
 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
  
 
                                                                                                                    30 Απριλίου 2020 
 

 

 

Αφαίρεση Ελλάδας από τον Κατάλογο Παρακολούθησης (Watch List) της ετήσιας Έκθεσης 

“Special 301 Report on IPR” έτους 2020. 

Δημοσιοποιήθηκε 29.4.2020 από το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου (USTR) η ετήσια 

έκθεση “Special 301 Report on Intellectual Property Protection”, στην οποία αναφέρονται οι 

εμπορικοί εταίροι ΗΠΑ που παρουσιάζουν ανεπαρκείς επιδόσεις σε θέματα προστασίας 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (IPRs), αναποτελεσματικότητα στην επιβολή του νόμου, ή, 

άλλως, δυσχεραίνουν την πρόσβαση στην αγορά για τις επιχειρήσεις ΗΠΑ που βασίζονται στην 

προστασία των δικαιωμάτων αυτών για ανάπτυξη των οικονομικών τους δραστηριοτήτων διεθνώς. 

Στην εν λόγω έκθεση έτους 2020 αναφέρονται αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας και της 

συναφούς αξιολόγησης μη επαρκούς επιπέδου παρεχόμενης προστασίας IPR από τριάντα τρεις (33) 

εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, σε Κατάλογο Προτεραιότητας Παρακολούθησης “Priority Watch 

List” (αγορών με σημαντικά προβλήματα προστασίας IPR) και Κατάλογο Παρακολούθησης “Watch 

List” (αγορών που δεν επιδεικνύουν αποτελεσματικότητα / επάρκεια προστασίας).  

Σημαντικό σημείο της έκθεσης αποτελεί αναμφίβολα το γεγονός ότι η Ελλάδα αφαιρείται από τον 

Κατάλογο Παρακολούθησης (Watch List), βλ. σελ. 7 της Έκθεσης Special 301, καθόσον κατά το 

2019 παρουσίασε ικανοποιητική βελτίωση του βαθμού προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας, σε θέματα χρήσης λογισμικού στον δημόσιο τομέα, αντιμετώπισης της διαδικτυακής 

πειρατείας και εφαρμογής νέας νομοθεσίας επιβολής κυρώσεων κατά διακινητών παραποιημένων 

εμπορευμάτων. Παρόμοια, λίγο αναλυτικότερη, αναφορά εντοπίζεται και στη σελ.30. 

Σε καταλόγους παρακολούθησης παραμένουν οι εξής χώρες: 

- Priority Watch List: περιλαμβάνονται οι 10 χώρες Αλγερία, Αργεντινή, Χιλή, Κίνα, Ινδία, 

Ινδονησία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Ουκρανία και Βενεζουέλα. 

- Watch List: περιλαμβάνονται οι 23 χώρες Μπαρμπάντος, Βολιβία, Βραζιλία, Καναδάς, Κολομβία, 

Δομινικανή Δημοκρατία, Εκουαδόρ, Αίγυπτος, Γουατεμάλα, Κουβέιτ, Λίβανος, Μεξικό, Πακιστάν, 

Παραγουάη, Περού, Ρουμανία, Ταϊλάνδη, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τουρκία, Τουρκμενιστάν, 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ουζμπεκιστάν και Βιετνάμ. 

Για πληρέστερη ενημέρωση διατίθενται από Γραφείο USTR: 

- Ανακοίνωση “USTR Releases Annual Special 301 Report on Intellectual Property Protection 

and Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy”, https://ustr.gov/about-

us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/april/ustr-releases-annual-special-301-

report-intellectual-property-protection-and-review-notorious 

- Έκθεση τρέχοντος έτους, “2020 Special 301 Report”, 

https://ustr.gov/sites/default/files/2020_Special_301_Report.pdf 
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Παράλληλα με προαναφερθείσα Special 301 Report on IPR, ανακοινώθηκε επίσης η Έκθεση “2019 

Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy” με Κατάλογο Σημαντικών Πειρατικών 

Αγορών “Notorious Markets List” σε οποίο αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε 38 διαδικτυακές και 34 

φυσικές αγορές που θεωρείται διευκολύνουν την πειρατεία διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως ως προς 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και πλαστογράφηση εμπορικών σημάτων, προκαλώντας 

σημαντική ζημία σε επιχειρήσεις ΗΠΑ στις ξένες αγορές. Σημειώνεται ότι περίπου 2,5% των 

παγκόσμιων εισαγωγών αγαθών, αξίας σχεδόν $ 500 δισ., αφορά εισαγωγές προϊόντων 

πειρατείας/απομίμησης. 

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα αναφέρεται θετικά για δράσεις καταστολής πειρατικών ιστότοπων 

Xtream Codes (σελ.4), Rarbg (σελ.26), ThePirateBay (σελ.29) και Torrentz2 (σελ.30). 

Η Έκθεση Notorious Markets έτους 2019 περιλαμβάνει επίσης ειδική ενότητα (“Issue Focus”) σε 

οποία εξετάζεται η σχέση μεταξύ διαδικτυακής πειρατείας και κακόβουλου λογισμικού (malware). 

Για πληρέστερη ενημέρωση, η εν λόγω Έκθεση διατίθεται από Γραφείο USTR σε ιστοσελίδα 

https://ustr.gov/sites/default/files/2019_Review_of_Notorious_Markets_for_Counterfeiting_and_P

iracy.pdf. 
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