
2020 - Απολογισμός Δράσεων 

Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

για την καταπολέμηση της πειρατείας 

 

Στις 29.04.2020 η Ελλάδα βγήκε από τη Λίστα Παρακολούθησης 301 για το 2020 (2020 Annual 

Special 301 Report) που διατηρούν οι ΗΠΑ και αφορά σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ που δεν 

προστατεύουν επαρκώς ή αποτελεσματικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.  

Η Ελλάδα βγαίνει από το Λίστα 301 μετά από παραμονή σε αυτή τα τελευταία 13 χρόνια. 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ 

Ι. Λειτουργία Επιτροπής για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ) 

Η Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ) συστήθηκε με τον ν. 4481/2017 και σκοπό έχει 

να διευκολύνει την εξωδικαστική αντιμετώπιση περιπτώσεων διαδικτυακής προσβολής 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικών δικαιωμάτων. Στόχος της είναι να 

ανταποκριθεί με ταχύτητα σε παραβιάσεις στο διαδίκτυο δικαιωμάτων επί έργων που 

προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικό δικαίωμα, χωρίς να 

χρειάζεται η προσφυγή στα δικαστήρια. Η Επιτροπή είναι τριμελής και απαρτίζεται από τον 

Πρόεδρο του ΟΠΙ και εκπροσώπους της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). 

Πρόεδρός της είναι ο Πρόεδρος του ΟΠΙ. Αναμένεται ότι η ΕΔΠΠΙ θα ενισχύσει σημαντικά την 

προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στη χώρα μας μειώνοντας σημαντικά τους δείκτες της 

πειρατείας και θα ανταποκριθεί σε ένα πάγιο αίτημα των δημιουργών και των δικαιούχων, 

καθώς και της πολιτιστικής βιομηχανίας. 

-   Με την υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΥΕΕΦΤΠ/42269/3638/3476/196 απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ τεύχος Β’ 351/7.2.2018 καθορίσθηκαν οι 
λεπτομέρειες της λειτουργίας της Επιτροπής. 
-   Με την υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΥΕΕΦΤΠ/42270/3639/3477/197 απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 64/7.2.2018) συγκροτήθηκε η Επιτροπή. Η 
ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/248407/17434/12866/490 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 329/8.6.2018). 
-   Με την υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/61840/5094/4171/240 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β’ 683/27.2.2018) 
καθορίσθηκε η διαδικασία επιβολής και είσπραξης προστίμων που επιβάλλει η Επιτροπή. 



-   Με την υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/77883/1601/17.02.2020 απόφαση της Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 111/17.2.2020) τροποποιήθηκε η απόφαση σύστασης 
και συγκρότησης της επιτροπής για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. 
 

Η ΕΔΠΠΙ, πραγματοποίησε εντός του A εξαμήνου του 2020 τρεις (3) συνεδριάσεις και εξέδωσε 

δύο (2) αποφάσεις για θέση στο αρχείο δύο αιτήσεων ενώπιον της ΕΔΠΠΙ (οι υπ’ αριθμ. 12/2020 

και 13/2020 αποφάσεις της ΕΔΠΠΙ, οι οποίες δεν αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ), ενώ 

επί της αίτησης του ΟΣΔ GRAMMO συνεχίσθηκε κανονικά η διαδικασία. 

Η ΕΔΠΠΙ πραγματοποίησε εντός του Β΄ εξαμήνου του 2020 δύο συνεδριάσεις εκδίδοντας 
συνακόλουθα τις αποφάσεις με αρίθ. 16 και 17/2020. 
 
