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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Απριλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.

Αρ. Φύλλου 202

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/
150793/14199/13406/1043
Απόφαση διορισμού προσωρινού Επιτρόπου
στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.» με την επωνυμία «ΑΕΠΙ
Α.Ε.» σύμφωνα με το α. 54 παρ. 10 ν. 2121/1993.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.05) «Κύρωση του
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28.8.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
3. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού & Αθλητισμού».
4. Το άρθρο. 54 παρ. 10 του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/
Α/4.3.1993) «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», όπως προστέθηκε με
το άρθρο 15 του ν. 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/30.03.2017).
5. Το π.δ. 311/1994 (ΦΕΚ 165/Α/06.10.1994) «Καταστατικό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας».
6. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ' αρ.263/10.04.2017
συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), που περιλαμβάνει τη
γνώμη του ΟΠΙ για διορισμό προσωρινού επιτρόπου
στην ΑΕΠΙ.
7. Τη με αριθμ. ΟΠΙ 29307/7.2.2017 (1128/7.2.2017
ΥΠΠΟΑ) Έκθεση της εταιρείας "Ernst & Young" αναφορικά με τη διενέργεια ειδικού διαχειριστικού ελέγχου
στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ΑΕΠΙ.
8. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ' αρ.264/20-04-2017
συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΙ, που περιλαμβάνει την εισήγηση ΟΠΙ για αμοιβή, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο δωδέκατο εδάφιο της παρ. 10 του
α. 54 ν. 2121/1993.
9. Τα άρθρα 9 και 16 ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/
16.12.2015) και τη με αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016

εγκύκλιο του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ.
Χουλιαράκη, αποφασίζουμε:
1. Τον ορισμό προσωρινού Επιτρόπου στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης «Ελληνική εταιρεία προς
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας Α.Ε.» με την
επωνυμία «ΑΕΠΙ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 10
ν. 2121/1993, καθώς συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση
ότι ο εν λόγω οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν
είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους
δικαιούχους ποσών που εισπράττει για λογαριασμό τους,
λόγω -μεταξύ των άλλων- των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων που παρουσιάζει, όπως προκύπτει από τα πορίσματα
της έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου σε αυτόν, που
πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ορκωτών-ελεγκτών
λογιστών "Ernst & Young".
2. Ως προσωρινός επίτροπος στην ΑΕΠΙ διορίζεται η
Μαρία Βλάχου του Μιχαήλ, με ΑΔΤ ΑΒ 225134 , Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης ως πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ανάλογης επαγγελματικής
εμπειρίας σε ζητήματα ελέγχου κρατικών ΝΠΙΔ, δημόσιων επιχειρήσεων, σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας,
οικονομικής διαχείρισης και νομικά θέματα.
3. Η διάρκεια της θητείας της ορίζεται σε έξι (6) μήνες
από την ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσας
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με δυνατότητα τρίμηνης ανανέωσης.
4. Η αμοιβή της ορίζεται μετά από σχετική εισήγηση
του ΟΠΙ στο ύψος της αμοιβής του Γενικού Γραμματέα
Υπουργείου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου. 9
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015) και με τη με αριθμ.
2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο, συμπεριλαμβανομένου
του επιδόματος θέσης ευθύνης του άρθρου 16 παρ, 1
περ. α' υποπερ. αα' του ν. 4354/2015. Η εν λόγω αμοιβή βαρύνει την ΑΕΠΙ και κατά το τμήμα του ποσού της
αμοιβής που αντιστοιχεί στις αποδοχές της θέσης της
Προϊσταμένης Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, καθόσον συνεχίζει να μισθοδοτείται από την Ενιαία Αρχή
Πληρωμής, καταβάλλεται από την ΑΕΠΙ στο Ελληνικό
Δημόσιο.
5. Οι αρμοδιότητές της είναι οι αναφερόμενες στο
άρθρο 54 παρ. 10 ν. 2121/1993, συμπεριλαμβανομένης
της υποχρέωσης υποβολής στην Υπουργό Πολιτισμού
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και Αθλητισμού συνοπτικής έκθεσης πεπραγμένων στο
τέλος κάθε μήνα, προγραμματισμό για τον επόμενο και
συνολικής έκθεσης στη λήξη της θητείας της σύμφωνα
με το δέκατο τρίτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου. 54
του ν. 2121/1993.
6. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τεύχος ΥΟΔΔ 202/28.04.2017

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2017
Η Υπουργός
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
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