
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 

Άρθρο 1ο Ίδρυση – Επωνυμία 
 

 

Ιδρύεται σήμερα, την 31η Μαΐου 2019 Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας 

Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας επί Μουσικών Έργων, με κείμενο ή χωρίς, κατά την 

έννοια του άρθρου 3 παρ. 1, α’ του ν. 4481/2017 και του άρθρου 3 περ. α’ της Οδηγίας 

2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κ ο ι ν ο β ο υ λ ί ο υ  και του Συμβουλίου. Ο οργανισμός αυτός  θα 

έχει τη μορφή μη κερδοσκοπικού αστικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης, θα διέπεται 

από το παρόν καταστατικό και από τις διατάξεις του Ν. 1667/1986 και των Ν. 4481 /201 7 και 

2121/1 993 και θα έχει την επωνυμία «ΈΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΈΡΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙ ΡΙΣΗΣ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 

και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ», ενώ για το εξωτερικό την επωνυμία 

«MUSIC WORKS RIGHTHOLDERS’ COLLECTIVE MANAGEMENT ORGANIZATION - LIMITED 

LIABILITY COOPERATIVE» και το διακριτικό τίτλο «RIGHTHOLDERS’ COOPERATIVE EDEM» 

(εφεξής ο « Οργανισμός»).  

 
Άρθρο 2ο Έδρα 

 

Ο Οργανισμός έχει την έδρα του στον Δήμο Αθηναίων και λειτουργεί σε πανελλαδική βάση. 

Δύναται δε να μεταφέρει την έδρα του σε άλλο Δήμο του Νομού Αττικής και να ιδρύσει 

υποκατάστημα στον Δήμο Θεσσαλονίκης και οπουδήποτε αλλού στην ελληνική 

επικράτεια, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. 

 
Άρθρο 3ο Χρονική Διάρκεια 

 

Η διάρκεια του Οργανισμού είναι απεριόριστη. 

 
Άρθρο 4ο Σκοπός 

 
Σκοπός του Οργανισμού είναι :  
 



1/ Η συλλογική διαχείριση και προστασία στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας επί μουσικών έργων, με κείμενο ή χωρίς, τόσο των μελών του 

Οργανισμού κατά την έννοια του άρθρου 6, παρ. 1 του παρόντος, όσο και των απλώς 

αναθετόντων κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 5 του παρόντος, τα οποία θα θελήσουν να του 

αναθέσουν σε μη κερδοσκοπική βάση την διαχείριση ή/και την προστασία των δικαιωμάτων 

τους. 

2/ Η ανάπτυξη και λειτουργία ενός σχήματος αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του. 

 3/ Η ανάληψη πολιτιστικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων. 

 

 
Άρθρο 5ο Δραστηριότητες 

 

 

Στο πλαίσιο του σκοπού του ο Οργανισμός δραστηριοποιείται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, 

ως εξής :  

1/ Διαχειρίζεται και προστατεύει το περιουσιακό πνευματικό δικαίωμα των δικαιούχων που 

εκπροσωπεί, ως τέτοιων νοουμένων στο εξής σωρευτικά τόσο των μελών κατά την έννοια του 

άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, όσο και των απλών αναθετόντων κατά την έννοια του άρθρου 

6 παρ. 5 του παρόντος, και τις εξουσίες ή τις κατηγορίες εξουσιών που απορρέουν από αυτό, 

στον βαθμό που ανατίθεται σε αυτόν η διαχείριση και προστασία τους από τους δικαιούχους 

και για τις επικράτειες της επιλογής τους. 

2/ Καταρτίζει συμβάσεις με τους χρήστες για τους όρους εκμετάλλευσης των έργων, καθώς και 

για την εκάστοτε οφειλόμενη ποσοστιαία  αμοιβή. 

3/ Καθορίζει με αμοιβολόγιο και εξασφαλίζει στους δικαιούχους την κατάλληλη και ποσοστιαία  

αμοιβή κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 2121/1993, τα άρθρα 22 και 23 του 

Ν. 4481/2017 και κάθε άλλη σχετική διάταξη, η οποία ισχύει ή θα ισχύσει στο μέλλον.  

4/ Εισπράττει τις αμοιβές που προβλέπονται στους νόμους 4481/2017 και 2121/1993 και 

διανέμει τα εισπραττόμενα ποσά μεταξύ των δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής, η 

οποία προβλέπεται από το άρθρο 18 παράγραφος 3 του νόμου 2121/1993 όπως αυτό ισχύει 

σήμερα ή θα ισχύσει στο μέλλον. 

5/ Ασκεί το δικαίωμα του δικαιούχου να παρέχει άδεια ή να αρνείται την παροχή άδειας σε 

επιχείρηση εκμετάλλευσης καλωδιακού δικτύου για την αναμετάδοση εκπομπής μέσω καλωδίου 



ή άλλων υλικών αγωγών σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 2121/1993 και το άρθρο 22 του Ν. 

4481/2017.  

6/ Συνάπτει συμβάσεις εκπροσώπησης και ενημερώνει τους άλλους Οργανισμούς Συλλογικής 

Διαχείρισης σχετικά με τα έσοδα, τις κρατήσεις επί των εσόδων, τις χορηγηθείσες άδειες καθώς 

και με κάθε άλλη πληροφορία που αφορά στη διαχείριση δικαιωμάτων δυνάμει των συμβάσεων 

αυτών και η οποία προβλέπεται στους νόμους 4481/201 7 και 2121/1993. 

7/ Παρέχει σε δικαιούχους, σε άλλους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης στο πλαίσιο 

συμβάσεων εκπροσώπησης και σε χρήστες - ακόμη και δυνητικούς - τις πληροφορίες, οι οποίες 

προβλέπονται στα άρθρα 25 έως 27 του Ν. 4481 /2017. 

8/ Δημοσιοποιεί και αναρτά στις ιστοσελίδες  του τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

το άρθρο 28 του Ν. 4481/2017. 

9/ Καταρτίζει και δημοσιοποιεί την ετήσια έκθεση διαφάνειας του άρθρου 29 του Ν. 4481/2017. 

10/ Χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί των μουσικών έργων που 

εκπροσωπεί, εφόσον πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και προβαίνει σε όλες τις σχετικές ενέργειες 

που προβλέπονται στα άρθρα 33 - 41 του Ν. 4481/2017, όπως ισχύει. 

11/ Συνάπτει συμβάσεις εκπροσώπησης με άλλους οργανισμούς βάσει των οποίων αναλαμβάνει 

τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικά δικαιώματα επί των έργων του ρεπερτορίου 

που διαχειρίζεται ο εκπροσωπούμενος οργανισμός ή εξουσιοδοτεί άλλον οργανισμό να χορηγεί 

πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί των έργων του δικού του ρεπερτορίου 

κατόπιν συμφωνίας ή διατύπωσης αιτήματος κατά το άρθρο 39 του Ν. 4481/2017 και διαθέτει 

όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται και σχετίζονται με το ρεπερτόριο που εκπροσωπεί ο ίδιος 

στον οργανισμό στον οποίο απευθύνεται το αίτημα. 