Οι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ και συγκεκριμένα στην ενότητα ΕΔΠΠΙ αποφάσεις της 

ΕΔΠΠΙ είναι στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://opi.gr/edppi/apofaseis-edppi  

 
 
ΙΙ. Νομοπαρασκευαστικό έργο 
 

 Ν.4708/2020 - Άρθρο 25, Dynamic blocking Injunction 
 
Τον Ιούλιο 2020 το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με τον Οργανισμό 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας προχώρησαν σε νομοθετική ρύθμιση με στόχο την ενίσχυση της 
προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.  
Στις 21.07.2020 δημοσιεύθηκε ο Ν. 4708 (Ν.4709/2020, ΦΕΚ 140/Α/21.07.2020). Με το άρθρο 
25 υιοθετείται η δυνατότητα του dynamic blocking injunction, ενός δυναμικού εργαλείου στην 
καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας.  
Πριν την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης ίσχυε η στατική απαγόρευση αποκλεισμού για 
τους ιστότοπους με περιεχόμενο το οποίο προσβάλλει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
συγγενικό δικαίωμα (π.χ. διακινώντας παρανόμως ταινίες ή αρχεία μουσικής). Αυτή η 
απαγόρευση μπορούσε να παρακαμφθεί εύκολα καθώς το παραβατικό περιεχόμενο μπορούσε 
να δημοσιευθεί σε ιστότοπο με άλλη διεύθυνση ΙΡ ή άλλο URL. 
Με τη νέα διάταξη η απαγόρευση γίνεται δυναμική, καθώς προβλέπεται μηχανισμός ταχείας 
αντίδρασης για κλώνους του αρχικού ιστοτόπου το οποίο εμφανίζεται σε νέα διεύθυνση IP ή 
URL, εφόσον αποδεικνύεται ότι αφορά το ίδιο περιεχόμενο. Έτσι περιορίζεται ουσιαστικά το 
φαινόμενο της διαδικτυακής πειρατείας, μειώνεται ο χρόνος απόκρισης και προστατεύεται 
αποτελεσματικά το πνευματικό έργο δημιουργών και καλλιτεχνών.  
Η συγκεκριμένη διάταξη αντικαθιστά το άρθρο 66Ε του Ν. 2121/1993.  
 
 
 

https://opi.gr/edppi/apofaseis-edppi


 Ν.4761/2020 – Άρθρο 68, Ειδική διαδικασία άμεσης λήψης προληπτικών μέτρων 
προστασίας  για γεγονότα εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης 

 
Η δεύτερη τροποποίηση του άρθρου 66Ε έλαβε χώρα με το άρθρο 68 ν. 4761/2020 (A΄ 
248/13.12.2020), το οποίο πρόσθεσε μία νέα παράγραφο 10Α με σκοπό την αποτελεσματική 
προστασία των δικαιούχων σε περιπτώσεις όπου λόγω της φύσης και της κλίμακας της 
επικείμενης προσβολής, απαιτούνται άμεσα μέτρα, όπως ιδίως σε ζωντανές οπτικοακουστικές 
μεταδόσεις πολιτιστικών ή αθλητικών γεγονότων. Θεσπίστηκε μια ειδική διαδικασία άμεσης 
λήψης προληπτικών μέτρων προστασίας για γεγονότα εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης που 
πρόκειται να μεταδοθούν ταυτόχρονα με τη διενέργειά τους, ιδίως ζωντανές μεταδόσεις 
πολιτιστικών ή αθλητικών γεγονότων, σε περιπτώσεις που επίκειται μεγάλης κλίμακας 
προσβολή αυτών μέσω του διαδικτύου. Με μία δεύτερη διάταξη (άρθρο 69 ν. 4761/2020) 
καθιερώθηκε επιπλέον ένα σύστημα επιφυλακής της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (Ε Ε.Ε.Τ.Τ) για την άμεση υποστήριξη του Μητρώου Ονομάτων σε περιπτώσεις 
που χρήζουν άμεσης και επείγουσας παρέμβασης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, 
δικαστικών αποφάσεων ή αποφάσεων της ΕΔΠΠΙ. Απαιτείται η έκδοση μιας κοινής υπουργικής 
απόφασης των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης την οποία 
να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την εν λόγω διαδικασία και ειδικότερα με 
αίτηση του δικαιούχου, την απόφαση της Επιτροπής, το ύψος και τον τρόπο καταβολής του 
τέλους για τη συγκεκριμένη αίτηση.  
 
