
Τα επτά κακουργήματα των 

Διοικούντων την ΑΕΠΙ είναι: 

1) Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική 

οργάνωση,  
2) Υπεξαίρεση από κοινού από εντολοδόχο, 
3)  Απάτη από κοινού κατ' επάγγελμα, 
4)  Απιστία από κοινού, 
5)  Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική   

δραστηριότητα κατ' επάγγελμα, 
6) Ανακριβής απόδοση ΦΠΑ 
7) Φοροδιαφυγή διά της ανακριβούς 

απόδοσης φόρου εισοδήματος. 

 

 

Μία απόφαση-κόλαφος και για τον ΟΠΙ (Οργανισμός 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας) που εποπτεύεται από το 

υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ο οποίος, 

αντί να ανακαλέσει την άδεια της ΑΕΠΙ, αποφάσισε 

την προηγούμενη εβδομάδα να δώσει παράταση στη 

διοίκηση της ΑΕΠΙ μέχρι και τον Απρίλιο.  

 

Οι απαντήσεις του ΟΠΙ δε συνιστούν Νομική 

γνωμοδότηση, ούτε δεσμεύουν τα Ελληνικά 

δικαστήρια, κατά την εφαρμογή του Νόμου και 

τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης 

Δικαστικής απόφασης. 

 



Γενικά 

Ο ΟΠΙ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα (οδός 
Μετσόβου 5) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο 
ΟΠΙ ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 69 Ν. 2121/1993 για την «Πνευματική 
Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (ΦΕΚ Α/25/1993) σε 
συνδυασμό με το ΠΔ 311/1994 (ΦΕΚ A/165/1994)  με το άρθρο 8 παρ. 13 και 
14 Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α/217/1997), με το άρθρο 7 παρ. 13 Ν. 2819/2000 
(ΦΕΚ Α/84/2000) καθώς και με το άρθρο 46 παρ. 9 - 13 Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 
Α/219/2010). 

Ο Οργανισμός διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Κύριος 
σκοπός του ΟΠΙ είναι η προστασία των δημιουργών και των δικαιούχων 
συγγενικών δικαιωμάτων, η μέριμνα για την εφαρμογή του Ν. 2121/1993 και 
των διεθνών συμβάσεων, η εποπτεία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης 
και η νομοπαρασκευαστική εργασία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικών δικαιωμάτων. Ο ΟΠΙ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ασχολείται 
γενικά με κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται στο χώρο της πνευματικής 
ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, εκπροσωπεί την Ελλάδα στους 
αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς καθώς και στα Όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εποπτεύει τη λειτουργία του 
συστήματος προστασίας των δημιουργών και δικαιούχων συγγενικών 
δικαιωμάτων, διαφυλάσσει τα δικαιώματα των χρηστών και του κοινού, 
εξισορροπεί τα συμφέροντα τομέων που άπτονται ζητημάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας με αυτά της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ενσωματώνει και 
προσαρμόζει τις τελευταίες εξελίξεις σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο στην 
Ελλάδα συμβάλλοντας στην προαγωγή της δημιουργικότητας και του 
πολιτισμού. 

Διοργανώνει επίσης σεμινάρια για την επιμόρφωση και ενημέρωση των 
δικαστών, δικηγόρων, διοικητικών υπαλλήλων, δημιουργών, δικαιούχων 
συγγενικών δικαιωμάτων, φοιτητών και σπουδαστών για θέματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
τα θέματα αυτά. 

 

Διοίκηση 

Ο ΟΠΙ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που διορίζεται 
με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τρία χρόνια (άρθρο 3 
ΠΔ 311/1994 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του α.45 του ν. 4531/2018). Ο 
Διευθυντής του ΟΠΙ ορίζεται με απόφαση Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με τριετή θητεία (άρθρο 5 ΠΔ 311/1994). 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Αντωνιάδης Ιωάννης, Πρόεδρος 
Δαρειωτάκη Αρίστη, Αντιπρόεδρος 
Κοσμάτος Κωνσταντίνος, Μέλος 
Νουτσόπουλος Θωμάς, Μέλος 
Ηλιόπουλος Χαράλαμπος, Μέλος 

http://www.culture.gr/culture/gindex.jsp
https://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993#a69
https://www.opi.gr/images/library/nomothesia/ethniki/proedrika_diatagmata/311_1994.pdf
https://www.opi.gr/images/various/2557_1997a8.pdf
https://www.opi.gr/images/various/2819_2000a7.pdf
https://www.opi.gr/images/various/2819_2000a7.pdf
https://www.opi.gr/images/various/3905_2010a46.pdf
https://www.opi.gr/images/various/3905_2010a46.pdf
https://www.opi.gr/images/library/nomothesia/ethniki/proedrika_diatagmata/311_1994.pdf


Βαφέας Νικόλαος, Μέλος 
Χριστοφόρου - Λιβάνη Ιωάννα, Μέλος 

Διευθύντρια: Ειρήνη Σταματούδη, Δικηγόρος, LL.M., Ph.D. 

Οι υπηρεσίες του ΟΠΙ αποτελούν Διεύθυνση που συγκροτείται από τις ακόλουθες 
οργανικές μονάδες (τμήματα): 

• Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού 
• Τμήμα Πληροφόρησης και Οργάνωσης Σεμιναρίων 
• Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού 

 


