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Θέµα: Αναφορά 12593/20.07.2008 σχετικά µε τον Οργανισµό Πνευµατικής Ιδιοκτησίας

Aγαπητέ κ. Τάκη,

Σας ευχαριστώ για την µε ηµεροµηνία  16.12.2008 (αρ.  πρωτ. 12593.08.2.4) επιστολή σας, στην 
οποία  µας  προωθείτε  τα  αποδεικτικά  παραλαβής  των  µηνυµάτων  των  αναφεροµένων  που  σας 
απέστειλε ο  Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 

Στην  υπ'  αρ.  πρωτ.  12593.08.02  επιστολή  σας  προς  τον  Οργανισµό  Πνευµατικής  Ιδιοκτησίας 
αναφέρετε: 

“[...]  εκτιµώ ότι σε ότι  [sic] αφορά τουλάχιστον, το περιεχόµενο της επιστολής της “Πρωτοβουλίας  
για τα Δικαιώµατα του Πολίτη στον Ψηφιακό  Κόσµο”, προσήκει εν προκειµένω η αντιµετώπισή της  
υπό τους ίδιους όρους µε τα αποσταλέντα από τον κ. Σωτηρόπουλο, οµοίου περιεχοµένου ηλεκτρονικά  
µηνύµατα,  δηλαδή  αποστολή  ενηµερωτικής  απάντησης  τους  φορέα  σας  προς  την  εν  λόγω  ένωση  
προσώπων.” 

Ο ΟΠΙ δεν έχει ανταποκριθεί σε αυτή την υπόδειξη του Συνηγόρου του Πολίτη. Διότι η “υπό ίδιους  
όρους”  αντιµετώπιση  της  Πρωτοβουλίας  επιβάλλει  όχι  απλώς  την  αποστολή  αποδεικτικού 
παραλαβής  [βλ.  Σχετ.  Β3  από  το  fax  του  ΟΠΙ  προς  τον  Συνήγορο],  αλλά  και  “ενηµερωτικής  
απάντησης”, όπως ακριβώς αναφέρει ο Συνήγορος  του Πολίτη και όπως ακριβώς έπραξε ο ΟΠΙ 
στην περίπτωση της ατοµικής µου επιστολής ως ιδιώτη.

Συγκεκριµένα,  όπως  µε  σαφήνεια  εκτίθεται  στην  Αναφορά µας  (σελ.  6),  ο  ΟΠΙ,  εκτός  από  την 
επιστολή  αποδεικτικού παραλαβής, απάντησε ειδικώς σε εµένα και στη δική µου επιστολή, µε την 
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Α.Π.  11188/15.7.2008  επιστολή  του,   ότι  “[...]  δεν  κρίθηκε  απαραίτητη  η  τροποποίηση  του  
ερωτηµατολογίου  της  διαβούλευσης.  Επίσης  σας  γνωρίζουµε ότι  δεν  έχει  προγραµµατισθεί  άµεσα  
κάποια  συνάντηση  για  το  ζήτηµα της  διαδικτυακής  πειρατείας  και  το  ρόλο  των  φορέων  παροχής  
διαδικτυακών υπηρεσιών ώστε να τίθεται ζήτηµα πρόσκλησης των χρηστών του διαδικτύου. Τέλος, τα  
αποτελέσµατα της διαβούλευσης βρίσκονται ήδη δηµοσιευµένα στην ιστοσελίδα µας”.

Δεδοµένου  ότι  η  επιστολή µου ως  ιδιώτη  προς τον  ΟΠΙ ήταν  µόλις µίας σελίδας  και ιδιαιτέρως 
συνοπτική, ακόµη κι αν η παραπάνω απάντηση του ΟΠΙ προς εµένα θεωρηθεί ικανοποιητική και 
επαρκής,  η  “υπό  ίδιους  όρους” αντιµετώπιση  της  Πρωτοβουλίας  θα  επέβαλε  αναλογικά µια 
πληρέστερα  αιτιολογηµένη  απάντηση,  ενόψει  της  επτασέλιδης  τεκµηρίωσης  των  ενστάσεων 
της εν λόγω µη κυβερνητικής οργάνωσης. Μία τέτοια “υπό ίδιους όρους ενηµερωτική απάντηση” 
δεν  έχει  αποσταλεί  έως  σήµερα  στην  Πρωτοβουλία,  ενώ  ο  ΟΠΙ  δεν  έχει  κανένα  λόγο  να  την 
αποφύγει,  ιδίως  µετά  τις  σχετικές  νοµοθετικές  εξελίξεις  σε  επίπεδο  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  όσον 
αφορά  την  διαδικτυακή  παρακολούθηση  των  πολιτών  για  σκοπούς  “καταπολέµησης  της 
πειρατείας”. 

Συνεπώς, αφενός το αποδεικτικό παραλαβής της αναφοράς της Πρωτοβουλίας προς τον ΟΠΙ δεν 
συνιστά βεβαίως  “ενηµερωτική απάντηση” ενός “οµοίου ακριβώς περιεχοµένου µε αυτήν την οποία  
και εγώ είχα λάβει”, αφού διαφορετικά  θα εξοµοιώνονταν  λ.χ. η λήψη αριθµού πρωτοκόλλου µε 
“απάντηση” κρατικού φορέα (όπερ άτοπον) κι αφετέρου, το “όµοιον” της απάντησης επιβάλλει 
την  τήρηση  της  αναλογικής  ισότητας,  η  οποία,  για  την  περίπτωση  της  απάντησης  στην 
Πρωτοβουλία, επιβάλλει, όπως προεκτέθηκε, αναλογικά αναλυτικότερη έκθεση των απορριπτικών 
σκέψεων του ΟΠΙ.

Kατόπιν  των  ανωτέρω,  θα  συµφωνήσετε  ότι  η  επιµονή  µας  δεν  αποσκοπεί  σε  µία  “διαδικασία  
ανταλλαγής εγγράφων χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο”, αλλά αφορά µία υπόθεση ουσιαστικής ίσης 
µεταχείρισης του κάθε αναφερόµενου από ένα κρατικό οργανισµό, ο οποίος ελέγχεται από αρµόδια 
Ανεξάρτητη Αρχή,  η  οποία,  όπως  µε  διαβεβαιώσατε,  παρακολουθεί  τις  νοµοθετικές  εξελίξεις 
σχετικά µε την “καταπολέµηση της πειρατείας”. 

Γι'  αυτούς  τους  λόγους,   παρακαλούµε  τον  Συνήγορο  του  Πολίτη,  µε  συνέπεια  προς  την 
προηγούµενη  επιστολή  του,   να  ασκήσει  εκ  νέου  τη  διαµεσολαβητική  του   παρέµβαση,  ώστε  ο 
Οργανισµός  Πνευµατικής  Ιδιοκτησίας  να  αποστείλει   “υπό  τους  ίδιους  όρους”  την  προσήκουσα 
“ενηµερωτική απάντηση” στην Πρωτοβουλία, όπως τον καλέσατε και στις 7 Νοεµβρίου 2008.

Με τιµή,

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

Βασίλης Σωτηρόπουλος
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