 
ΙΙΙ.  Παρατηρητήριο για την Πειρατεία 

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατηρεί και δημοσιεύει στον ιστότοπό του 
Παρατηρητήριo για την Πειρατεία, το οποίο συγκεντρώνει το σχετικό νομικό πλαίσιο, τόσο το 
ελληνικό όσο και αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρμόδιες υπηρεσίες, τους Οργανισμούς 
Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, τη σχετική 
εθνική νομολογία και τις νέες εξελίξεις που αφορούν στο θέμα της προσβολής των δικαιωμάτων 
της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Παρατηρητήριο δημοσιεύονται στατιστικά στοιχεία για την 
καταγραφή του φαινομένου της πειρατείας στην Ελλάδα. Ο ΟΠΙ συλλέγει κάθε χρόνο 
πρωτογενή στοιχεία από τις διωκτικές και τις δικαστικές αρχές και αφού τα επεξεργαστεί, 
καταρτίζει πίνακες και διαγράμματα από τα οποία είναι κανείς σε θέση να εξάγει σημαντικά 
συμπεράσματα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της πειρατείας από την ελληνική 
πολιτεία. 

Το Παρατηρητήριο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.opi.gr/genika-pi/paratiritirio-peirateia 
 
 
 

https://www.opi.gr/genika-pi/paratiritirio-peirateia


ΙV.  Πανευρωπαϊκό Δίκτυο AGORATEKA - Ιστότοπος enjoylegal.gr 
 
Τον Απρίλιο 2020, ο ΟΠΙ διέθεσε στο κοινό τον ιστότοπο enjoylegal.gr. Σκοπός της νέας αυτής 
διαδικτυακής πύλης είναι η ενημέρωση του κοινού για τις διαδικτυακές πλατφόρμες που 
διαθέτουν νόμιμα περιεχόμενο το οποίο προστατεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Ο ΟΠΙ συγκεντρώνει στο enjoylegal.gr ιστότοπους, στους οποίους μπορούν οι 
χρήστες του διαδικτύου να παρακολουθήσουν ή να κατεβάσουν νόμιμα, ταινίες, σειρές, 
τηλεοπτικά προγράμματα και αθλητικά γεγονότα, αλλά και να ακούσουν ή να κατεβάσουν 
μουσική, να διαβάσουν ή να κατεβάσουν βιβλία και περιοδικά, καθώς και να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε εικόνες και βιντεοπαιχνίδια. Το enjoylegal είναι η διαδικτυακή πύλη που θα 
συγκεντρώνει τις νόμιμες πλατφόρμες διάθεσης περιεχομένου και θα κατευθύνει τους χρήστες 
προς αυτές. Το enjoylegal εντάσσεται στο δίκτυο Agorateka που δημιούργησε το Γραφείο για τη 
Διανοητική Ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Η Agorateka είναι μία πανευρωπαϊκή 
δικτυακή πύλη που συγκεντρώνει εθνικές διαδικτυακές πύλες, όπως το enjoylegal, από 
συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 
V. Εκπαίδευση 
 
Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα» 
από το Υπουργείο Παιδείας  

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα» του 
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2019-2020. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και 
μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Το πρόγραμμα «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα» δημιουργήθηκε και 
εξελίχθηκε από τον ΟΠΙ σε συνεργασία με ομάδα εκπαιδευτικών. Έχει την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει χρηματοδοτήσει την προώθησή του σε όλη την Ελλάδα αλλά 
και τη δημιουργία του υλικού (ιστότοπος, ταινία κλπ.) που αναφέρεται παρακάτω. Έχει επίσης 
παρουσιαστεί διεθνώς στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας/World Intellectual 
Property Organization (WIPO) ως πρότυπο στον τομέα του. Για την υποστήριξη του 
προγράμματος, ο ΟΠΙ δημιούργησε τον ιστότοπο www.copyrightschool.gr που περιλαμβάνει 
πλούσιο υλικό για δασκάλους, μαθητές και γονείς (ηλεκτρονικά παιχνίδια, οδηγούς, faq, κόμικς, 
κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα, αφίσες κ.λπ.).  

 

 

 

 

https://www.copyrightschool.gr/


VI. Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Ο ΟΠΙ ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εκπαιδεύοντας 

τους νέους και τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου 

για την Πνευματική Ιδιοκτησία».  

Το πρόγραμμα διήρκεσε από τον Οκτώβριο του 2019 έως το Δεκέμβριο του 2020.  

