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Ενημερωτικό Δελτίο Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) 

 
Τεύχος 59, Ιανουάριος 2023 

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ)  

- Ψηφίστηκε ο νόμος 4996/2022 για την ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 
2019/789, (ΕΕ) 2019/790 και 2006/115/ΕΚ 
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Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ/WIPO) - ΟΠΙ 

- Μνημόνιο συνεργασίας WIPO - ΟΠΙ σχετικά με εναλλακτικούς τρόπους 
επίλυσης διαφορών σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
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 Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ/WIPO) 

- 3η έκδοση 2022 WIPO «Συλλογική Διαχείριση Πνευματικής Ιδιοκτησίας και 
Συγγενικών Δικαιωμάτων» 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) 

- Συνεργασία τους στη μελέτη «Η επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας στην ΕΕ: αποτελέσματα στα σύνορα και στην εσωτερική αγορά 
της ΕΕ, 2021» 
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Δράσεις ΟΠΙ 
- Επιστημονική Εκδήλωση ΟΠΙ : «Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίας (DSA) και 

Πνευματική Ιδιοκτησία». 
 

- Επιστημονικό Συνέδριο ΟΠΙ - ΕΚΠΑ : Οι πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές 
στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας: ν. 4996/2022 και 4961/2022. 

 
- Εκπαιδευτικές επισκέψεις του ΟΠΙ στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας. 
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Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ)  

Ψηφίστηκε ο νόμος 4996/2022 για την ενσωμάτωση των  Οδηγιών (ΕΕ) 
2019/789, (ΕΕ) 2019/790  

Ψηφίστηκε στις 22 Νοεμβρίου 2022 ο νόμος 4996/2022 Α' 218 του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με τίτλο: «Καθορισμός κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες 
επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών προγραμμάτων, με τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή ενιαία 
αγορά και με το δικαίωμα του δημοσίου δανεισμού και την αναπαραγωγή πρόσθετου 
αντιτύπου από μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία- Τροποποίηση ν. 2121/1993 και ν. 
4481/2017 - Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/789, (ΕΕ) 2019/790 και 2006/115/ΕΚ». 

Δείτε το ΦΕΚ εδώ. 

 

Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ/WIPO) - ΟΠΙ 

Μνημόνιο συνεργασίας WIPO - ΟΠΙ σχετικά με εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης 
διαφορών σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Ο ΟΠΙ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ/WIPO) στις 14 Δεκεμβρίου 
2022 υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας με αντικείμενο τους εναλλακτικούς τρόπους 
επίλυσης διαφορών σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Alternative Dispute Resolution /ADR). 

Ο ΟΠΙ και ο WIPO συμφωνούν να συνεργαστούν σε θέματα, όπως η ευαισθητοποίηση  του 
κοινού σχετικά με τις διαδικασίες ADR στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο WIPO μπορεί να προσφέρει 
κατά περίπτωση, τη χρήση των υπηρεσιών διαχείρισης υποθέσεων του WIPO και τη χρήση του 
διαδικτυακού εργαλείου διαχείρισης υποθέσεων  eADR. Στο πλαίσιο του μνημονίου 
συνεργασίας ο ΟΠΙ θα υλοποιήσει διάφορες δράσεις για την ενημέρωση και την επιμόρφωση 
αναφορικά με το ADR. 

H εναλλακτική επίλυση διαφορών είναι μια πρωτοβουλία του Κέντρου Διαιτησίας και 
Διαμεσολάβησης (Arbitration and Mediation Canter) του WIPO και περιλαμβάνει 
συμφέρουσες επιλογές για επίλυση διαφορών, όπως διαμεσολάβηση, διαιτησία, ταχεία 
διαιτησία και γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων που επιτρέπουν στα ενδιαφερόμενα μέρη να 
διευθετήσουν εγχώριες ή διασυνοριακές εμπορικές διαφορές. 

https://opi.gr/images/library/nomothesia/ethniki/nomoi/4996_2022.pdf
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Μάθετε περισσότερα για το ADR εδώ. 

 

Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ/WIPO) 

3η έκδοση 2022 WIPO «Συλλογική Διαχείριση Πνευματικής Ιδιοκτησίας και 
Συγγενικών Δικαιωμάτων». 