12/ Προβαίνει σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου του άρθρου 7 του παρόντος  σε 

κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων των 

δικαιούχων και, ιδίως, υποβάλλει αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, εγείρει αγωγές, ασκεί ένδικα 

μέσα, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων, ζητά την απαγόρευση 

πράξεων που προσβάλλουν το δικαίωμα ως προς τις εξουσίες που του έχουν ανατεθεί και ζητά 

την κατάσχεση παράνομων αντιτύπων ή τη δικαστική μεσεγγύηση των εμπορευμάτων σύμφωνα 



με το άρθρο 64 του ν. 2121/1993 και αιτείται ή συμμετέχει σε ιδιωτική ή δικαστική 

διαμεσολάβηση, ή διαιτησία. 

13/ Λαμβάνει από τους χρήστες κάθε πληροφορία αναγκαία για την εφαρμογή των 

αμοιβολογίων, τον υπολογισμό της αμοιβής και την είσπραξη και τη διανομή των 

εσπραττόμενων εσόδων από τα δικαιώματα, όπως ο νόμος ορίζει. 

14/ Ενεργεί με σύμπραξη της δημόσιας αρχής ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 64 του ν. 

2121/1993, τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήματα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισμού 

αντιτύπων ή δημόσιας εκτέλεσης των έργων που προστατεύουν για να διαπιστώνει αν οι πράξεις 

αυτές προσβάλλουν τα δικαιώματα των δικαιούχων. 

15/ Παρέχει κοινωνικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες  προς όφελος των δικαιούχων.  

16/ Διοργανώνει συνέδρια  που  αφορούν σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 

δικαιωμάτων και συμμετέχει σε αυτά.  

17/ Αποδέχεται οποιουδήποτε είδους κληρονομίες, καταπιστεύματα, κληροδοσίες, χορηγίες ή 

δωρεές και αιτείται και αποδέχεται οικονομικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις. Η 

αποδοχή κληρονομιάς γίνεται πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής.   

18/ Αναλαμβάνει σε μη κερδοσκοπική βάση και χωρίς διακρίσεις δραστηριότητες προώθησης 

προς το κοινό των έργων που εκπροσωπεί. 

19/ Προβαίνει σε αλληλοβοηθητικές δράσεις ή δράσεις αλληλεγγύης ως προς τα μέλη του ή τους 

απλούς αναθέτοντες, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά πόρους προερχόμενους είτε από 

κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες ή δωρεές, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, είτε από τα μη 

διανεμητέα - κατ' άρθρο 19 ν. 4481/2017 – ποσά. Τα κριτήρια βάσει των οποίων μέλος ή απλός 

αναθέτων θα δύναται να ωφεληθεί των ανωτέρω δράσεων καθορίζονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο και εγκρίνονται σε ετήσια βάση από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Το ποσοστό που 

θα παρακρατείται για τις ανωτέρω δράσεις και επί των ανωτέρω πόρων καθορίζεται εκ των 

προτέρων και σε ετήσια βάση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και εγκρίνεται από 

το Εποπτικό Συμβούλιό του, κυμαίνεται δε υποχρεωτικά από 0 έως και 50% εκάστου των ανωτέρω 

πόρων. Ενεργεί κάθε άλλη πράξη και προβαίνει σε κάθε άλλη δραστηριότητα, η οποία εξυπηρετεί 

αμέσως ή εμμέσως τους σκοπούς του και συνάδει με τη φύση και το σκοπό του. 



20/ Οι δράσεις και οι κάθε είδους πόροι του Ταμείου Αλληλεγγύης και Προαγωγής της Ελληνικής 

Μουσικής Δημιουργίας του Οργανισμού είναι κατ’ αρχήν αυτοτελείς και ανεξάρτητοι από τις 

αλληλοβοηθητικές δράσεις της προηγούμενης παραγράφου, πλην όμως το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Οργανισμού με απόφασή του, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, 

μπορεί να ενισχύσει το εν λόγω Ταμείο του Οργανισμού με ποσοστό που θα παρακρατείται επί 

των ως άνω αναφερόμενων πόρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.    

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 

 
Άρθρο 6ο Έννοια μέλους και συνέπειες ιδιότητας του μέλους.  

 
Διαχωρισμός μελών και απλών αναθετόντων 

 
 

1/ Οι δικαιούχοι των οποίων τα δικαιώματα προστατεύει και διαχειρίζεται ο Οργανισμός 

διαχωρίζονται αφ’ ενός στα μέλη του Οργανισμού (εφεξής τα «μέλη»), τα οποία, εφ' όσον γίνουν 

δεκτά ως τέτοια, απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων του μέλους και κυρίως του δικαιώματος 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι και του δικαιώματος να λαμβάνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις του 

Οργανισμού, αφ' ετέρου στους απλούς αναθέτοντες, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Οργανισμού 

(εφεξής οι «απλοί αναθέτοντες»), δεν έχουν τα δικαιώματα του μέλους και δεν έχουν το δικαίωμα 

του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι ή της συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις του Οργανισμού. 

2/ Μέλος του Οργανισμού καθίσταται ο δικαιούχος, ο οποίος συγκεντρώνει τα απαραίτητα 

προσόντα, δεν έχει ασυμβίβαστη ιδιότητα, υποβάλει σχετική αίτηση κατά τα στο παρόν 

προβλεπόμενα, η οποία γίνεται δεκτή, και μεταβιβάζει καταπιστευτικά στον Οργανισμό σύνολο 

ή μέρος των εξουσιών εκ των περιουσιακών δικαιωμάτων του επί του συνόλου ή μέρους των 

έργων των οποίων είναι δικαιούχος με σκοπό τη διαχείρισή και προστασία τους προς όφελος του 

δικαιούχου. 

3/ Όλα τα μέλη του Οργανισμού έχουν την ιδιότητα του συνεταίρου και είναι κάτοχοι 

συνεταιριστικής μερίδας αξίας πενήντα ευρώ (50 €). Τα μέλη δεν ευθύνονται προσωπικά για τα 

χρέη του Οργανισμού. 