Το πρόγραμμα επελέγη για χρηματοδότηση από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), μετά την υποβολή σχετικής πρότασης του ΟΠΙ, ήταν διακρατικό 

(Ελλάδα και Κύπρος) και ο ΟΠΙ συμμετείχε ως βασικός εταίρος σε συνεργασία με τον κυπριακό 

όμιλο μέσων ενημέρωσης SIGMA LIVE LTD.  

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν, περιελάμβαναν την παραγωγή ενημερωτικού και εκπαιδευτικού 
υλικού για την πνευματική ιδιοκτησία με στόχο τους νέους και τους μαθητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για καθηγητές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση καμπάνιας ευαισθητοποίησης των νέων για τη σπουδαιότητα της 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας τόσο μέσα από δημοφιλείς ιστοτόπους και μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (σε Ελλάδα και Κύπρο) όσο και σε παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης 
(κυπριακό ραδιόφωνο).  

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από τον Οκτώβριο του 2019 έως το Δεκέμβριο του 2020 είναι οι 

εξής: 

 Διοργάνωση 9 σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με τις κατά τόπους 
Β/θμιες Δ/νσεις Εκπαίδευσης στην Ελλάδα σε Βόλο, Άλιμο, Πάτρα, Κατερίνη, 
Θεσσαλονίκη (3), Χαϊδάρι και 4 σεμιναρίων στην Κύπρο σε Πάφο, Λεμεσό, Λάρνακα, 
Λευκωσία. Πιο συγκεκριμένα: 

- Στις 21.01.2020, ο ΟΠΙ και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας 
διοργάνωσαν στο Βόλο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Πνευματική Ιδιοκτησία και 
Συγγενικά Δικαιώματα. Εφαρμογή στην εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες».  

 
- Στις 04.02.2020, ο ΟΠΙ και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας 

διοργάνωσαν στο 2ο ΓΕΛ Αλίμου επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Πνευματική 
Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα. Εφαρμογή στην εκπαίδευση και τις νέες 
τεχνολογίες».  

 
- Στις 06, 07, και 08.02.2020 ο ΟΠΙ και το διαδικτυακό portal Sigma Live διοργάνωσαν 

εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Κύπρο στις 6, 7 και 8 Φεβρουαρίου 2020 για ζητήματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και τις νέες τεχνολογίες. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στην Πάφο, στη Λεμεσό, στη 
Λευκωσία και στη Λάρνακα. Τα σεμινάρια προσφέρθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 



Προγράμματος «Εκπαιδεύοντας τους νέους και τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου για την Πνευματική Ιδιοκτησία». Οι 
εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου 
και υποστηρίχθηκαν από τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας της Κύπρου. 

 
- Στις 12.02.2020, ο ΟΠΙ και το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας διοργάνωσαν στην Πάτρα 

επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα. 
Εφαρμογές στην εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες».  

 
- Στις 24.02. 2020, ο ΟΠΙ και το 3ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας διοργάνωσαν στην 

Κατερίνη επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά 
Δικαιώματα. Εφαρμογές στην εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες».  

 
- Στις 25.02.2020, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) σε συνεργασία με το 1ο 

και το 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας διοργάνωσαν στην Θεσσαλονίκη επιμορφωτικό 
σεμινάριο για Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) με τίτλο «Πνευματική Ιδιοκτησία 
και Συγγενικά Δικαιώματα. Εφαρμογές στην εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες». 

 
- Στις 26.02.2020, ο ΟΠΙ σε συνεργασία με το 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και τη Δ/νση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης δια του Γραφείου Αγωγής Υγείας 
διοργάνωσαν στην Θεσσαλονίκη επιμορφωτικό σεμινάριο για διευθυντές σχολικών 
μονάδων με τίτλο «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα. Εφαρμογές στην 
εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες».  

 
- Στις 26.02.2020, ο ΟΠΙ σε συνεργασία με το 1ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και τη Δ/νση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης διοργάνωσαν στην 
Θεσσαλονίκη επιμορφωτικό σεμινάριο για διευθυντές σχολικών μονάδων με τίτλο 
«Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα. Εφαρμογές στην εκπαίδευση και τις 
νέες τεχνολογίες».  

