
 
Απολογισμός δράσεων του 

Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας κατά την περίοδο 
Ιανουάριος 2009 – Ιανουάριος 2010 

 
Α. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση 
 
1.α. Μαθητών Δημοτικού 

 
i. Δημιουργία και προώθηση ψυχαγωγικού υλικού με τις βασικές έννοιες 

πνευματικής ιδιοκτησίας σε παιδιά Δημοτικού. 
ii. Κεφάλαιο για την πνευματική ιδιοκτησία σε σχολικό βιβλίο της στ’ 

Δημοτικού. 
 

1.β. Μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου 
 

Δημιουργία και προώθηση ενημερωτικού υλικού με τις βασικές έννοιες 
πνευματικής ιδιοκτησίας σε παιδιά Γυμνασίου –Λυκείου. 

 
2. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Δασκάλων 
 

i. Δημιουργία ενημερωτικού υλικού για τις βασικές έννοιες 
πνευματικής ιδιοκτησίας για Δασκάλους. 

ii. Κεφάλαιο για την πνευματική ιδιοκτησία σε σχολικό βιβλίο της στ’ 
Δημοτικού. 

 
3. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Φοιτητών – Νέων 
 

Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(3 Απριλίου 2009). 

 
4. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Κοινού 
 

i. Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας (28 Απριλίου 
2009) στη Στοά του Βιβλίου. 

ii. Προώθηση ενημερωτικών Οδηγών για το ευρύ κοινό. 
iii. Χρήση υπηρεσιών ΚτΠ – Δυναμική ιστοσελίδα (www.opi.gr) με 

δυνατότητα υποβολής αιτημάτων online και άμεση, τακτική ενημέρωση 
σχετικά με τα επίκαιρα ζητήματα. 

 
5. Ενημέρωση Δημιουργών  
 

Συμμετοχή σε εκδήλωση για τα δικαιώματα φωτογράφων (7 Μαρτίου 2009). 
 
6. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Δικαστών - Δικηγόρων 
 

i. Σεμινάριο για δικαστές σε συνεργασία με το US Patent and Trademark 
Office (USPTO) (20 Φεβρουάριου 2009). 

ii. Συνέδριο για εισαγγελείς σε συνεργασία με Υπουργείο Εξωτερικών, ΟΒΙ 
και Ένωση Εισαγγελέων (4 Απρίλιου 2009). 
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iii. Διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας με το νομικό περιοδικό ΔΙΜΕΕ 
(10 Δεκεμβρίου 2009). 

iv. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης (ελληνικό, κοινοτικό και διεθνές 
νομικό πλαίσιο, σχετική ελληνική νομολογία, βιβλιογραφία και 
αρθρογραφία καθώς και γνωμοδοτήσεις) και ενημέρωσης (newsletters 
κ.ά.) από την ιστοσελίδα του ΟΠΙ 

 
7. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Αρχών Επιβολής 
 

i. Οδηγίες επιβολής διοικητικών μέτρων στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ 
ii. Συλλογή στοιχείων και δημιουργία βάσης δεδομένων για το 

διοικητικό πρόστιμο. 
 

8. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Δημόσιας Διοίκησης 
 

i. Συμμετοχή σε ημερίδες του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Λουτράκι στις 9 Ιανουαρίου, 
Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου και στην Κοζάνη στις 29 Μαΐου 2009). 

9. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
 

i. Ενημερωτικός Οδηγός για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 
ii. Συμμετοχή σε ημερίδες που απευθύνονταν σε επιχειρήσεις (23 Μαρτίου 

2009, Αθήνα και 21 Ιανουαρίου 2010, Θεσσαλονίκη (ημερίδες που 
διοργανώθηκαν από τον ΟΒΙ) και 26 Ιανουαρίου 2010, Αθήνα (ημερίδα 
που διοργανώθηκε από το Ελληνο-αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. 

iii. Συμμετοχή σε συνέδριο που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα 
«Making IPR work for SMEs» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος «IPR Enforcement Expert Group Strengthening the IPR 
Enforcement of EU Industry and SMEs» (27 Απριλίου 2009).  

 
10. Διαφημιστικές δράσεις ΜΜΕ 
 
Στο πλαίσιο της προώθησης των σκοπών του ΟΠΙ προβλήθηκαν κοινωνικά 
μηνύματα από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας 
ημέρας διανοητικής ιδιοκτησίας και παραχωρήθηκαν συνεντεύξεις σε περιοδικά, 
τηλεόραση και ραδιόφωνο. 
 
11. Κοινωνία της Πληροφορίας 
 
Υποβολή πρότασης ένταξης στο Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Ε.Σ.Π.Α. 2007- 
2013) για να λάβει ο ΟΠΙ οικονομική στήριξη για έκδοση επιπλέον εκπαιδευτικού 
υλικού, για τη δημιουργία ανοιχτής στο κοινό βιβλιοθήκης και για τη διοργάνωση 
περαιτέρω σεμιναρίων και συνεδρίων. 
 
Β. Νομοθετικό πλαίσιο 
 
1. Νομοσχέδιο για βελτίωση του ν. 2121/1993. 
2. Αντιμετώπιση διαδικτυακής πειρατείας – Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας. 
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Γ. Συνεργασία με άλλους φορείς 
 
1. Συμμετοχή στη Συντονιστική Ομάδα για τη Διανοητική Ιδιοκτησία και 

στην Ομάδα Εργασίας αυτής. 
2. Πρόταση στη Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης για 

διοργάνωση σεμιναρίων διανοητικής ιδιοκτησίας στη Σχολή Επιμόρφωση 
Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών. 

3. Πραγματοποίησης επαφής με Υπουργείο Παιδείας ώστε: 
• να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συζητήσεις στα μουσικά και 

καλλιτεχνικά σχολεία καθώς και ενημερωτικές ημερίδες για τους 
συμβούλους καλλιτεχνικών θεμάτων στις εκπαιδευτικές περιφέρειες. 

• να αναρτηθεί το ενημερωτικό εκπαιδευτικό υλικό σε ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Παιδείας και  

• να αποσταλεί εγκύκλιος στα σχολεία για την εύρεση του εν λόγω 
ενημερωτικού υλικού στις σχετικές ιστοσελίδες 

4. Ορισμός μετά από επιστολή του ΟΠΙ σημείων επαφής από το Αρχηγείο 
Ελληνικής Αστυνομίας για το συντονισμό των διωκτικών αρχών για την 
καταπολέμηση της παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

5. Αποστολή στον ΟΠΙ από τα Δικαστήρια της χώρας όλων των αποφάσεων 
αστικής και ποινικής φύσεως που σχετίζονται με πνευματική ιδιοκτησία, μετά 
από αίτημα του ΟΠΙ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το Νοέμβριο του 2009. 

 
Δ. Επιμόρφωση ΟΠΙ και συλλογή τεχνογνωσίας 
 
Ε. Στατιστικά 
 
1. Γενικά στατιστικά στοιχεία 
2. Στοιχεία παραβάσεων διοικητικού προστίμου 
3. Δικαστικές αποφάσεις 
 
 

 3


