ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ			

					

ΓΙΑΝΝΕΛΗ Μ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Η Διανοητική ιδιοκτησία σε επίπεδο ΕΕ
Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να προστατεύει τα δικαιώματα Διανοητικής ιδιοκτησίας και
να καταπολεμά την παραποίηση/απομίμηση και την πειρατεία που λαμβάνουν
σήμερα ανησυχητικές διαστάσεις με σοβαρές επιπτώσεις στην καινοτομία, την
ανάπτυξη, την απασχόληση και την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών.
Α. Για περισσότερες πληροφορίες σας παραπέμπουμε στις παρακάτω ιστοσελίδες:
• http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls
counterfeit_piracy/combating/index_en.htm

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
Η ΕΚΘΕΣΗ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ1
ΟECD: The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy: Οκτώβριος 2007
http://www.oecd.org/dataoecd/13/12/38707619.pdf

• http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/
counterfeit_piracy/commission_initiatives/index_en.htm
• http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/
counterfeit_piracy/index_en.htm
• http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/
counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Παράλληλα επισημαίνουμε:
Β. Το ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25.09.2008 για ένα συνολικό Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση της παραποίησης απομίμησης και της Πειρατείας
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:253:0001:
0002:EL:PDF

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις
συνέπειες της παραποίησης/απομίμησης στο διεθνές εμπόριο (19.11.2008)
http://w w w.europa rl.europa.eu/sides/get Doc.do?pubRef=-//EP//TE X T
+REPORT+A6-2008-0447+0+DOC+XML+V0//EL

1
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Πηγή: ιστοσελίδα ΟΟΣΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΙΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

Προτάσεις
1.

Επειδή θεωρούμε ότι μόνο η τιμωρία των εμπλεκομένων στην πειρατεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του φαινομένου αυτού και επειδή με τον
τρόπο εφαρμογής του ν. 2121/1993 από την Ελληνική δικαιοσύνη μέχρι σήμερα οι δράστες παραμένουν ατιμώρητοι θεωρούμε ως πλέον σημαντικό θέμα
να νομοθετηθούν άμεσα τα εξής:

ß

Η αναδιατύπωση της παραγράφου 7 του άρθρου 66 ν. 2121/1993 για την επιβολή της χρηματικής ποινής παρά την αναγνώριση ελαφρυντικών στον καταδικασθέντα, ώστε αυτή να επιβάλλεται υποχρεωτικά και σωρευτικά. Αυτή η
αναδιατύπωση είναι απαραίτητη ώστε να ξεπεραστεί η υπ’ αριθμ. 1797/2001
απόφαση του Α.Π. που στην πράξη και μετά την έκδοσή της έχει καταργήσει
την ισχύ της ανωτέρω διατάξεως με την σημερινή της μορφή.

Προς Αξιότιμο κύριο
Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής για
Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Χαλάνδρι, 3 Οκτωβρίου 2008
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την δημιουργία συντονιστικής επιτροπής για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας με πρωτοβουλία του
Υπουργείου Εξωτερικών.

ß Η αναδιατύπωση της παραγράφου 6 του άρθρου 66 ν. 2121/1993 για το ποσό με-

τατροπής της ποινής ώστε να ξεπεραστεί η υπ’ αριθμ. 1188/2001 ΣΤ΄ Ποινικό
Τμήμα απόφαση του Α.Π. που στην πράξη και μετά την έκδοσή της έχει καταργήσει την ισχύ της ανωτέρω διατάξεως με την σημερινή της μορφή.

Επειδή η πειρατεία στην χώρα μας αφέθηκε να λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, πιστεύουμε ότι μια τέτοια επιτροπή ήταν απαραίτητη, για να εκφράσει και να υλοποιήσει την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για πάταξη της πειρατείας, τόσο της φυσικής, όσο και της διαδικτυακής.