 
- Στις 04.03.2020, ο ΟΠΙ σε συνεργασία με τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 

Αττικής, τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και τη Δ/νση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας διοργάνωσαν στο Χαϊδάρι επιμορφωτικό 
σεμινάριο με τίτλο «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα. Εφαρμογές στην 
εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες».  

 

Παρά την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων λόγω Covid-19 ο ΟΠΙ συνέχισε τη 

διεξαγωγή σεμιναρίων από απόσταση (webinars) έχοντας στόχο να στηρίξει περαιτέρω 

την εκπαιδευτική κοινότητα και να απαντήσει σε ερωτήματα που  προέκυψαν σχετικά με 

την εκπαίδευση από απόσταση. 



 Διοργάνωση 7  webinars σε συνεργασία με ΠΕΚΕΣ και Β/θμιες Δ/νσεις Εκπαίδευσης της 
χώρας. 
 

- Στις 14.05.2020 ο ΟΠΙ συμμετείχε σε επιμορφωτική δράση εξ αποστάσεως, που 
διοργάνωσε το ΠΕΚΕΣ Κρήτης με θέμα “Τα πνευματικά δικαιώματα στην Εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση».  
 

- Στις 22.06.2020 ο ΟΠΙ συμμετείχε σε επιμορφωτικό σεμινάριο εξ αποστάσεως, που 
διοργάνωσαν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ 
Αθήνας  και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων με θέμα “Πνευματική 
Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και πηγές νόμιμου 
υλικού». 
 

- Την 01.10.2020 ο ΟΠΙ σε συνεργασία με το 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής διοργάνωσαν επιμορφωτικό 
τηλεσεμινάριο με τίτλο «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα. Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και πηγές νόμιμου υλικού». Το σεμινάριο παρακολούθησαν οι 
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) του 1ου ΠΕΚΕΣ Αττικής. 
 

- Στις 14.10.2020 ο ΟΠΙ σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  
διοργάνωσαν επιμορφωτικό σεμινάριο εξ αποστάσεως με τίτλο «Πνευματική Ιδιοκτησία 
και Συγγενικά Δικαιώματα. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και πηγές νόμιμου υλικού». Το 
σεμινάριο παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί της Α/θμιας εκπαίδευσης. 
 

- Στις 22.10.2020  ο ΟΠΙ σε συνεργασία με το 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής διοργάνωσαν 
επιμορφωτικό τηλεσεμινάριο με τίτλο «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά 
Δικαιώματα. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και πηγές νόμιμου υλικού». Το σεμινάριο 
παρακολούθησαν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) και οι εκπαιδευτικοί του 4ου 
ΠΕΚΕΣ Αττικής. 

 
- Στις 03.11.2020 ο ΟΠΙ συνέχισε τη συνεργασία του με το 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής 

συνδιοργανώνοντας επιμορφωτικό τηλεσεμινάριο με τίτλο «Πνευματική Ιδιοκτησία και 
Συγγενικά Δικαιώματα. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και πηγές νόμιμου υλικού». Το 
σεμινάριο παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί της Β/θμιας του 1ου ΠΕΚΕΣ Αττικής. 
 

- Στις 18.12.2020 ο ΟΠΙ σε συνεργασία με την Α/θμια Δ/νση Εκπαίδευσης Δράμας 
διοργάνωσαν επιμορφωτικό σεμινάριο εξ αποστάσεως με τίτλο «Πνευματική Ιδιοκτησία 
και Συγγενικά Δικαιώματα. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και πηγές νόμιμου υλικού».  

 
 

 Στα παραπάνω σεμινάρια (δια ζώσης και webinars) συμμετείχαν συνολικά 990 
εκπαιδευτικοί 

 

 



 Υλοποίηση καμπάνιας ευαισθητοποίησης νέων και εκπαιδευτικών σε Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης (Facebook, Instagram). 
 
https://www.facebook.com/copyrightschool 

https://www.instagram.com/copyrightschoolgr 

Η καμπάνια απέφερε συνολικά πάνω από 8.000.000 εμφανίσεις (impressions) των αναρτήσεων 

καθώς και 2.800 ακόλουθους στις σελίδες του copyrightschool στο facebook και στο Instagram. 