4/ Μέλος καθίσταται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο με την υπογραφή γραπτής σύμβασης δια της 

οποίας καθορίζονται οι εξουσίες, τα περιουσιακά δικαιώματα και τα έργα τα οποία 

μεταβιβάζονται καταπιστευτικά και το εύρος της μεταβίβασής τους κατά το χρόνο διάρκειας της 

σύμβασης ανάθεσης. Η σύμβαση αυτή έχει τριετή διάρκεια, ανανεώνεται εκάστοτε αυτομάτως 



για το ίδιο χρονικό διάστημα, εφόσον το μέλος διατηρεί την ιδιότητά του, και μπορεί να 

καταγγελθεί εν όλω ή εν μέρει οποτεδήποτε, των αντιστοίχων αποτελεσμάτων της καταγγελίας 

επερχομένων τρεις (3) μήνες μετά τη λήψη της. Άδειες, οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν από την 

καταγγελία συνεχίζουν να ισχύουν έως τη λήξη της διάρκειάς τους. Η οικειοθελής έξοδος του 

μέλους ισοδυναμεί με καταγγελία της σύμβασης, η οποία επιφέρει κατά τα ανωτέρω τα 

αποτελέσματά της τρεις (3) μήνες μετά την πραγματοποίησή της, εκτός εάν το μέλος δηλώσει ότι 

επιθυμεί τη διατήρησή της ως απλής ανάθεσης. Υποχρεωτική έξοδος ή έκπτωση μέλους μετατρέπει 

τη σύμβαση σε απλή ανάθεση. Λύση ή πτώχευση ή θέση σε εκκαθάριση ή απώλεια της 

δυνατότητας του Οργανισμού να λειτουργήσει ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης επιφέρει 

λύση της σύμβασης και άμεση και αυτόματη επαναφορά των καταπιστευτικώς μεταβιβασθέντων 

δικαιωμάτων στους δικαιούχους. 

5/ Η μεταβίβαση δικαιωμάτων προς τον Οργανισμό από μέλος είναι πάντα καταπιστευτική και 

έχει ως σκοπό την διαχείριση τους από τον Οργανισμό προς το συμφέρον του μέλους. Δεν 

εμποδίζει την περαιτέρω μεταβίβασή τους από το μέλος, το οποίο όμως οφείλει να ενημερώσει 

αμέσως τον Οργανισμό για αυτή. Η σχετική γνωστοποίηση επέχει τη θέση της καταγγελίας της 

προηγούμενης παραγράφου, ως προς τα μεταβιβαζόμενα δικαιώματα. 

6/ Απλός αναθέτων δικαιούχος καθίσταται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αναθέτει στον 

Οργανισμό απλώς την εντολή αποκλειστικής, τουλάχιστον για την Ελλάδα, διαχείρισης και 

προστασίας του συνόλου ή μέρους  των περιουσιακών δικα1ωμάτων του επί του συνόλου ή 

μέρους των έργων του, χωρίς να επιθυμεί να γίνει μέλος ή χωρίς να συγκεντρώνει τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για να γίνει μέλος. Για την ανάθεση της ανωτέρω εντολής απαιτείται πάντοτε 

έγγραφη σύμβαση, η οποία καθορίζει τις εξουσίες, τα περιουσιακά δικαιώματα και τα έργα για 

τα οποία αυτή παρέχεται και το εύρος της εντολής. Η σύμβαση αυτή έχει τριετή διάρκεια, 

ανανεώνεται εκάστοτε αυτομάτως για ίδιο χρονικό διάστημα, εκτός εάν ο απλώς αναθέτων 

δηλώσει εγγράφως την αντίθεσή του, τουλάχιστον  τρεις  (3)  μήνες πριν τον εκάστοτε χρόνο 

ανανέωσης και μπορεί να καταγγελθεί οποτεδήποτε εν όλω ή εν μέρει, των αντιστοίχων 

αποτελεσμάτων της καταγγελίας επερχομένων τρεις (3) μήνες μετά  τη  λήψη  της.  Άδειες, οι 

οποίες  έχουν  χορηγηθεί  πριν από την καταγγελία συνεχίζουν να ισχύουν έως τη λήξη της 

διάρκειάς τους. Λύση ή πτώχευση ή θέση σε εκκαθάριση ή απώλεια της δυνατότητας του 

Οργανισμού να λειτουργήσει ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης επιφέρει λύση της 

σύμβασης, άμεση και αυτόματη ανάκληση της χορηγηθείσας πληρεξουσιότητας και επαναφορά 

όλων των καταπιστευτικώς μεταβιβασθέντων εξουσιών στους δικαιούχους. 

 



Άρθρο 7ο  Ικανότητα μέλους.  
 

1/ Μέλος του Οργανισμού μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι 

δικαιούχος ή συvδικαιούχος ή κάτοχος αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης περιουσιακών 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί μουσικών έργων, με κείμενο ή χωρίς και το οποίο 

πληροί τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις των επομένων άρθρων. 

2/ Ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι περιουσιακών δικαιωμάτων λογίζονται τόσο οι δημιουργοί 

των έργων, κατά τα άρθρα 6 έως και 11 του Ν. 2121/1993 και οι ειδικοί ή καθολικοί κατά τις 

διατάξεις του κοινού δικαίου διάδοχοί τους, όσο και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία οι 

αρχικοί δημιουργοί ή οι διάδοχοί τους έχουν μεταβιβάσει συμβατικά, δυνάμει πλήρους ή 

καταπιστευτικής μεταβίβασης κατά τα άρθρα 12 έως και 17 του Ν. 2121/1993, το σύνολο ή μέρος  

των  περιουσιακών δικαιωμάτων τους των εξουσιών ή των κατηγοριών εξουσιών, οι οποίες 

απορρέουν  από  αυτά  επί  του  συνόλου  ή  μέρους  των  έργων  τους. Αδειούχοι εκμετάλλευσης 

των έργων λογίζονται ως δικαιούχοι εφ' όσον η άδεια που τους έχουν παράσχει οι δημιουργοί 

ή/και εν γένει δικαιούχοι μουσικών έργων είναι αποκλειστική.  

3/ Σε περίπτωση που δικαιούχος ή συνδικαιούχος ή κάτοχος αποκλειστικής άδειας εκχωρεί, κατά 

την έννοια των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, μέρος ή το σύνολο της ενοχικής και μόνο αξίωσής 

του επί του προϊόντος της διανομής σε τρίτο πρόσωπο, το δικαίωμα του να  είναι μέλος και τα εξ 

αυτού δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι παραμένουν σε αυτόν. Ρητά διευκρινίζεται ότι η 

παρούσα ρύθμιση δεν αφορά και δεν βρίσκει εφαρμογή στις συμβάσεις που συνάπτουν 

δικαιούχοι με μουσικούς εκδότες. 

4/ Μέλη του Οργανισμού δύνανται να είναι και άλλοι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης, εφ' 

όσον πληρούν τους όρους εισδοχής. 

 

Άρθρο 8ο  Ασυμβίβαστο μέλους.  
 

1/ Δεν δύνανται να είναι μέλη του Οργανισμού οι ανήλικοι και οι ανίκανοι για δικαιοπραξία. 

2/Δεν δύνανται να είναι μέλη του Οργανισμού νομικά πρόσωπα που τελούν σε πτώχευση ή σε 

εκκαθάριση. 

