ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
(Ο.Π.∆.∆.Ε.)
Υπερείδου 7 – Αθήνα
τηλ. 210 3246215
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΟΡΟΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
………………………………..
Ο (Η) υπογραφόµενος (η) …………………………………, για λογαριασµό
της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.Π.∆.∆.Ε.» (εφ’ εξής “ΟΠ∆∆Ε”),
παρέλαβα σήµερα από την διαφηµιστική εταιρία µε την επωνυµία «……….
………………….» (……..διεύθυνση…….) σφραγισµένο φάκελο ο οποίος,
κατά δήλωση του εκπροσώπου της άνω καταθέτουσας εταιρίας, περιέχει
πλήρη στοιχεία των δηµιουργικών ιδεών που υποβλήθηκαν ή πρόκειται να
υποβληθούν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες του ιδιωτικού ή δηµόσιου
τοµέα.
Ο ΟΠ∆∆Ε, µη νοµιµοποιούµενος να λάβει γνώσει του περιεχοµένου του
φακέλου, πρωτοκόλλησε αυτόν σήµερα (αριθ. πρωτ. …………./200..) και
θα τον φυλάσσει σφραγισµένο στο αρχείο του, του παρόντος αποτελούντος
αποδεικτικό κατάθεσης.
Σε περίπτωση που η καταθέτουσα εταιρία επικαλεσθεί µη προσήκουσα
χρήση των δηµιουργικών ιδεών που περιέχονται στον φάκελο από τρίτον
(εφ’ εξής “χρήστης”) και µετά από σχετική αίτηση αυτής, ο φάκελος θα
αποσφραγίζεται από το εντεταλµένο από το ∆.Σ. του ΟΠ∆∆Ε όργανο αυτού,
µε την παρουσία δύο στελεχών του ΟΠ∆∆Ε ή/και της Ένωσης
∆ιαφηµιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε∆ΕΕ), του εκπροσώπου της
καταθέτουσας εταιρίας και εκπροσώπου του χρήστη, προσκαλούµενου, µε
εξώδικο πρόσκληση, να παραστεί κατά την αποσφράγιση.
Επικυρωµένα αντίγραφα θα παραδίδονται στην καταθέτουσα εταιρία και
τον χρήστη, σε κάθε ζήτηση, ο δε φάκελος µε το περιεχόµενό του θα
παραµένουν στο αρχείο του ΟΠ∆∆Ε.
Αθήνα, ……………..

Για τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Ο.Π.∆.∆.Ε)
ο παραλαβών
…………………………..
Σηµείωση:
(α) τα δικαιώµατα του ΟΠ∆∆Ε για την κατάθεση φακέλου ανέρχονται για
µεν τα µέλη του ΟΠ∆∆Ε στο ποσό των είκοσι ευρώ (20,00 €), για δε τις
διαφηµιστικές εταιρίες µη µέλη του ΟΠ∆∆Ε στο ποσό των τριάντα ευρώ
(30,00 €) ανά κατάθεση.
(β) τα δικαιώµατα του ΟΠ∆∆Ε για την φύλαξη ανά καταθέτουσα εταιρία
ανέρχονται στο ποσό των δέκα ευρώ (10,00 €) κατ’ έτος.
(γ) τα άνω ποσά µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του ∆.Σ. του
ΟΠ∆∆Ε.
Παραλάβαµε υπογεγραµµένο από τον ΟΠ∆∆Ε πρωτότυπο της παρούσας και
αριθµό πρωτοκόλλου κατάθεσης φακέλου.
Αθήνα, αυθηµερόν,
Για την καταθέτουσα εταιρία µε την επωνυµία
……………………………………………..
Ο εκπρόσωπος
…………………………