Σε συνεργασία με τον όμιλο Sigma Live: 

 Πραγματοποίηση 11 συνεντεύξεων με θέμα την πνευματική ιδιοκτησία σε ραδιοφωνικό 
σταθμό της Κύπρου 

 Ανάρτηση 32 άρθρων για την πνευματική ιδιοκτησία σε ενημερωτικά portals της Κύπρου 

 Δημιουργία και αναπαραγωγή ραδιοφωνικών spots σε ραδιοφωνικούς σταθμούς της 
Κύπρου 

 Ανάρτηση banners σε Κυπριακά ενημερωτικά portals που απευθύνονται στους νέους 

 Δημιουργία έντυπου ενημερωτικού υλικού το οποίο διανεμήθηκε στους καθηγητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρακολούθησαν τα σεμινάρια 

 Δημιουργία υλικού προώθησης που χρησιμοποιήθηκε στις ηλεκτρονικές καμπάνιες, 
όπως video με δημοφιλή καλλιτέχνη, logos, banners, posts κ.α.  
 

Το υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και οι δράσεις που 

πραγματοποιήθηκαν, είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ copyrightschool.gr όπου 

και υπάρχει πλέον ειδική ενότητα αποκλειστικά για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Τα παραπάνω σεμινάρια διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού 
προγράμματος. 

Επιπλέον, ο ΟΠΙ συμμετείχε στις παρακάτω επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με τη διαδικτυακή 
πειρατεία: 

- Στις 20.05.2020 ο ΟΠΙ συμμετείχε σε επιμορφωτικό σεμινάριο εξ αποστάσεως, που 
διοργάνωσε η Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσ/νίκης και η συντονιστική επιτροπή του 
Δικτύου Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Αν. Θεσ/νίκης με θέμα 
«Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα. Προβληματισμοί κατά την 
εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης». 

 Στις 29.10.2020 ο ΟΠΙ συμμετείχε με εισήγηση σε διαδικτυακό σεμινάριο που 
διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών (European Law Students' 
Association/Τhe ELSA) με θέμα «Πνευματική Ιδιοκτησία και Διαδικτυακή Πειρατεία».  
 
 

https://www.facebook.com/copyrightschool
https://www.instagram.com/copyrightschoolgr


 
VII. Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας - 26.04.2020 
 
Ο ΟΠΙ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (26.04.2020), λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής και την ευθύνη του απέναντι σε δικαιούχους 
πνευματικών δικαιωμάτων αλλά και χρήστες, σχεδίασε και υλοποίησε ηλεκτρονική καμπάνια 
με θέμα «μένουμε σπίτι, απολαμβάνουμε νόμιμο περιεχόμενο». Η καμπάνια είχε σκοπό να 
ενημερώσει το κοινό για τη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΙ enjoylegal.gr. Στο "enjoy legal" ο ΟΠΙ 
συγκεντρώνει ιστότοπους στους οποίους μπορούν οι χρήστες του διαδικτύου να 
παρακολουθήσουν ή να κατεβάσουν νόμιμα, ταινίες, σειρές, τηλεοπτικά προγράμματα και 
αθλητικά γεγονότα, αλλά και να ακούσουν ή να κατεβάσουν μουσική, να διαβάσουν ή να 
κατεβάσουν βιβλία και περιοδικά, καθώς και να αποκτήσουν πρόσβαση σε εικόνες και 
βιντεοπαιχνίδια. Το "enjoy legal" εντάσσεται στο δίκτυο Agorateka που δημιούργησε το 
Γραφείο για τη Διανοητική Ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).  
 

 

- Επιπλέον, ο ΟΠΙ στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας να συνδράμει την εκπαιδευτική 
κοινότητα στο έργο της, συμμετείχε σε επιστημονική τηλε-διημερίδα με τίτλο “Εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα” (26.04.2020). Η διημερίδα διοργανώθηκε από το 
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με 
ακόμα 17 ΠΕΚΕΣ της χώρας.  



 