3/ Δεν δύναται να είναι μέλος του Οργανισμού φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι μέλος, 

με την έννοια που ανωτέρω αποδίδεται στον όρο «μέλος», άλλου Οργανισμού Συλλογικής 

Διαχείρισης με τον ίδιο σκοπό και έδρα την Ελλάδα, εκτός εάν κατά την αίτηση εγγραφής του 

έχει ήδη προβεί σε καταγγελία των συμβάσεών του, η επέλευση των αποτελεσμάτων της οποίας 



εκκρεμεί κατά το άρθρο 12, παρ. 2 του Ν. 4481/2018. Διευκρινίζεται ότι μέλος του Οργανισμού 

θα δύναται να συμμετέχει ως απλός αναθέτων, με την έννοια που ανωτέρω αποδίδεται στον όρο 

«απλός αναθέτων», σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης με τον ίδιο σκοπό και έδρα στην 

Ελλάδα ή/και το εξωτερικό. Επιπλέον, δεν αποτελεί κώλυμα η ιδιότητα του μέλους της Ειδικής 

Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης (ΕΥΕΔ) σύμφωνα με το άρθρο 51Α του Ν. 4481/2017 και την 

υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ 262844/18408/13772/689 - 07.06.2018 υπουργική 

απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

4/ Δεν δύναται να είναι μέλος του Οργανισμού χρήστης, κατά την έννοια της περ. ιγ’ του άρθρου 

3 του ν. 4481/2017, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι δικαιούχος ρεπερτορίου τρίτου 

δημιουργού.  

5/ Μεταβίβαση των δικαιωμάτων του μέλους κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 6, η οποία 

επιφέρει περιορισμό των υπολειπομένων δικαιωμάτων του μέλους σε μέγεθος κατώτερο του 

απαραιτήτου για την αποδοχή του ως μέλους κατά το άρθρο 9 του παρόντος επιφέρει αυτόματη 

απώλεια της ιδιότητας του μέλους και μετατροπή του σε απλό αναθέτοντα. 

6/ Η έλλειψη ή η απώλεια ικανότητας του να είναι μέλος του Οργανισμού δεν στερεί τον 

δικαιούχο της δυνατότητάς να είναι απλός συμβαλλόμενος του Οργανισμού. 

 

Άρθρο 9ο  Ουσιαστικές προϋποθέσεις.  
 

1/ Εξαιρουμένων των εκδοτών και υπο-εκδοτών μουσικών έργων, για  τους  οποίους  γίνεται  

λόγος  στην  παράγραφο  2  του  παρόντος άρθρου, δικαιούχος περιουσιακών δικαιωμάτων επί 

μουσικού έργου με κείμενο ή χωρίς δύναται να γίνει μέλος του Οργανισμού μόνον εφ' όσον 

πληροί μία τουλάχιστον από τις κατωτέρω προϋποθέσεις :  

(i) Τουλάχιστον ένα (1) εκ των έργων επί των οποίων φέρει περιουσιακό δικαίωμα να έχει 

ηχογραφηθεί με σκοπό την μηχανική αναπαραγωγή και διάθεση των φορέων/μέσων εγγραφής 

του στο κοινό ή να έχει ενσωματωθεί σε οπτικοακουστική παραγωγή (κινηματογραφική ταινία, 

ντοκιμαντέρ, τηλεοπτική σειρά, διαφημιστικό σποτ). 

(ii) Τουλάχιστον ένα (1) εκ των έργων επί των οποίων φέρει περιουσιακό δικαίωμα, να έχει 

εκτελεσθεί δημόσια και να έχει περιληφθεί σε  πρόγραμμα  δημόσιας  εκτέλεσης,  ραδιοφώνου,  

τηλεόρασης, συναυλίας  κτλ. 

(iii) Τουλάχιστον ένα (1) εκ των έργων επί των οποίων φέρει περιουσιακό δικαίωμα να έχει 

διατεθεί στο κοινό επιγραμμικά ή εξωγραμμικά ή να έχει παρουσιασθεί στο κοινό ενσυρμάτως ή 



ασυρμάτως  ή να  έχει  καταστεί  προσιτό  στο  κοινό  κατά  τρόπο  ώστε οποιοσδήποτε να έχει 

πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος.  

(iv) Τουλάχιστον ένα (l) εκ των έργων επί των οποίων φέρει περιουσιακό δικαίωμα να έχει 

αποτυπωθεί εγγράφως με σκοπό την εκτέλεση και η αποτύπωση του να έχει διατεθεί στο εμπόριο, 

είτε ως υλικός φορέας, είτε μέσω του διαδικτύου. 

(ν)  Τουλάχιστον ένα (l) εκ των έργων επί των οποίων φέρει περιουσιακό δικαίωμα να έχει 

διατεθεί ή παρουσιασθεί ή καταστεί προσιτό στο κοινό με άλλον τρόπο, συναφή προς τους 

ανωτέρω, λαμβανομένης υπ' όψη της μελλοντικής τεχνολογικής εξέλιξης. 

2/ Εκδότης ή υπο-εκδότης μουσικών έργων με κείμενο ή χωρίς δύναται να γίνει μέλος του 

Οργανισμού μόνον εφ' όσον έχει συνάψει σύμβαση ή συμβάσεις έκδοσης ή υπό-έκδοσης με 

αντικείμενο την εκπροσώπηση τουλάχιστον δέκα (10) έργων, τα οποία πληρούν μία από τις 

προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος. 

 

Άρθρο 10ο Κατηγορίες μελών  
 

Τα μέλη διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες : α) την κατηγορία των Δημιουργών και β) την 

κατηγορία των Εκδοτών. Η κατηγορία των Δημιουργών διαχωρίζεται, περαιτέρω, στις εξής 

υποκατηγορίες : α) συνθέτες, β) διασκευαστές μουσικής, γ) στιχουργοί, δ) διασκευαστές στίχων, 

ε) μεταφραστές, στ) κληρονόμοι, ζ) ειδικοί διάδοχοι, η δε κατηγορία των Εκδοτών στις 

υποκατηγορίες α) των εκδοτών και β) των υπο-εκδοτών. 

 

Άρθρο 11ο Αίτηση απόκτησης ιδιότητας μέλους  
 

1/ Διαδικασία. Για να γίνει κάποιος μέλος του Οργανισμού μετά τη σύστασή του απαιτείται : α) 

να υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, το οποίο 

αποφασίζει περί της αποδοχής της στην πρώτη του συνεδρίαση, β) να αποδεχθεί τους όρους του 

παρόντος καταστατικού, γ) να δηλώσει τις εξουσίες επί των έργων τις οποίες προτίθεται να 

μεταβιβάσει καταπιστευτικά στον Οργανισμό, υποβάλλοντας  πλήρη  κατάλογο  αυτών,  δ)  να  

δηλώσει  το καθεστώς συνεργασιών του σε σχέση με τα έργα επί των οποίων τα δικαιώματα 

μεταβιβάζει, ε) να υπογράψει την αναφερόμενη στο 6 παρ. 4 σύμβαση καταπιστευτικής 

μεταβίβασης των δικαιωμάτων του στον Οργανισμό και στ) να καταβάλει τη συνεταιριστική του 

μερίδα.  



2/ Αίτηση. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα κατωτέρω στοιχεία :  

(1) Για τα φυσικά πρόσωπα :  

(i) Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης  

(ii) Αριθμό ταυτότητας / διαβατηρίου 

(iii) Υπηκοότητα 

(iv) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. 

