
Στον ΟΠΙ η διαχείριση των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας 

Δημοσιεύτηκε η απόφαση με την οποία ανατίθεται στον ΟΠΙ η έκτακτη 
διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

Ανάθεση στον ΟΠΙ της έκτακτης διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας των δικαιούχων - μελών της ΑΟΔ του άρθρου 50 του ν. 4481/2017, η 

άδεια λειτουργίας της οποίας ανακλήθηκε με την 224747/15.05.2018 απόφαση της 

Υπουργού  Πολιτισμού και Αθλητισμού - Διορισμός Προσωρινού Διαχειριστή του 

άρθρου 51Α του ν. 4481/2017 και λοιπά θέματα. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν. 2121/1993 (Α΄ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, 

Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

β. του άρθρου 46 καθώς και του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017 (Α΄ 100) «Συλλογική 

διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση 

πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα 

αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 

45 του ν. 4531/2018 (Α΄ 62), 

γ. του π.δ/τος 311/1994 «Καταστατικό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (ΟΠΙ) 

(Α΄ 165), όπως ισχύει, 

δ. των άρθρων 9, 16 και 28 του ν. 4354/2015 “Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων”, 

ε. του π.δ/τος 4/2018 (Α΄ 7) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», 

στ. του π.δ/τος 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών ....», 

ζ. του π.δ/τος 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

2. Την αριθμ. 224747/15.5.2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 

σύμφωνα με την οποία ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας του Οργανισμού 
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Συλλογικής Διαχείρισης (ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του α. 50 ν. 4481/2017) με 

την επωνυμία «ΑΕΠΙ - Ελληνική Εταιρεία προς Προστασίαν της Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Α.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΠΙ». (Β΄ 1767). 

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 

Α. Την ανάθεση εκτάκτως και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών στον Οργανισμό 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας της διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των 

δικαιούχων της ΑΟΔ του άρθρου 50 του ν. 4481/2017, η άδεια λειτουργίας της οποίας 

ανακλήθηκε οριστικά με την υπ’ αριθμ. 224747/15.5.2018 απόφαση της Υπουργού 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα στην Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης 

δικαιωμάτων της παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ/τος 311/1994 και του άρθρου 51Α του ν. 

4481/2017, όπως ισχύουν. 

Β. Τον διορισμό ως προσωρινού διαχειριστή της Μαρίας Βλάχου του Μιχαήλ, με ΑΔΤ ΑΒ 

225134, Προϊσταμένης Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης. 

Γ. Η διάρκεια της θητείας του προσωρινού διαχειριστή ορίζεται για χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017. Η θητεία του 

προσωρινού διαχειριστή λήγει με την πλήρωση της προϋπόθεσης της παρ. 8 του α. 51Α 

ν. 4481/2017 ή την παρέλευση του χρόνου για τον οποίο διορίστηκε. Ο Υπουργός 

Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να ανακαλέσει το 

διορισμό του προσωρινού διαχειριστή. 

Δ. Στις αρμοδιότητες του προσωρινού διαχειριστή περιλαμβάνονται οι αναφερόμενες στο 

άρθρο 51Α του ν. 4481/2017 και ενδεικτικά: 

- η δόμηση και τήρηση αρχείου συμβάσεων ανάθεσης διαχείρισης των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας των μελών της ΑΟΔ του άρθρου 50 του ν. 4481/2017, η άδεια 

λειτουργίας του οποίου ανακλήθηκε καθώς και των συμβάσεων εκπροσώπησης των 

αλλοδαπών ΟΣΔ, οι οποίες συνάπτονται αυτοδικαίως με τον ΟΠΙ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017, καθώς και κάθε νέας 

σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης ή εκπροσώπησης που θα συναφθεί. 

- η δόμηση και τήρηση αρχείου τεκμηρίωσης των έργων των μελών, της Ειδικής Υπηρεσίας 

έκτακτης διαχείρισης και των αλλοδαπών ΟΣΔ, οι οποίοι θα εκπροσωπούνται από 

τον ΟΠΙ, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017. 
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- η οργάνωση της είσπραξης των δικαιωμάτων των μελών από όλες τις πηγές που 

υποχρεούνται να καταβάλλουν αμοιβή για τη χρήση των έργων των δικαιούχων 

πνευματικών δικαιωμάτων. 

- η οργάνωση και διαχείριση των προβλεπόμενων στο ν. 4481/2017 για την διανομή των 

εσόδων από δικαιώματα στους δικαιούχους - μέλη. 

- η διοικητική οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης διαχείρισης κατά τρόπο ώστε να 

υπηρετείται η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων. 

- η μέριμνα για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, μετά την πάροδο της 

προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017 

- η μέριμνα για την εφαρμογή από την Ειδική Υπηρεσία των προβλεπομένων στην παρ. 4 

του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017. 

Ο προσωρινός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει στον Υπουργό Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΙ εξαμηνιαία έκθεση πεπραγμένων, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017. 

Ε. Η προσωρινή διαχειρίστρια λαμβάνει τις αποδοχές της θέσης της Προϊσταμένης 

Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης από το φορέα που μισθοδοτείται και κατά το μέρος 

που οι μικτές αποδοχές υπερβαίνουν τις αποδοχές της θέσης της Προϊσταμένης 

Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017. 

ΣΤ. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση του προσωρινού διαχειριστή λογίζεται, 

για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Σε περίπτωση 

αποχώρησής του από την ως άνω θέση ή τη λήξη της θητείας του επανέρχεται αυτοδικαίως 

στη θέση της Προϊσταμένης Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης 

Ζ. Μεταβιβάζονται στον ΟΠΙ τα χρηματικά ποσά που τηρούνται στους χωριστούς ειδικούς 

λογαριασμούς της περ. α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 4481/2017 επ’ ονόματι 

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΠΙ - Ελληνική Εταιρεία προς Προστασίαν 

της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΠΙ», με ΑΦΜ: 094019386 

και οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως λογαριασμοί δικαιούχων, για να τα αποδώσει ο ΟΠΙ 

στους δικαιούχους. Για τον ίδιο σκοπό μεταβιβάζονται στον ΟΠΙ τυχόν αξιόγραφα και 

λοιποί άυλοι τίτλοι, οι οποίοι αφορούν σε δικαιώματα δικαιούχων και βρίσκονται στη νομή 

και κατοχή της ΑΕΠΙ Α.Ε. Κατά την εξόφληση των τίτλων αυτών αφαιρείται το ποσό της 

προμήθειας που ίσχυε κατά το χρόνο της ανάκλησης της άδειας της ΑΕΠΙ. ΑΕ., το οποίο 

καταβάλλεται σε αυτήν. 
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Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΦΕΚ Β’ 2085/07.06.2018 

Αθήνα, 04/06/2018 

Η Υπουργός 

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ 

 


