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Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ/WIPO) 

 Αύξηση των υποθέσεων στο Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης 
(Arbitration and mediation Centre /ADR) για το 2022 

Το 2022 το Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του WIPO σημείωσε αύξηση 105% στον 
όγκο των υποθέσεων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών διανοητικής ιδιοκτησίας (ADR). 
Συνολικά, το Κέντρο έλαβε 548 αιτήσεις διαμεσολάβησης, διαιτησίας και ταχείας διαιτησίας. 

Οι διαφορές αφορούσαν ένα ευρύ φάσμα τομέων της διανοητικής ιδιοκτησίας, με πιο 
συνηθισμένα τα πνευματικά δικαιώματα (72%), τα εμπορικά σήματα (12%) και τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας (8%). 

Αυτές οι υποθέσεις του WIPO αφορούσαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
νεοφυών επιχειρήσεων και δημιουργών (46%), οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης (22%), 
πολυεθνικές ετιαρείες(16%) και άλλες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων και 
κέντρων έρευνας και ανάπτυξης (16%), με τα ενδιαφερόμενα μέρη να προέρχονται από όλες 
τις περιοχές, ιδίως την Ασία, την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και τη Βόρεια Αμερική. 

Δείτε περισσότερα εδώ. 

 

 Διαγωνισμός βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
2023 

Το φετινό θέμα είναι "Όταν οι γυναίκες εισέρχονται στο σύμπαν της διανοητικής ιδιοκτησίας, 
επιταχύνουμε την καινοτομία και τη δημιουργικότητα και όλοι είναι κερδισμένοι".  

Ο WIPO ζητάει ένα βίντεο 90 δευτερολέπτων που να δείχνει γιατί είναι σημαντικό για τα 
κορίτσια και τις γυναίκες να στραφούν στη διανοητική ιδιοκτησία και πώς αυτό μπορεί να μας 
ωφελήσει όλους. Το βίντεο μπορεί να προβάλλει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία των 
γυναικών εφευρετών, δημιουργών και επιχειρηματιών, τονίζοντας πώς τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας μπορούν να επιτρέψουν στις γυναίκες να έχουν ακόμη μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία, καθώς και τα συλλογικά οφέλη που προκύπτουν 
από τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού γυναικών στα οικοσυστήματα καινοτομίας και 
διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Η προθεσμία υποβολής των συμμετοχών λήγει στις 19 Μαρτίου 2023 στις 23.59 (CET).  Τα 10 
καλύτερα βίντεο θα υποβληθούν σε διαδικτυακή δημόσια ψηφοφορία για την επιλογή των 
τριών πρώτων νικητών, οι οποίοι θα ανακοινωθούν την Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας, στις 26 Απριλίου 2023. Οι νικητές θα κερδίσουν ψηφιακό εξοπλισμό αξίας πολλών 
χιλιάδων ευρώ.  

https://mailchi.mp/wipo.int/wipo-adr-highlights-yearly-review-2022?e=8c988fb321
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Για όλες τις λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του διαγωνισμού εδώ. 

 

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

H 3η έκδοση του WIPO «Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και 
Συγγενικών Δικαιωμάτων», δημοσιευμένη το 2022, παρουσιάζει μια εις βάθος αναθεώρηση με 
χρήσιμες ενημερώσεις σχετικά με τα διάφορα συστήματα, τις νομοθετικές επιλογές και τις 
βέλτιστες πρακτικές των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης 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 

«Πείτε την άποψή σας» - Καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας ‘ζωντανού’ 
περιεχομένου: πρόσκληση υποβολής στοιχείων έως 10.2.23  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την πρωτοβουλία δράσεων για την πειρατεία ‘ζωντανού’ 
περιεχομένου με σκοπό να προσφέρει μια εργαλειοθήκη για την καταπολέμηση της 
παράνομης μετάδοσης ζωντανών εκδηλώσεων, ιδίως αθλητικών γεγονότων. Με βάση τις 
σχετικές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τους 
ιδιωτικούς φορείς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στο δίκαιο της ΕΕ για 
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παράνομης επιγραμμικής μετάδοσης ζωντανού 
περιεχομένου. 

