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ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΡΑΓΙΜΔΝΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ 

ΟΡΟΙ ΦΤΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 

 

……………………………….. 

 

Ο (Η) ππνγξαθόκελνο (ε) …………………………………, γηα ινγαξηαζκό 

ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο κε ηελ επωλπκία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ 

ΔΣΑΙΡΙΩΝ» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «Ο.Π.Γ.Γ.Δ.» (εθ’ εμήο “ΟΠΓΓΔ”), 

παξέιαβα ζήκεξα από ηελ δηαθεκηζηηθή εηαηξία κε ηελ επωλπκία «………. 

………………….» (……..δηεύζπλζε…….) ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο, 

θαηά δήιωζε ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο άλω θαηαζέηνπζαο εηαηξίαο, πεξηέρεη 

πιήξε ζηνηρεία ηωλ δεκηνπξγηθώλ ηδεώλ πνπ ππνβιήζεθαλ ή πξόθεηηαη λα 

ππνβιεζνύλ ζε αληαγωληζηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ηδηωηηθνύ ή δεκόζηνπ 

ηνκέα. 

Ο ΟΠΓΓΔ, κε λνκηκνπνηνύκελνο λα ιάβεη γλώζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

θαθέινπ, πξωηνθόιιεζε απηόλ ζήκεξα (αξηζ. πξωη. …………...) θαη ζα ηνλ 

θπιάζζεη ζθξαγηζκέλν ζην αξρείν ηνπ, ηνπ παξόληνο απνηεινύληνο 

απνδεηθηηθό θαηάζεζεο. 

ε πεξίπηωζε πνπ ε θαηαζέηνπζα εηαηξία επηθαιεζζεί κε πξνζήθνπζα 

ρξήζε ηωλ δεκηνπξγηθώλ ηδεώλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θάθειν από ηξίηνλ 

(εθ’ εμήο “ρξήζηεο”) θαη κεηά από ζρεηηθή αίηεζε απηήο, ν θάθεινο ζα 

απνζθξαγίδεηαη από ην εληεηαικέλν από ην Γ.. ηνπ ΟΠΓΓΔ όξγαλν απηνύ, 

κε ηελ παξνπζία δύν ζηειερώλ ηνπ ΟΠΓΓΔ ή/θαη ηεο Έλωζεο 

Γηαθεκηζηηθώλ Δηαηξηώλ Διιάδνο (ΔΓΔΔ), ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο 

θαηαζέηνπζαο εηαηξίαο θαη εθπξνζώπνπ ηνπ ρξήζηε, πξνζθαινύκελνπ, κε 

εμώδηθν πξόζθιεζε, λα παξαζηεί θαηά ηελ απνζθξάγηζε. 

Δπηθπξωκέλα αληίγξαθα ζα παξαδίδνληαη ζηελ θαηαζέηνπζα εηαηξία θαη 

ηνλ ρξήζηε, ζε θάζε δήηεζε, ν δε θάθεινο κε ην πεξηερόκελό ηνπ ζα 

παξακέλνπλ ζην αξρείν ηνπ ΟΠΓΓΔ. 

 

Αζήλα, …………….. 

 



Γηα ηνλ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΩΝ 

ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ (Ο.Π.Γ.Γ.Δ) 

 

ν παξαιαβώλ 

 

………………………….. 

 

 

εκείωζε:  

(α) ηα δηθαηώκαηα ηνπ ΟΠΓΓΔ γηα ηελ θαηάζεζε θαθέινπ αλέξρνληαη γηα 

κελ ηα κέιε ηνπ ΟΠΓΓΔ ζην πνζό ηωλ είθνζη επξώ (20,00 €), γηα δε ηηο 

δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο κε κέιε ηνπ ΟΠΓΓΔ ζην πνζό ηωλ ηξηάληα επξώ 

(30,00 €) αλά θαηάζεζε. 

(β) ηα δηθαηώκαηα ηνπ ΟΠΓΓΔ γηα ηελ θύιαμε αλά θαηαζέηνπζα εηαηξία 

αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ δέθα επξώ (10,00 €) θαη’ έηνο. 

(γ) ηα άλω πνζά κπνξνύλ λα αλαπξνζαξκόδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 

ΟΠΓΓΔ. 

 

Παξαιάβακε ππνγεγξακκέλν από ηνλ ΟΠΓΓΔ πξωηόηππν ηεο παξνύζαο θαη 

αξηζκό πξωηνθόιινπ θαηάζεζεο θαθέινπ. 

Αζήλα, απζεκεξόλ, 

Γηα ηελ θαηαζέηνπζα εηαηξία κε ηελ επωλπκία 

…………………………………………….. 

 

Ο εθπξόζωπνο 

 

…………………………   

 

 


