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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2455
13 Νοεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Χορήγηση επέκτασης άδειας λειτουργίας του Ορ−
γανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων
Ελλήνων μουσικών «Απόλλων». ..........................................
1
Χορήγηση επέκτασης άδειας λειτουργίας του Οργα−
νισμού Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελ−
λήνων Τραγουδιστών και Ερμηνευτών «ΕΡΑΤΩ». 2
Κατανομή οργανικών θέσεων της Ειδικής Γραμματεί−
ας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
(ΕΓ ΣΔΟΕ) που μεταφέρονται στη Γενική Γραμ−
ματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργεί−
ου Οικονομικών................................................................................ 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΕΠΠ/ΤΜ/
251497/7744/2290/385
(1)
Χορήγηση επέκτασης άδειας λειτουργίας του Οργανι−
σμού Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων
μουσικών «Απόλλων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
2. Το Π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
3. Το άρθρο 1 του Π. δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015)
«Ανασύσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού».
4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.9.2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοί−
κητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το άρθρο 54 του Ν. 2121/1993.

7. Την άδεια λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογι−
κής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων μουσικών με
διακριτικό τίτλο «Απόλλων», η οποία έχει δημοσιευτεί
στο ΦΕΚ 1164/Β΄/30.12.1997 και αφορά στη διαχείριση και
προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων των μουσικών
σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 49 του Ν. 2121/1993, όπως
έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί.
8. Την με αρ. πρωτ. ΟΠΙ 21514/9.12.2013 αίτηση του
Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελ−
λήνων μουσικών με διακριτικό τίτλο «Απόλλων» περί
επέκτασης της άδειας λειτουργίας του ως προς τη
διαχείριση των δικαιωμάτων των μελών του, όπως
προβλέπονται στα άρθρο 52 του Ν. 2121/1993, μετά την
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΚ για τη διάρκεια
προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας
και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων (Ν. 4212/2013,
ΦΕΚ 257/Α΄/3.12.2013).
9. Το από 6.2.2014 απόσπασμα του Δ.Σ. του Οργανι−
σμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) περί έγκρισης της
ως άνω επέκτασης.
10. Τη με αρ. πρωτ. 25458/2015 εισήγηση της Διευθύ−
ντριας του ΟΠΙ.
11. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται άλλος οργανισμός
συλλογικής διαχείρισης, ο οποίος να εκπροσωπεί στην
Ελλάδα μουσικούς.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την επέκταση της άδειας λειτουργίας του
Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλή−
νων μουσικών με διακριτικό τίτλο «Απόλλων» προκειμέ−
νου η άδεια του να συμπεριλαμβάνει και τη διαχείριση
των δικαιωμάτων των μελών του όπως προβλέπονται
στο άρθρο 52 του Ν. 2121/1993 μετά την ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/77/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας
του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμέ−
νων συγγενικών δικαιωμάτων (Ν. 4212/2013, ΦΕΚ 257/
Α΄/3.12.2013).
Η ως άνω επέκταση της άδειας λειτουργίας εγκρίνεται
υπό τον όρο της τροποποίησης του καταστατικού του
εν λόγω οργανισμού ανάλογα με τα οριζόμενα στην
ανωτέρω οδηγία και της κατάθεσης αυτού στον ΟΠΙ.
Τα έξοδα διαχείρισης του οργανισμού δεν θα πρέπει
να αυξηθούν από την προσθήκη της διαχείρισης του
νέου δικαιώματος.
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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.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΕΠΠ/ΤΜ/
251499/7745/2291/386
(2)
Χορήγηση επέκτασης άδειας λειτουργίας του Οργανι−
σμού Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων
Τραγουδιστών και Ερμηνευτών «ΕΡΑΤΩ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
2. Το Π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
3. Το άρθρο 1 του Π. δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015)
«Ανασύσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού».
4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.9.2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοί−
κητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το άρθρο 54 του Ν. 2121/1993.
7. Την άδεια λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής
Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων Τραγουδιστών και
Ερμηνευτών με διακριτικό τίτλο «Ερατώ», η οποία έχει
δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 1164/Β΄/30.12.1997 και αφορά στη
διαχείριση και προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων
των τραγουδιστών και ερμηνευτών σύμφωνα με τα άρ−
θρα 18 και 49 του Ν. 2121/1993, όπως έχει μεταγενέστερα
