
 
 

Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.     

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
----- 

            Mαρούσι,  4-2-2015          
      Αριθ. Πρωτ.  Φ.14/86/18865/Δ1     
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ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

  

ΘΕΜΑ : «Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας» 

Σχετικό έγγραφο: 8904/20-01-2015/Δ1 
 

Σας ενημερώνουμε ότι, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας  με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας  (26 Απριλίου 2015) διοργανώνει, υπό την αιγίδα του Υπ. Παιδείας και 
Θρησκευμάτων   Πανελλήνιο Διαγωνισμό με τίτλο «Πνευματική Ιδιοκτησία» με θέμα την προστασία της  
πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων .  
Ο διαγωνισμός  θα έχει διάρκεια 2 μήνες και θα απευθύνεται σε μαθητές των  Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων 
Δημοσίων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων. Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των 
μαθητών σχετικά με τη σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στη σύγχρονη κοινωνία και το ρόλο της ως 
καθοριστικού παράγοντα για την προώθηση της δημιουργικότητας και του πολιτισμού.  
Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που θα δημιουργήσουν και θα  υλοποιήσουν μέσα 
στην τάξη  την πιο πρωτότυπη δράση σχετικά με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα. Ενδεικτικά  
αναφέρονται  η δημιουργία γραπτού  έργου, τραγουδιού, αφίσας, φωτογραφίας, θεατρικού έργου, video 
clip,κλπ στα οποία θα δίνεται έμφαση στη σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση της δράσης μπορούν να γίνουν από τον εκπαιδευτικό της τάξης ή σε συνεργασία με 
εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων (διαθεματικά). 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους ορίζεται η Πέμπτη 26 
Μαρτίου 2015. 
Η αξιολόγηση των δράσεων  θα πραγματοποιηθεί από ειδική επιτροπή που θα συστήσει για το λόγο 
αυτό ο ΟΠΙ. 
Η βράβευση των εκπαιδευτικών και των τάξεων τους, των οποίων οι δραστηριότητες θα διακριθούν, θα 
πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση. Λεπτομέρειες σχετικά με την βράβευση των διαγωνιζομένων  θα 
γνωστοποιηθούν στην ιστοσελίδα του  ΟΠΙ. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό καθώς και τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ www.opi.gr ή να απευθύνονται στην κα Εύα 
Κοκκίνου(τηλ. Επικ. 2132147800,e-mail: info@opi.gr). 
Συν. : εκπαιδευτικό πρόγραμμα (18 σελίδες)    
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                                                                                           ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ              

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr
http://www.opi.gr/
mailto:info@opi.gr


                                                                            
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
 
1.Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε.της χώρας (έδρες τους) 
2. Προϊσταμένους Παιδαγωγικής &Επιστημονικής Καθοδήγησης (μέσω Περιφ. Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.) 
3. Οικείους Σχολικούς Συμβούλους   Δημ.Εκπ/σης. (μέσω Δ/νσεων Π.Ε.) 
4. Δ/νσεις  Π.Ε. της χώρας (έδρες τους) 
5. Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων 
 6. Δημόσια & Ιδιωτικά Δημ. Σχολεία  (μέσω Δ/νσεων & Γραφείων Π.Ε.) 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:   
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Μετσόβου 5 , 10682 ΑΘΗΝΑ 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων  & Οργάνωσης  Π.Ε- Tμήμα Γ’,B΄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


