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Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), το ΠΕΚΕΣ
Δυτικής Ελλάδας δια του Οργανωτικού Συντονιστή του κ. Σ. Παπαδάκη και η ΔΔΕ Αχαΐας δια της
Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων κας Ε. Κωσταρά διοργάνωσαν στην Πάτρα επιμορφωτικό
σεμινάριο με τίτλο «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα. Εφαρμογές στην
εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες».
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών. Τους
εκπροσώπους του ΟΠΙ υποδέχτηκαν ο κ. Σ. Παπαδάκης και η κα Ε. Κωσταρά.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με τίτλο «Εκπαιδεύοντας τους νέους και τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
Ελλάδας και της Κύπρου για την Πνευματική Ιδιοκτησία». Το πρόγραμμα είναι διακρατικό και
χρηματοδοτούμενο από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).
Στο σεμινάριο απηύθυναν χαιρετισμούς οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Περιφερειακός Π.Ε. &
Δ.Ε. Εκπ/σης Δ. Ελλάδας, Σπύρος Παπαδάκης, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας,
Ευφροσύνη Κωσταρά, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΔΕ Αχαΐας και Γεράσιμος Πομώνης,
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδος Οικονομίας, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας.
Στην εκδήλωση ενημερώθηκαν οι εκπαιδευτικοί από την κα Ε. Μουστάκα, Νομικό ΟΠΙ σχετικά με
θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και για τη σημασία του έργου των δημιουργών και των
δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, συζητήθηκαν οι εφαρμογές της πνευματικής
ιδιοκτησίας στην εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες ενώ η κα Ε. Κοκκίνου, Προϊσταμένη
Τμήματος Πληροφόρησης ΟΠΙ παρουσίασε υλικό διαθέσιμο στο διαδίκτυο για χρήση μέσα στην
τάξη.
Η εκδήλωση έκλεισε με παρέμβαση του κ. Μανώλη Φάμελλου, Τραγουδοποιός – Ερμηνευτής,
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης ‘ΕΡΑΤΩ’.
Στο σεμινάριο ήταν παρόντες 80 εκπαιδευτικοί στους οποίους διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό,
όπως ο οδηγός του ΟΠΙ για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου καθώς και εκπαιδευτικό υλικό του EUIPO.
Οι εκπρόσωποι του ΟΠΙ απάντησαν στα ερωτήματα που είχαν την ευκαιρία να θέσουν οι
εκπαιδευτικοί σχετικά με τα ζητήματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας που τους απασχολούν κατά
την εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου.