τροποποιηθεί.
8. Την με αρ. πρωτ. ΟΠΙ 22509/2014 αίτηση του Ορ−
γανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλή−
νων Τραγουδιστών και Ερμηνευτών με διακριτικό τίτλο
«Ερατώ» περί επέκτασης της άδειας λειτουργίας του
ως προς τη διαχείριση των δικαιωμάτων των μελών
του, όπως προβλέπονται στα άρθρο 52 του Ν. 2121/1993,
μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΚ για τη
διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής
ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων
(Ν. 4212/2013, ΦΕΚ 257/Α΄/3.12.2013).
9. Το από 8.6.2015 απόσπασμα του Δ.Σ. του Οργανι−
σμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) περί έγκρισης της
ως άνω επέκτασης.
10. Τη με αρ. πρωτ. 25459/2015 εισήγηση της Διευθύ−
ντριας του ΟΠΙ.
11. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται άλλος οργανισμός
συλλογικής διαχείρισης, ο οποίος να εκπροσωπεί στην
Ελλάδα τραγουδιστές και ερμηνευτές.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την επέκταση της άδειας λειτουργίας του
Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλή−
νων Τραγουδιστών και Ερμηνευτών με διακριτικό τίτλο
«ΕΡΑΤΩ» προκειμένου η άδεια του να συμπεριλαμβάνει
και τη διαχείριση των δικαιωμάτων των μελών του όπως
προβλέπονται στο άρθρο 52 του Ν. 2121/1993 μετά την
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΚ για τη διάρκεια
προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας
και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων (Ν. 4212/2013,
ΦΕΚ 257/Α΄/3.12.2013).
Η ως άνω επέκταση της άδειας λειτουργίας εγκρίνεται
υπό τον όρο της τροποποίησης του καταστατικού του
εν λόγω οργανισμού ανάλογα με τα οριζόμενα στην
ανωτέρω οδηγία και της κατάθεσης αυτού στον ΟΠΙ.
Τα έξοδα διαχείρισης του οργανισμού δεν θα πρέπει
να αυξηθούν από την προσθήκη της διαχείρισης του
νέου δικαιώματος.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
Αριθμ. 2/71765/0004
(3)
Κατανομή οργανικών θέσεων της Ειδικής Γραμματείας
του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ
ΣΔΟΕ) που μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δη−
μοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της υποπερ. β.i) της περ. 1 της υποπαραγράφου Δ.7
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 «Συ−
νταξιοδοτικές διατάξεις−Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της
Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄/94), όπως τροποποι−
ήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4342/2015
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ..[...].. και άλλες διατάξεις»
(Α΄/143).
β) Της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 34
του Ν. 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παρο−
χή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄/81), όπως ισχύει.
γ) Του άρθρου 7 του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα−
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις»
(Α΄/131).
δ) Των άρθρων 45 παρ. 3, 46 παρ. 1 και 4 και 90 του
«Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Π.δ. 63/2005 (Α΄/98).
ε) Του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο−
μικών» (Α΄/178), όπως ισχύει.
στ) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄/116).
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2. Την αριθ. 2/58088/0004/17.9.2015 απόφασή μας με
θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας και ρύθμιση ειδικό−
τερων θεμάτων για τη μετακίνηση υπαλλήλων από Υπη−
ρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικο−
νομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄/2068), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/66688/0004/16.10.2015
όμοια (Β΄/2293).
3. Το αριθ. 0023/ΕΜΠ/9.11.2015 έγγραφο του Υπουργού
Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Κατανέμουμε τις πεντακόσιες (500) οργανικές θέ−
σεις που μεταφέρθηκαν από την Ειδική Γραμματεία
του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ
ΣΔΟΕ) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
(ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών δυνάμει της δι−
άταξης της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4342/2015
(Α΄/143) ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως
εξής:
Κατηγορία: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
α/α

Κλάδος

Αριθμός Θέσεων

1.

Εφοριακών

205

2.

Τελωνειακών

54

3.

Μηχανικών
ΣΥΝΟΛΟ

1
260

Κατηγορία: Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
α/α

Κλάδος

Αριθμός Θέσεων

1.

Εφοριακών

97

2.

Τελωνειακών

26

3.

Πληροφορικής

4

4.

Μηχανικών

1

ΣΥΝΟΛΟ

128

Κατηγορία: Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
α/α

Κλάδος

Αριθμός Θέσεων

1.

Εφοριακών

82

2.

Τελωνειακών

13

3.

Προσωπικού Η/Υ

16

4.

Διοικητικού

1

ΣΥΝΟΛΟ

112

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

500

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ.α.α.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02024551311150004*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