(v) Δήλωση επιθυμίας χρήσης τυχόν ψευδωνύμου ή διαφορετικής αναγραφής ονόματος 

(vi) Διεύθυνση κατοικίας και φορολογική διεύθυνση  

(vii) Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο / φαξ / e-mαil)  

(viii) Το επάγγελμα που ασκεί, κύριο και παρεπόμενο 

(ix) Την  κατηγορία  ή τις  κατηγορίες  μέλους, στην οποία εντάσσεται 

(x) Σε  περίπτωση  που  η  ιδιότητα  εγγραφής  αφορά  σε εκδότη  φυσικό  πρόσωπο  τότε  

συμπληρωματικά   απαιτούνται : Έναρξη επιτηδεύματος -όπου απαιτείται η εγγραφή 

για έναρξη επιτηδεύματος- ή και βεβαίωση μεταβολών από την αρμόδια ΔΟΥ ώστε να 

φαίνεται ο ΚΑΔ που πρέπει να συνάδει με την κατηγορία εγγραφής. Εναλλακτικά, η 

συγκεντρωτική Εικόνα μητρώου από το tαxisnet ή κάθε άλλο αντίστοιχο 

πιστοποιητικό όπως προβλέπεται κάθε φορά από τη νομοθεσία. 

(xi) Όλα  τα στοιχεία που θα απαιτούνται  από τις εκάστοτε φορολογικές, ασφαλιστικές 

και λοιπές διατάξεις. 

(2) Για τα νομικά πρόσωπα :  

(i) Επωνυμία 

(ii) Διακριτικό τίτλο 

(iii) Εταιρική μορφή 

(iv) Έδρα επιχείρησης 

(v) Το τελευταίο ισχύον καταστατικό κωδικοποιημένο, πιστοποιητικό μεταβολών και 

στην περίπτωση κεφαλαιουχικών εταιρειών την τελευταία απόφαση εκπροσώπησής 

τους. 

(vi) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(vii) Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 

(viii) Πλήρη στο1χεία του νόμιμου εκπρόσωπου του νομικού προσώπου κατά τον χρόνο 

συναλλαγής . 



(ix) Την κατηγορία ή τις κατηγορίες μέλους στην οποία εντάσσεται. 

(x) Όλα τα στοιχεία που θα απαιτούνται από τις εκάστοτε φορολογικές, ασφαλιστικές και 

λοιπές διατάξεις. 

(3) Για τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα :  

Τα αντίστοιχα προβλεπόμενα από το δίκαιο της μόνιμης διαμονής ή της έδρας τους 

στοιχεία/έγγραφα.  

(4)  Η αίτηση εγγραφής του υποψηφίου μέλους περιέχει υποχρεωτικά : 

(i) δήλωση ενημέρωσης και αποδοχής των όρων της επεξεργασίας των προσωπικών 

δεδομένων του από τον Οργανισμό κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 

(ii) δήλωσή του ότι έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των διατάξεων του παρόντος 

καταστατικού και ότι προσχωρεί ανεπιφύλακτα σε αυτές, 

(iii) αναλυτική περιγραφή  των  έργων  και των δικαιωμάτων του που σκοπεύει να 

μεταβιβάσει καταπιστευτικά προς τον οργανισμό, των συνδικαιούχων και των 

προσώπων στα οποία ο δικαιούχος έχει μεταβιβάσει, πλήρως η καταπιστευτικά, ή έχει 

εκχωρήσει μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων του και των αποκλειστικών ή μη 

αδειών εκμετάλλευσης των έργων του που έχει παραχωρήσει, κατά τρόπο που 

ορίζεται σε ενιαία βάση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και  

(iv) δήλωση της πρόθεσής του να μεταβιβάσει καταπιστευτικά και με σκοπό τη διαχείριση 

και προστασία του προς όφελός του τα αμέσως ανωτέρω δικαιώματα στον Οργανισμό 

εφ’ όσον γίνει αποδεκτή αίτησή του. 

3/ Εξέταση της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αίτηση εξετάζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Οργανισμού, το οποίο αποφασίζει περί της αποδοχής ή απόρριψής της στην 

πρώτη συνεδρίασή του. Σε περίπτωση έλλειψης τυπικών προϋποθέσεων το Διοικητικό 

Συμβούλιο αναβάλει την απόφασή του και καλεί τον αιτούντα να τις συμπληρώσει και 

επανεξετάζει την αίτηση στην πρώτη συνεδρίασή του μετά τη συμπλήρωσή τους. Αρνητική 

απόφαση οφείλει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. 

4/ Αιτήσεις κτήσης της ιδιότητας του μέλους του Οργανισμού και οι συνοδεύουσες αυτές 

δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη 

Γενική Συνέλευση των μελών του Οργανισμού κρίνονται από την Προσωρινή Διοικούσα 



Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του παρόντος, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά 

αναλογικά των όσων ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος. 

5/ Ενστάσεις. Κατά των απορριπτικών ή/και μη απορριπτικών αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων από 

τον απορριφθέντα αιτούντα ή από οποιοδήποτε μέλος του Οργανισμού εντός δεκαπέντε ( 15) 

ημερών  από την  κοινοποίηση της  αρνητικής απόφασης στον  αιτούντα  ή τουλάχιστον  προ  

δεκαπέντε (15) ημερών σε κάθε άλλη περίπτωση. Οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί 

υποβάλλονται στην αμέσως επόμενη της υποβολής των ενστάσεων τακτική  ή  έκτακτη  

Γενική  Συνέλευση  προς εξέταση  από  αυτήν. Οι ενιστάμενοι καλούνται πέντε (5) 

τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση να παρασταθούν, αυτοπροσώπως  ή δια/μετά 

πληρεξουσίου τους, εφ' όσον το επιθυμούν, στη Γενική Συνέλευση προς υποστήριξη των 

ενστάσεών τους. Οποιεσδήποτε διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αρχαιρεσιών έπονται 

πάντα χρονικά της εξέτασης των ενστάσεων και της λήψης αποφάσεων επ’ αυτών. Μέλη στις 

αιτήσεις των οποίων αφορούν οι κρινόμενες ενστάσεις δεν λαμβάνουν μέρος στην 

ψηφοφορία. Μέλη των οποίων οι αιτήσεις είχαν απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή 

την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, αλλά έγιναν δεκτές, κατόπιν υποβολής ενστάσεων, από 

τη Γενική Συνέλευση καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο να καταβάλουν τη 

συνεταιριστική τους μερίδα και να υπογράψουν τη σύμβαση καταπιστευτικής μεταβίβασης 

των δικαιωμάτων τους, συμμετέχουν δε στην επόμενη Γενική Συνέλευση υπό τον όρο της 

μέχρι τότε καταβολής της συνεταιριστικής μερίδας τους και της υπογραφής της  σύμβασης. 