Σημειώνεται ότι η πρόσκληση υποβολής στοιχείων είναι ανοικτή για υποβολή παρατηρήσεων 
από 13 Ιανουαρίου 2023 έως 10 Φεβρουαρίου 2023. Η συμβολή των κρατών μελών και των 
φορέων θα ληφθεί υπόψη κατά την περαιτέρω ανάπτυξη και τελειοποίηση αυτής της 
πρωτοβουλίας. Τα σχόλια που λαμβάνονται θα δημοσιεύονται στον σχετικό ιστότοπο και κατά 
συνέπεια πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες ανατροφοδότησης.  

Για περισσότερα δείτε εδώ. 

 

https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2023/video-competition.html
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4645
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13654-Combating-online-piracy-of-live-content_en


4 
 

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) - Νέες 

εκδόσεις 

 Intellectual Property  Infringement and Enforcement – Tech Watch 

Discussion Paper 

Δεύτερη έκδοση του εγγράφου συζήτησης “Intellectual Property  Infringement and 

Enforcement – Tech Watch Discussion /Παραβίαση και επιβολή της διανοητικής ιδιοκτησίας - 

Tech Watch", το οποίο αναλύει τις νέες τεχνολογίες που συμβάλλουν σημαντικά στην 

πληρέστερη κατανόηση της πολυπλοκότητας των αναδυόμενων και ανατρεπτικών τεχνολογιών 

και εξετάζει τις κοινωνικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις αυτών των τεχνολογιών με 

ιδιαίτερη έμφαση στην τρέχουσα και μελλοντική προστασία, παραβίαση και επιβολή της 

διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Βρείτε το έγγραφο εδώ. 

 

 Κοινή μελέτη ΟΟΣΑ - EUIPO “Risks of illicit trade in Counterfeits to SMEs” 

Μελέτη για τους κινδύνους του παράνομου εμπορίου παραποιημένων προϊόντων για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις Η έκθεση αναλύει τον οικονομικό αντίκτυπο του παράνομου 

εμπορίου παραποιημένων προϊόντων και άλλων τύπων παραβίασης των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Παρέχει επίσης μια βαθύτερη 

ανάλυση αυτής της απειλής στο πλαίσιο της ΕΕ. Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις 

περισσότερες οικονομίες. Στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ), αποτελούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων και αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο 

τρίτα της συνολικής απασχόλησης. Παρόλο που η χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας μεταξύ των ΜΜΕ είναι σχετικά χαμηλή, οι καινοτόμες ΜΜΕ αναφέρουν 

υψηλότερα ποσοστά ιδιοκτησίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς αναζητούν 

ενεργά τρόπους βελτίωσης των υφιστάμενων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών 

διαδικασιών.  

Βρείτε τη μελέτη εδώ.  

 

 

 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/-/news/intellectual-property-infringement-and-enforcement-2023-tech-watch-discussion-paper-apps-workshop
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/-/news/ip-infringement-a-major-threat-to-eu-smes
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Δράσεις ΟΠΙ 

 Προγραμματική Συμφωνία ΟΠΙ  – Κοινωνία της Πληροφορίας 
 

Μεταξύ του ΟΠΙ και της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Ανώνυμη 

Εταιρεία (ΚτΠ ΜΑΕ)» υπεγράφη στις 14.11.2022 προγραμματική συμφωνία με φορέα 

χρηματοδότησης το ΥΠ.ΠΟ.Α. με αντικείμενο την ενίσχυση της δομής και ιδίως των 

τεχνολογικών υποδομών της Επιτροπής Διαδικτυακής Προσβολής της Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

(ΕΔΠΠΙ), η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του ΟΠΙ, ώστε να μπορεί να επιτελέσει πιο γρήγορα 

και αποτελεσματικά το έργο της καταπολέμησης της πειρατείας, μεταξύ άλλων μέσω της 

απλοποίησης των διαδικασιών προσβολής των καταγγελιών, ελέγχου και αναφοράς.  