ß Η δημιουργία ξεχωριστής παραγράφου στο άρθρο 66 ν. 2121/1993, σύμφωνα με

Τα μέλη της Οργάνωσης του Αντιπειρατικού Συνασπισμού, δηλαδή η ΕΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ και η ΕΠΟΕ θεωρούμε σημαντικό
να σας στείλουμε μια σειρά από προτάσεις που πιστεύουμε ότι η υλοποίησή τους
θα επέφερε ουσιαστικά αποτελέσματα με σημαντική μείωση της πειρατείας στην
χώρα μας, προς υποστήριξη των οποίων θα θέλαμε να παρασταθούμε ενώπιον της
Συντονιστικής Επιτροπής.

ß Συμπλήρωση της παραγράφου 3 του άρθρου 55 ν. 2121/1993 με ειδικό εδάφιο

την οποία θα στερείται ειδικώς ο καταδικασθείς για το έγκλημα του άρθρου 66
ν. 2121/1993 την δυνατότητα βεβαιώσεως της επιβληθείσας χρηματικής ποινής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αλλά θα υποχρεούται στην καταβολή αυτής, άλλως
θα κρατείται μέχρι να την καταβάλλει.

στο οποίο να γίνεται αναφορά ότι η πρόβλεψη της αφορά σαφώς και ολόκληρη
την ποινική διαδικασία (όπως άλλωστε νομολόγησε ο Α.Π. με ειδική απόφασή
του) και φυσικά σε όλα της τα στάδια, ώστε να ξεπεραστεί κάποια αρνητική νομολογία και κάποιες εισαγγελικές διατάξεις που πήραν θέση υπέρ της ισχύος
της διατάξεως μόνο σε αστικό επίπεδο.

ß Πρόβλεψη από τον νομοθέτη ώστε το ανασταλτικό αποτέλεσμα της εφέσεως

να χορηγείται υπό την προϋπόθεση επιβολής των κατά την κρίση του δικαστού
αναγκαίων περιοριστικών όρων και μέχρις εκπληρώσεως των όρων η έφεση να
μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.
Από τα μέχρι σήμερα στατιστικά δεδομένα, οι κατηγορούμενοι και ειδικώτερα οι αλλοδαποί δεν παρίστανται κατά την εκδίκαση της εφέσεως σε ποσοστό
πάνω από 70%.
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2. Να υλοποιηθεί άμεσα από όλους τους δήμους της χώρας η απόφαση
Κ-1178/7/6/2007.
3. Καμπάνια από πλευράς της πολιτείας σε όλα τα μέσα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα πειρατικά προϊόντα και το παραεμπόριο.
4. Θεσμοθέτηση μέτρων που θα στοχεύουν σε συνεργασία των ISP’s (παρόχων) και
των δικαιούχων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, με σκοπό τη προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο.
5. Να θεσπισθούν ειδικές Μονάδες διώξεως εγκλημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
στις διευθύνσεις και υποδιευθύνσεις της αστυνομίας.
6. Να θεσπιστούν μαθήματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.
7. Να θεσπιστεί νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να προβλέπει απέλαση των υπότροπων αλλοδαπών παραβατών της Ελληνικής νομοθεσίας σε θέματα πνευματικής
ιδιοκτησίας.
8. Άμεση ενημέρωση του ποινικού μητρώου με τις καταδικαστικές αποφάσεις.
9. Να δημουργηθούν ειδικά ποινικά τμήματα υποθέσεων προσβολής πνευματικής
ιδιοκτησίας στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα.
10. Να θεσμοθετηθεί θέση Εισαγγελέα αρμόδιου για την πνευματική ιδιοκτησία,
στην ΥΠΕΕ Θεσσαλονίκης.
Με εκτίμηση,
Για την Ένωση Ελλήνων 				
Για την ΕΠΟΕ
Παραγωγών Ηχογραφημάτων			
Παναγιώτης Α. Θεοφανέλλης
Δημήτρης Βαλσαμίδης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