Οι απορριπτικές αποφάσεις της Γεν1κής Συνέλευσης κοινοποιούνται εντός είκοσι (20) 

ημερών στον αιτούντα, εφ' όσον δεν ήταν παρών κατά τη λήψη τους, ο οποίος διατηρεί τα 

δικαιώματα που ορίζει το άρθρο 2, παρ. 6 του Ν. 1667/1986.  

6/ Υπογραφή σύμβασης και καταβολή συνεταιριστικής μερίδας. Εφ’ όσον η αίτηση γίνει 

δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή ή από τη Γενική 

Συνέλευση σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, ο αιτών 

θεωρείται μέλος του Οργανισμού και καλείται εντός τριμήνου από την έγκριση της αίτησής 

του να καταβάλει τη συνεταιριστική του μερίδα και να υπογράψει την αναφερόμενη στο 

άρθρο 6 παρ. 4 του παρόντος σύμβαση καταπιστευτικής μεταβίβασης. 



7/ Τα ιδρυτικά μέλη του Οργανισμού και τα μέλη εκείνα τα οποία αποκτούν την ιδιότητά 

του μέλους κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ίδρυσης του Οργανισμού 

και του πρώτου τριμήνου από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης χορήγησης άδειας 

λειτουργίας του Οργανισμού κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 4481/2017, 

καλούνται να υπογράψουν την σύμβαση καταπιστευτικής μεταβίβασης του άρθρου 6 παρ. 4 

του παρόντος εντός του πρώτου εξαμήνου από τη δημοσίευση της ανωτέρω Υπουργικής 

Απόφασης.  

Άρθρο 12ο Συνεταιριστική Μερίδα – Συνεταιριστικό Κεφάλαιο 

1/ Συνεταιριστική μερίδα του κάθε μέλους ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50 €) ευρώ, το 

οποίο θα πρέπει να κατατεθεί από τα μεν ιδρυτικά μέλη με την υπογραφή του παρόντος, από 

τα δε νέα μέλη μέσα σε έναν (1) μήνα  από  την  πρόσκληση  του  Διοικητικού Συμβουλίου  

κατά  το προηγούμενο άρθρο.  Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα 

μέλη, μπορεί όμως να αποτελεί αντικείμενο κοινωνίας δικαιώματος, σε περίπτωση που το 

αυτό ισχύει επί του καταπιστευτικά μεταβιβαζομένου δικαιώματος. Δεν μεταβιβάζεται, δεν 

κληρονομείται και δεν κληροδοτείται. Μέλος που αποβιώνει διαγράφεται στο τέλος της 

χρήσης και η αξία της συνεταιριστικής του μερίδας αποδίδεται στους κληρονόμους του, οι 

οποίοι, εφ' όσον το επιθυμούν, μπορούν να γίνουν οι ίδιοι μέλη του Οργανισμού αποκτώντας 

μερίδα στο όνομά τους. 

2/ Το συνεταιριστικό κεφάλαιο του Οργανισμού είναι μεταβλητό και αποτελείται από το 

άθροισμα των εκάστοτε καταβληθεισών συνεταιριστικών μερίδων. 

 

Άρθρο 13ο Αποχώρηση και έκπτωση μέλους 

1/ Το μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τον Οργανισμό με γραπτή δήλωσή του, η οποία 

υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν από το τέλος της 

οικονομικής χρήσης. 

2/ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μέλος εκπίπτει της ιδιότητάς του σε 

περίπτωση που είτε έχασε την ικανότητα του να είναι μέλος κατά το άρθρο 7 του παρόντος, 

είτε επήλθε περίπτωση ασυμβιβάστου με την ικανότητά του να είναι μέλος κατά το άρθρο 8 

του παρόντος, είτε έπαψε να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του παρόντος. 



3/ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μέλος μπορεί να εκπέσει της ιδιότητάς του 

και να αποκλεισθεί από τον Οργανισμό, εάν συντρέχει μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις : 

(i) αν διαπιστωθεί ότι ενήργησε με τρόπο βλαπτικό των συμφερόντων του Οργανισμού, 

(ii) αν διαπιστωθεί ότι έχει προβεί εσκεμμένα σε αναληθείς δηλώσεις προς τον Οργανισμό 

σε σχέση με τα δηλωθέντα έργα και δικαιώματά του, 

(iii) αν αρνείται αδικαιολόγητα να τηρήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον 

Οργανισμό και 

4/ Η έκπτωση γνωστοποιείται με κοινοποίηση αποσπάσματος του πρακτικού του 

Διοικητικού Συμβουλίου, που περιέχει και τους λόγους της έκπτωσης. Στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου το μέλος μπορεί να ασκήσει ένσταση κατά της 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ενώπιον της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης. 

5/ Η αξία της συνεταιριστικής του μερίδας κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του 

παρόντος επιστρέφεται στο μέλος το οποίο αποχωρεί από τον Οργανισμό ή το οποίο εκπίπτει 

το αργότερο τρεις (3) μήνες από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία 

έγινε η αποχώρηση ή η έκπτωση. 

 

Άρθρο 14ο Υποχρεώσεις μελών και απλών αναθετόντων 

1/ Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 του Ν. 1667/1986 και σε εφαρμογή του άρθρου 8, παρ. 3, 

περ.δ, αα, τα μέλη του Οργανισμού και οι απλοί αναθέτοντες δεν υποχρεούνται να 

καταβάλουν καμμία άλλην εισφορά πέραν του ποσού της μερίδας τους. 

2/ Τα μέλη του Οργανισμού και οι απλοί αναθέτοντες, εφ' όσον έχουν αναθέσει στον 

Οργανισμό τη διαχείριση και την προστασία των μελλοντικών τους έργων, οφείλουν να 

ενημερώνουν εγγράφως τον Οργανισμό για οποιοδήποτε νέο έργο που δημοσιεύεται μετά  

την ανάθεση της διαχείρισης στον Οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό ο Οργανισμός υπενθυμίζει 

ετησίως στους δικαιούχους την υποχρέωση αυτή και ταυτόχρονα τους παρέχει τη δυνατότητα 

να τον ενημερώνουν με ηλεκτρονικά μέσα.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

 



Άρθρο 15ο Όργανα του Οργανισμού  
 

Όργανα του Οργανισμού είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο και 

το Εποπτικό Συμβούλιο.  

Άρθρο 16ο Γενική Συνέλευση 
 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο  όργανο του Οργανισμού και αποφασίζει για όλα τα 

θέματα που τον αφορούν. Απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Οργανισμού, που έχουν 

εγγραφεί στο  Μητρώο  του  και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους. Στη Γενική Συνέλευση 

μετέχουν όλα τα μέλη, που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους 

υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό Συνεταιρισμό.  

