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Θέµα:  Έγγραφο  ΑΠ  12324/27.01.2009  του  Οργανισµου  Πνευµατικής  Ιδιοκτησίας  και  σχετική 
Αναφορά πολιτών και digitalrights.gr ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη

Αγαπητέ κ. Τάκη, 

Όπως προκύπτει και από το παραπάνω έγγραφο του Ο.Π.Ι., το οποίο σας κοινοποιώ ως σχετικό, ο 
ίδιος ο Οργανισµός αποδέχεται ότι: 

“η διενέργεια δηµόσιας διαβούλευσης εκ µέρους του ΟΠΙ  εµπίπτει στις αρµοδιότητές του σχετικά  
µε την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας   και την µέριµνα για την εφαρµογή  
των  Ν.2121/93  και  των  συναφών  θεµάτων  συµβάσεων.  Συνιστά  µια  δηµοκρατική  πρόσκληση  
υποβολής απόψεων από όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς µε απόλυτη διαφάνεια ώστε να έχει στη  
διάθεσή του ενδεικτικά στοιχεία που θα τον βοηθήσουν στην υλοποίηση των αρµοδιοτήτων που του  
έχουν ανατεθεί”. [Υπογράµµιση δική µας].

Συνεπώς,  ο  Ο.Π.Ι.  συνοµολογεί  ότι  η  εν  λόγω  ενέργεια  εµπίπτει  στην  σφαίρα  ενάσκησης  των 
αρµοδιοτήτων  του  σχετικά µε  την  προστασία  δικαιωµάτων  πνευµατικής  ιδιοκτησίας.   Δηλαδή  ο 
Ο.Π.Ι.  διεξήγαγε  την  διενέργεια  της  διαβούλευσης  για  την  προστασία  ατοµικού δικαιώµατος, 
γεγονός που τον καθιστά ελεγκτέο από το Συνήγορο του Πολίτη και συγκεκριµένα από τον Κύκλο 
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Το γεγονός ότι κατά την ειδική νοµοθεσία ο Ο.Π.Ι.  “δεν υπάγεται στο  
δηµόσιο  τοµέα  ούτε  στις  διατάξεις  του  δηµόσιου  λογιστικού”  κ.τ.λ.  είναι  αδιάφορο  για  το  πεδίο 
ελέγχου του Συνηγόρου του Πολίτη, αφού αρκεί το γεγονός ότι ο Οργανισµός αυτός εποπτεύεται 
από  το  Υπουργείο  Πολιτισµού,  όπως  ακριβώς  και  ο  Οργανισµός  Προώθησης  Ελληνικού 
Πολιτισµού (Πόρισµα  Συνηγόρου  του  Πολίτη  2005  “Αποµάκρυνση  εικαστικού  έργου” 
http://www.synigoros.gr/reports/apomakrinsi_eikastikou_ergou.pdf)  και  το  Εθνικό  Θέατρο 
(Πόρισµα  Συνηγόρου  του  Πολίτη  2007 “Ευθύνη  Δηµοσίου  Φορέα  -  αµφισβήτηση  πνευµατικής 
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ιδιοκτησίας” http://www.synigoros.gr/pdfs/31_3_08porisma_metafrasi.pdf). Πρόκειται για  κρατικά 
ν.π.ι.δ.,  στους  οργανωτικούς νόµους  των  οποίων  περιέχεται  η  παραπάνω διακηρυκτική  εξαίρεση 
από το δηµόσιο τοµέα, αλλά βέβαια εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Συνηγόρου σύµφωνα µε το 
άρθρο 3 του Ν.3094/2003 που ορίζει ως “δηµόσιες υπηρεσίες” και τα ν.π.ι.δ. που εποπτεύονται από 
την Κυβέρνηση.  Σηµειωτέον, ότι η διαφορά της “υπηρεσίας” από την “δηµόσια αρχή” έγκειται στο 
ότι η τελευταία (η Αρχή) λαµβάνει νοµικά δεσµευτικές αποφάσεις. Η απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Ι 
προς διενέργεια δηµόσιας διαβούλευσης είναι νοµικά δεσµευτική και ως εκ  τούτου, οι ενστάσεις 
που υποβλήθηκαν ενώπιον του Ο.Π.Ι. ως προς την συγκεκριµένη απόφαση και υλική ενέργειά του, 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του δικαιώµατος του αναφέρεσθαι στις αρχές, κατ' άρθρο 10 παρ. 1 
του Συντάγµατος. 

Εφόσον, λοιπόν, ο Ο.Π.Ι. αναγνωρίζει την διενέργεια δηµόσιας διαβούλευσης ως αρµοδιότητά του, 
oφείλει  να την διεξάγει σε συµφωνία  µε  το Σύνταγµα, δηλαδή  απαντώντας  αιτιολογηµένα  στις 
ενστάσεις  που  υποβάλλονται  από  πολίτες  κατ'  ενάσκηση  του  δικαιώµατος  της  αναφοράς. 
Παρατηρούµε  ότι  ο  Ο.Π.Ι.  αφιερώνει  δύο  σελίδες  για  να  υπεραµυνθεί  της  αρµοδιότητάς  του  να 
διεξάγει  δηµόσια  διαβούλευση,  αλλά  δεν  απαντά  στην  εµπεριστατωµένη  Αναφορά  της 
digitalrights.gr  µε  την  οποία  επισηµάνθηκε  αναλυτικά  ότι  το  ερωτηµατολόγιο  της  εν  λόγω 
διαβούλευσης παρουσιάζει σοβαρά µεθοδολογικά σφάλµατα, τα οποία οδηγούν εκ των πραγµάτων 
σε  εσφαλµένα  συµπεράσµατα.  Για ποιο  λόγο  εµµένει  να  σιωπά  σε  αυτά  τα  ερωτήµατα  ο  ΟΠΙ, 
“οχυρωµένος” αλυσιτελώς  πίσω  από  τη  νοµική  µορφή  µε  την  οποία  λειτουργεί,  είναι  πράγµατι 
ακατανόητο.

Μετά από τα νέα αυτά στοιχεία, επανυποβάλλουµε το αίτηµα µας για παρέµβαση του Συνηγόρου 
του Πολίτη, προς έκδοση κατάλληλα αιτιολογηµένης απάντησης του Ο.Π.Ι. και, στη συνέχεια, την 
διόρθωση  του  εν λόγω ερωτηµατολογίου  και την επανάληψη της  διαβούλευσης µε  αποφυγή  των 
διατυπώσεων  που  προκαλούν  σύγχυση  και  δηµιουργούν  ένα  κλίµα  φοβίας  για  την  εν  γένει 
“ανταλλαγή αρχείων”, η οποία αποτελεί όµως ουσιώδες στοιχείο του συνταγµατικού δικαιώµατος 
συµµετοχής  στην  Κοινωνία  της  Πληροφορίας,  κατ'  άρθρο  5Α  παρ.  2  Σ.  (“Η  διευκόλυνση  της  
πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής,  ανταλλαγής 
και διάδοσής τους, αποτελεί υποχρέωση του Κράτους ...”). 

Εφόσον,  όµως,  ο  Συνήγορος  του  Πολίτη  κρίνει  ότι  ο  ΟΠΙ  δεν  έχει  αρµοδιότητα  διενέργειας 
δηµόσιας διαβούλευσης, παρακαλούµε και πάλι να το επισηµάνει στον Οργανισµό, προς αποφυγή 
υπερβάσεων. 

Συνηµµένο: Ο.Π.Ι. ΑΠ 12324/27.01.2009 

Με τιµή, 

Βασίλης Σωτηρόπουλος
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