H τρίτη έκδοση του WIPO «Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και 
Συγγενικών Δικαιωμάτων» παρουσιάζει μια εις βάθος αναθεώρηση με χρήσιμες ενημερώσεις 
σχετικά με τα διάφορα συστήματα, τις νομοθετικές επιλογές και τις βέλτιστες πρακτικές των 
ΟΣΔ παγκοσμίως. Η έκδοση ρίχνει επίσης φως στις νέες εξελίξεις στον τομέα των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
ψηφιακών, τεχνολογικών και επιχειρηματικών τάσεων από όλο τον κόσμο. Επιπλέον, γίνεται 
λεπτομερής συζήτηση για θέματα, όπως οι πτυχές του ανταγωνισμού, η εθνική αντιμετώπιση 
και τα διάφορα μοντέλα συλλογικής διαχείρισης. 

Δείτε περισσότερα εδώ. 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) 

Συνεργασία EUIPO - Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη μελέτη «Η επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ: αποτελέσματα στα σύνορα και 
στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, 2021». 

Η μελέτη «Η επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ: αποτελέσματα στα 
σύνορα και στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, 2021» (EU enforcement of intellectual property 
rights: results at the EU border and in the EU internal market, 2021) έχει βασιστεί στα 
δεδομένα σχετικά με τις συλλήψεις στα σύνορα της ΕΕ που αναφέρουν οι τελωνειακές αρχές 
όλων των κρατών μελών, καθώς και στα δεδομένα σχετικά με τις συλλήψεις εντός της 
εσωτερικής αγοράς που αναφέρουν οι αρχές επιβολής της νομοθεσίας των κρατών μελών της 
ΕΕ. 

Η μελέτη δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG TAXUD) και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EUIPO) και στόχος της είναι να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την υποστήριξη της 
ανάλυσης των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ και την 
ανάπτυξη κατάλληλων αντιμέτρων. 

Δείτε τη μελέτη εδώ. 

https://www.wipo.int/amc/en/
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4645
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/-/eu-enforcement-of-ip-rights-a-joint-report-with-the-european-commission
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Δράσεις ΟΠΙ 

Επιστημονική Εκδήλωση ΟΠΙ : «Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίας (DSA) και 
Πνευματική Ιδιοκτησία»  

Ο ΟΠΙ διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) 
και Πνευματική Ιδιοκτησία - Νέες ισορροπίες στις ψηφιακές υπηρεσίες». Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023, ώρα 16:00 - 19:30 στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του ΔΣΑ Αθηνών και θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης online. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ. 

Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μπορείτε να το κάνετε μέχρι τις 23.01.2023 στο 
info@opi.gr, αναφέροντας εάν θα παρακολουθήσετε δια ζώσης ή online. 

 

Επιστημονικό Συνέδριο ΟΠΙ - ΕΚΠΑ: Οι πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές στο 
δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας: ν. 4996/2022 και 4961/2022 

Ο ΟΠΙ σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με 
θέμα: Οι πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας: ν. 
4996/2022 και 4961/2022. 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023 και την Τετάρτη 15 
Φεβρουαρίου ώρα 16:00 – 21:00  στο Πανεπιστήμιο Αθηνών - Αμφιθέατρο « Ι. Δρακόπουλος».  

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο θα είναι σύντομα διαθέσιμες στο opi.gr. 

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις του ΟΠΙ στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας  

Στις 4.11, 14.11 και στις 23.11.2022 ο ΟΠΙ πραγματοποίησε εκπαιδευτικές επισκέψεις στο 2ο 
Πρότυπο/Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας για τη σχολική χρονιά 2022-2023. 

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων οι εκπρόσωποι του ΟΠΙ μίλησαν στους μαθητές της Γ΄ τάξης 
του Γυμνασίου σχετικά με τον ΟΠΙ, τις υπηρεσίες που παρέχει στο κοινό, την έννοια και 
σημασία του σεβασμού των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και την αποφυγή ενεργειών 
που θίγουν τέτοια δικαιώματα με έμφαση στο ψηφιακό περιβάλλον. 

Στις συζητήσεις που ακολούθησαν οι εκπρόσωποι του ΟΠΙ απάντησαν στις ερωτήσεις των 
μαθητών. 

https://opi.gr/images/news/DSA/DSA_program_el.pdf
mailto:info@opi.gr
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Τις τρεις εκδηλώσεις παρακολούθησαν συνολικά 156 μαθητές, στους οποίους μοιράστηκε ο 
Οδηγός Πνευματικής Ιδιοκτησίας για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. 

 

 

 

 

 

 

 