Το έργο, προϋπολογισμού 800.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα υλοποιηθεί 

μέσω τεχνικής μελέτης, υιοθέτησης εφαρμογών πληροφορικής, ανάπτυξης πλατφόρμας ή και 

νέου λογισμικού, τα οποία θα συντελέσουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 

υπάρχοντος πλαισίου για την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας.  Το 

έργο «Καταπολέμηση Διαδικτυακής Πειρατείας», συνολικής χρηματοδότησης περίπου 1,2 εκ. 

ευρώ, αποτελεί μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονας: 

«Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας», 

εγκεκριμένου με Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

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

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

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ. 

Οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης είναι διαθέσιμες παρακάτω. 

Μαρία Γ. Σινανίδου, Επιστημονική Συνεργάτης ΟΠΙ. 
Eleonora Rosati, Professor of IP Law Stockholm University.  
Ιda Dojcinovic, Legal and Policy Officer, European Commission. 
Γιώργος Ν. Γιαννόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ. 
Εύα Μουστάκα, Δικηγόρος ΟΠΙ. 
Έλλη Φιλιπποπούλου, Δικηγόρος, LL.M- Σύμβουλος ρυθμιστικών υποθέσεων. 

 

https://opi.gr/images/news/DSA/DSA_program_el.pdf
https://opi.gr/images/news/DSA/DSA_SINANIDOU_24.1.23.pdf
https://opi.gr/images/news/DSA/DSA_ROSATI_24.01.23.pdf
https://opi.gr/images/news/DSA/DSA_DOJCINOVIC_24.01.23.pdf
https://opi.gr/images/news/DSA/DSA_GIANNOPOULOS_24.01.2023.pdf
https://opi.gr/images/news/DSA/DSA_EDPPI_MOUSTAKA_24.01.23.pdf
https://opi.gr/images/news/DSA/DSA_FILIPPOPOULOU_24.01.23.pdf
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 Επιστημονικό Συνέδριο ΟΠΙ – ΕΚΠΑ /14 και 15 Φεβρουαρίου 2023, 
«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».  

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ. 

Παρακαλούμε δηλώστε τη συμμετοχή σας (μόνο δια ζώσης) μέχρι τις 13.02.2023 στο 
info@opi.gr 

 

https://opi.gr/images/news/ekpa/programme.pdf
mailto:info@opi.gr
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 Εκπαιδευτικές επισκέψεις του ΟΠΙ στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας 
Σχολής Ιωαννίνων  

Στις 19.01 και στις 23.01.2023 ο ΟΠΙ πραγματοποίησε εκπαιδευτικές διαδικτυακές επίσκεψεις 
στη Γ’ τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. 

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων η εκπρόσωπος του ΟΠΙ μίλησε στους μαθητές για τις 
βασικές αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας, τη σημασία της προστασίας της αλλά και την 
αποφυγή ενεργειών που την θίγουν με έμφαση στο ψηφιακό περιβάλλον. Επιπλέον, 
παρουσιάστηκε ο ΟΠΙ  και οι υπηρεσίες που παρέχει στο κοινό. 

Οι δύο επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σπό την Ψηφιακή Τάξη, ενώ ο ΟΠΙ έστειλε τον 
Οδηγό πνευματικής ιδιοκτησίας για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου στους 44 μαθητές των δύο 
τμημάτων της Γ’ Τάξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://opi.gr/epikairotita1/nea/10066-ekpaideftiki-diadiktyaki-episkepsi-tou-opi-sto-protypo-gymnasio-zosimaias-sxolis-ioanninon
https://opi.gr/epikairotita1/nea/10066-ekpaideftiki-diadiktyaki-episkepsi-tou-opi-sto-protypo-gymnasio-zosimaias-sxolis-ioanninon