 

Άρθρο 17ο Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 
 
 

1/ Η Γενική Συνέλευση ελέγχει τις δραστηριότητες του Οργανισμού και έχει τον τελικό λόγο 

επί των θεμάτων του Οργανισμού που στο παρόν και στις οικείες διατάξεις προβλέπονται. Η 

Γενική Συνέλευση των μελών λαμβάνει ιδίως αποφάσεις για τα εξής ζητήματα :  

 

(1) την τροποποίηση του καταστατικού,  

(2) τη συμμετοχή του του Οργανισμού σε ενιαίο Οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, κατά το 

άρθρο 5, παρ. 1 του Ν. 4481 /201 7, την είσοδο του Οργανισμού ως μέλους σε άλλον 

Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, κατά το άρθρο 13 του Ν. 4481/2017, την αλλαγή της 

διάρκειας, τη διάλυση, τη συγχώνευση και την αναβίωση του Οργανισμού, 

(3) την απόφαση επί ενστάσεων κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 

είσοδο ή την έκπτωση μελών, 

(4) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Εποπτικού 

Συμβουλίου και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη ή την κατόπιν πρότασης του  

αντίστοιχου  Συμβουλίου  ανάκληση  ή παύση μέλους του, 

(5) την έγκριση της αμοιβής ή την παροχή άλλου, χρηματικού ή μη, οφέλους στα μέλη του 

Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου, ύστερα από αξιολόγηση της γενικής 

απόδοσής τους και την εκ των προτέρων έγκριση του ανωτάτου ορίου αμοιβής του 

γενικού διευθυντή την οποία δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να συμφωνήσει μαζί του 

στο πλαίσιο της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του παρόντος, 



(6) τον κανονισμό διανομής δικαιωμάτων, στον οποίο ορίζεται  ο τρόπος διανομής και όλα 

τα συναφή με τη διανομή ζητήματα. 

(7) τις βασικές αρχές για τη χρήση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν, 

(8) την επενδυτική πολιτική για τα έσοδα από τα δικαιώματα και για τα έσοδα που 

προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη την 

παράγραφο 4 του άρθρου 17 και την παράγραφο 7 του άρθρου 19 του Ν. 4481/2017, 

(9) την αύξηση του ύψους των μη διανεμητέων ποσών που προορίζονται για επενδύσεις ή τη 

διανομή μέρους των μη διανεμητέων στα μέλη και τους απλούς αναθέτοντες κατά την 

παράγραφο 7 του άρθρου 19 του Ν. 4481/2017. 

10) τις κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί εσόδων που προκύπτουν από 

την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπ’ όψη το άρθρο 18 του Ν. 

4481/2017, 

11) την χρήση των εσόδων από τα δικαιώματα και των εσόδων που προκύπτουν από την 

επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα ως προς τον τρόπο, το χρόνο ή οποιαδήποτε άλλη 

λεπτομέρεια, 

12) τη χρήση ανά περίπτωση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν εντός των 

βασικών αρχών της  περίπτωσης  (9)  του παρόντος  άρθρου, που έχουν ήδη αποφασιστεί, 

13) την κατάργηση των κατά το άρθρο 14 του ν. 4481/2017 όρων σχετικά με τη χορήγηση 

αδειών μη εμπορικής χρήσης των δικαιωμάτων τους, 

14) Την έγκριση οποιασδήποτε κτήσης, πώλησης  ή υποθήκευσης ακινήτων. 

15) Την έγκριση λήψης και χορήγησης δανείων  ή της παροχής ασφάλειας για δάνεια. 

16) την έγκριση συγχωνεύσεων και συμμαχιών, σύστασης θυγατρικών και εξαγοράς άλλων 

οντοτήτων ή  απόκτησης μετοχών ή δικαιωμάτων σε άλλες οντότητες, 

17) την έγκριση του ισολογισμού, απολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, 

18) την καταβολή εισφοράς από τα μέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών ή άλλων 

εξαιρετικών καταστάσεων.  

19) ο σχηματισμός ειδικών και έκτακτων αποθεματικών  

20) ο καθορισμός του ποσοστού παρακράτησης για την προώθηση πολιτιστικών  

δραστηριοτήτων 

21) τα κριτήρια βάσει των οποίων μέλος ή ο απλός αναθέτων θα δύναται να ωφεληθεί των 

δράσεων της παραγράφου 19 του άρθρου 5 του παρόντος 



22) το διορισμό ή την απομάκρυνση των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, 

23) την έγκριση της ετήσιας έκθεσης διαφάνειας του άρθρου 29 του Ν. 4481 /2017. 

24) Την ανάθεση στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου των εξουσιών που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις θ', ι', ια', και ιβ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4481/2017. 

25) οποιοδήποτε επιπλέον ζήτημα που προβλέπεται από τις οικείες νομοθετικές διατάξεις του 

Ν. 4481/2017, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.  

 

             Άρθρο 18ο Σύγκληση 
 

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος ύστερα από πρόσκληση 

του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. 

Έκτακτα συνέρχεται όποτε τη συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας 

συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το  Εποπτικό Συμβούλιο ή το  1/5 των μελών ή των ψήφων 

του Οργανισμού. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η 

Συνέλευση και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί με 

τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του Οργανισμού. Στην περίπτωση 

αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες 

για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης με αποστολή επιστολών μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει τα μέλη, 

καθώς, επίσης, και με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Αν το 

Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από 

την υποβολή της αίτησης του Εποπτικού Συμβουλίου ή του 1/5 των μελών ή ψήφων, τη σύγκληση 

διατάζει το ειρηνοδικείο ύστερα από αίτησή τους, εκτός αν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος. 

 

             Άρθρο 19ο Συμμετοχή 
 

1/ Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη του Οργανισμού. 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κάθε μέλος του Οργανισμού έχει το 

δικαίωμα να ορίζει οποιοδήποτε άλλο μέλος της ίδιας κατηγορίας με αυτό, που μπορεί να είναι 

πρόσωπο ή οντότητα, ως πληρεξούσιο προκειμένου να συμμετέχει και να ψηφίζει στη Γενική 

Συνέλευση για λογαριασμό του, υπό την προϋπόθεση ότι ο ορισμός αυτός δεν οδηγεί σε 

σύγκρουση συμφερόντων. Ο πληρεξούσιος μπορεί να εκπροσωπεί έως και δύο (2) μέλη του 



Οργανισμού. Κάθε πληρεξουσιότητα ισχύει για μία μόνο Γενική Συνέλευση. Ο πληρεξούσιος έχει 

τα ίδια δικαιώματα στη Γενική Συνέλευση με εκείνα του μέλους που τον ορίζει και ψηφίζει για 

λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου στην κατηγορία που ο τελευταίος υπάγεται. Ο 

πληρεξούσιος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει το μέλος που τον όρισε, χωρίς όμως ο 

αντιπροσωπευόμενος να δύναται να εγείρει θέματα ακυρότητας  των  αποφάσεων  της  Γενικής  

Συνέλευσης επικαλούμενος αντίθεση της ψήφου του πληρεξουσίου προς την εντολή του.  

2/ Τα μέλη που αποτελούν νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία 

ανήκουν, εκπροσωπούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο 

από αυτόν. 

