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ΑΡΘΡΟ: 0 

 Αριθμ. Π48-7542/ΑΣ 3540            (ΦΕΚ Β΄ 575/3.4.2008) 

 Συγκρότηση στο Υπουργείο Εξωτερικών Συντονιστικής Επιτροπής με αντικείμενο την παρακολούθηση και το 

συντονισμό θεμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 Έχοντας υπόψη: 

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και 9 και της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Οργανισμού του 

Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 "Κύρωση ως Κώδικα του 

"Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών"" (Α' 117). 

 

 2. Τη διάταξη της παραγράφου 2 διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα" (Α' 98). 

 

 3. Το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο Μέρος σε Συμβάσεις περί διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως 

ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω: 

 

 • Βέρνης, που τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα στις 9.11.1920. 

 

 • Βρυξελλών, που τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα στις 22.10.1991. 

 

 • Βουδαπέστης, που τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα στις 30.10.1993. 

 

 • Χάγης που τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα στις 13.4.1997. 

 

 • Λοκάρνο, που τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα στις 4.9.1999. 

 

 • Πρωτόκολλο της Μαδρίτης, που τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα στις 10.8.2000. 

 

 • Ναϊρόμπι, που τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα στις 29.8.1983. 



 

 • Νίκαιας, που τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα στις 7.11.1998. 

 

 • Παρισίων, που τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα στις 2.10.1924. 

 

 • PCT (Patent Cooperation Treaty), που τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα στις 9.10.1990. 

 

 • Σύμβαση για τα φωνογραφήματα, που τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα στις 9.2.1994. 

 

 • Ρώμης, που τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα στις 6.1.1993. 

 

 • Στρασβούργου, που τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα στις 21.10.1997. 

 

 • Σύμβαση για τη δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού διανοητικής ιδιοκτησίας (WTPO), που τέθηκε σε 

ισχύ στην Ελλάδα στις 4.3.1976. 

 

 • Συμφωνία TRIPs (Συμφωνία για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, που συνδέονται με το εμπόριο) 

στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα στις 1.1.1995. 

 

 • 053 Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την καταστολή ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, που πραγματοποιούνται από 

σταθμούς εκτός του εθνικού εδάφους, που τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα στις 14.8.1979. 

 

 4. Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει την υποχρέωση ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία των Κοινοτικών 

Κανονισμών και Οδηγιών, που σχετίζονται με την προστασία και εφαρμογή μέτρων προστασίας των 

διαφόρων τομέων της διανοητικής ιδιοκτησίας. 

 

 5. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει σημαντική ευθύνη όσον αφορά στην ορθή εφαρμογή των 

Διεθνών Συμφωνιών περί διανοητικής ιδιοκτησίας, στις οποίες μετέχει η χώρα μας, οι οποίες καθιερώνουν την 

υποχρέωση σεβασμού και διασφάλισης του σεβασμού των διατάξεων τους. 

 

 6. Εκτιμώντας τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα σύστασης ειδικής Συντονιστικής Επιτροπής, 

προκειμένου να συνδράμει και να συμβάλλει με τις εισηγήσεις της στον καλλίτερο συντονισμό των διαφόρων 

τομέων της διανοητικής ιδιοκτησίας και την εφαρμογή μέτρων σεβασμού της, ιδίως για την καταστολή  

φαινομένων πειρατείας, παραποίησης και απομίμησης προϊόντων. 

 

 7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

 



 

  

 ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Συγκροτείται στο Υπουργείο Εξωτερικών μη αμειβόμενη Συντονιστική Επιτροπή με αντικείμενο τον καλλίτερο 

συντονισμό και την εισήγηση στην κυβέρνηση των αναγκαίων δράσεων και των ληπτέων μέτρων στον τομέα 

της διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της καταστολής φαινομένων πειρατείας, παραποίησης και 

απομίμησης προϊόντων. 

  
ΑΡΘΡΟ 2:  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και 

Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος έχει και την ευθύνη σύγκλησης της 

Συντονιστικής Επιτροπής. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ 

 

 Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από τους Γενικούς Γραμματείς ή κατά περίπτωση και από Ειδικού 

Γραμματείς των Υπουργείων Εσωτερικών (θέματα: δημόσιας τάξης, τοπικής αυτοδιοίκησης), Οικονομίας και 

Οικονομικών (θέματα: Τελωνείων, Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, TRIPs), Εξωτερικών, Ανάπτυξης (Γενική  

Γραμματεία Εμπορίου και Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), Δικαιοσύνης και Πολιτισμού. Κατά 

περίπτωση και ανάλογα με το υπό εξέταση θέμα θα μπορούν να προσκαλούνται ad hoc στις εργασίες της 

Συντονιστικής Επιτροπής Γενικοί Γραμματείς και άλλων Υπουργείων ή εκπρόσωποι φορέων, όπως και κάθε 

άλλο πρόσωπο, το οποίο θα μπορούσε να συνδράμει λόγω αρμοδιότητας ή εμπειρίας στην αποτελεσματική 

εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της. 

 

Ο συντονισμός των εργασιών και η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται στη Β6 Διεύθυνση 

του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 Η Συντονιστική Επιτροπή συμβάλλει στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου του Υπουργείου Εξωτερικών 

το οποίο έχει συντονιστικό και συμβουλευτικό ρόλο ως προς τις εφαρμογές του Διεθνούς Δικαίου της 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας, από τη Διοίκηση και άλλους φορείς. 

 

Ταυτόχρονα με προτάσεις και πρωτοβουλίες της ή με συμμετοχή σε πρωτοβουλίες της Διοίκησης και άλλων 



φορέων συμβάλλει στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την προώθηση του σεβασμού 

της διανοητικής ιδιοκτησίας και ιδιαίτερα την πάταξη της κυκλοφορίας πειρατικών και παραποιημένων 

προϊόντων καθώς και προϊόντων απομίμησης. 

 

Η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει συστάσεις και προτάσεις περί νομοθετικών ρυθμίσεων προς 

εφαρμογή των υποχρεώσεων, που απορρέουν από ης Διεθνείς Συμβάσεις περί διανοητικής ιδιοκτησίας, στις 

οποίες η χώρα μας είναι μέλος ή ενδέχεται να καταστεί, τις Κοινοτικές Οδηγίες και τους Κανονισμούς. 

 

Η Συντονιστική Επιτροπή συντάσσει εκθέσεις προόδου όσον αφορά στη διανοητική ιδιοκτησία στην Ελλάδα, 

οι οποίες υποβάλλονται στους Υπουργούς, του προΐστανται των αναφερομένων στο άρθρο 3 Υπουργείων, 

καθώς και στους υπόλοιπους συναρμόδιους Υπουργούς. 

 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 Αθήνα, 22 Μαρτίου 2008 

 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

         

 