3/ Όλες οι εξουσιοδοτήσεις και οι πληρεξουσιότητες θα πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος ή του εκπροσωπουμένου από αρμόδια αρχή ή από 

δικηγόρο. Όταν η Γενική Συνέλευση διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, τα μέλη του Οργανισμού 

αποστέλλουν τις ως άνω εξουσιοδοτήσεις και πληρεξουσιότητες ηλεκτρονικά αμέσως μετά τη 

σύνδεσή τους στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης και πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. 

4/ Απλοί αναθέτοντες δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. 

 

             Άρθρο 20ο Απαρτία 
 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 του Ν. 1667/1986 και σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 3, περ. δ, εε 

του Ν. 4481/2017, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά 

την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται ή εκπροσωπείται ποσοστό 1/3 τουλάχιστον των 

εγγεγραμμένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από 

επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα 

τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφ' όσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης 

παρίσταται ή εκπροσωπείται ποσοστό 1/6 τουλάχιστον των εγγεγραμμένων μελών. Αν δεν 

υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς 

άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής 

ημερήσιας διάταξης, όποιο ποσοστό μελών και αν παρίσταται ή εκπροσωπείται. Όταν η Γενική 

Συνέλευση έχει ορισθεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας 

αποστέλλεται κάθε φορά νέα πρόσκληση προς τα μέλη η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει εκ 

νέου τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η 

νέα πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη μέρα της 



Γενικής Συνέλευσης με αποστολή επιστολών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει τα μέλη. 

 

             Άρθρο 21ο Όργανα της Συνέλευσης  
 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει την επίτευξη απαρτίας. Για 

τον σκοπό αυτό τα προσερχόμενα μέλη δηλώνουν κατά τη προσέλευσή τους τα στοιχεία τους και 

τα στοιχεία των τυχόν εκπροσωπουμένων από αυτούς, ώστε να διαπιστώνεται ο αριθμός των 

παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μελών και των εκπροσωπουμένων ψήφων. Εφ' όσον 

διαπιστωθεί η επίτευξη απαρτίας, η Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της Πρόεδρο, Γραμματέα και 

Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται  από  τρία  (3) τουλάχιστον μέλη. Μέχρι  την  εκλογή  του, 

καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός 

απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος, ή σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπροέδρου, όποιο μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου υποδειχθεί   από   τα  λοιπά   μέλη  του   Διοικητικού   Συμβουλίου  που      

παρίστανται ή αν δεν παρίσταται κανένα μέλος, ένας από τους παλαιότερα μέλη που 

υποδεικνύεται απ' την πλειοψηφία των παρόντων. Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που 

λαμβάνονται κρατούνται πρακτικά από τον Γραμματέα, Που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, 

τον Γραμματέα και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Η Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και 

να πάρει αποφάσεις μόνο πάνω στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και 

περιέχονται στην πρόσκληση. Ο κατάλογος των παρ1σταμένων και εκπροσωπουμένων μελών και 

ψήφων παραδίδεται στην Εφορευτική Επιτροπή, προκειμένου να χρησψοποιηθεί για τους 

σκοπούς της ψηφοφορίας. 

 

             Άρθρο 22ο Αριθμός ψήφων ανά μέλος 
 

1/ Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 του Ν. 1667/1986 και σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.3, περ.δ, 

δδ του Ν. 4481/201 7, ο αριθμός των ψήφων ανά μέλος καθορίζεται βάσει του μέσου όρου του 

ακαθαρίστου εισοδήματος που εκκαθαρίσθηκε κατά την τελευταία τριετία  πριν την εκάστοτε 

ψηφοφορία από οποιονδήποτε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων 

Δημιουργών Μουσικών Έργων ή από την Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης του άρθρου 

51α του Ν. 4481/201 7 για τη χρήση των έργων και δικαιωμάτων που έχει μεταβιβάσει στον 

Οργανισμό. Ως ακαθάριστο εισόδημα ορίζεται το προ φόρου εισοδήματος, προ φόρου παροχής 

υπηρεσιών και προ κρατήσεων κοινων1κής ασφάλισης εισόδημα, ήτοι το αναγραφόμενο στις 



εκάστοτε εκκαθαρίσεις πληρωτέο ποσό στο εκάστοτε μέλος. Ως τελευταία τριετία πριν την 

ψηφοφορία ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1/1 έως και 31/12 των αμέσως τριών (3) 

προηγουμένων κατά τα ως άνω ετών. Ως εισόδημα τριετίας ορίζεται το εισόδημα που 

εκκαθαρίσθηκε υπέρ του μέλους για την τριετία αυτή, ανεξαρτήτως του χρόνου καταβολής του. 

Ειδικά για ψηφοφορίες, οι οποίες πρόκειται να λάβουν χώρα εντός των ετών 2019, 2020 και 2021, 

ο αριθμός των ψήφων ανά μέλος καθορίζεται ως εξής : Για ψηφοφορίες εντός του έτους 2019 το 

εισόδημα που εκκαθαρίσθηκε υπέρ του μέλους κατά τα έτη 2016 και 2017. Για ψηφοφορίες εντός 

του έτους 2020 βάσει του μέσου όρου του ακαθαρίστου εισοδήματος που εκκαθαρίσθηκε υπέρ του 

μέλους κατά τα έτη 2017 και 2019. Για ψηφοφορίες εντός του έτους 2021 βάσει του μέσου  όρου  

του εισοδήματος που εκκαθαρίσθηκε υπέρ του μέλους κατά τα έτη 2017, 2019 και 2020. Το 

ακαθάριστο εισόδημα που προήλθε από τη προηγούμενη διαχείριση των δικαιωμάτων του 

μέλους από άλλον Οργανισμό αποδεικνύεται από τις εκκαθαρίσεις εκείνου του Οργανισμού, τις 

οποίες προσκομίζει προς τον Οργανισμό  το μέλος τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν 

τη ψηφοφορία, άλλως δεν λαμβάνεται  υπ' όψιν. Ειδικότερα : 

2/ Όλα τα μέλη του Οργανισμού έχουν μία ψήφο τουλάχιστον το καθένα. 

3/Οι ψήφοι των μελών αυξάνονται σταδιακά σε αριθμό και με μέγιστο όριο ψήφων τις σαράντα 

πέντε (45) για τους Δημιουργούς και τις πενήντα (50) για τους Εκδότες, ανάλογα με τον μέσο όρο 

του ακαθαρίστου εισοδήματός τους από τα δικαιώματά τους κατά την προηγούμενη τριετία ως 

εξής : 

         ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 

Ποσό από  

 

Ποσό έως  

 

Ψήφοι  

0  1000 €  1  

1001 €  2000 €  5  

2001 €  3000 €  10  

3001 €  4000 €  11  

4001 €  5000 €  12  

5001 €  6000 €  13  



6001 €  7000 €  14  

7001 €  8000 €  15  

8001 €  9000 €  16  

9001 €  10000 €  17  

10001 €  12000 €  18  

12001 €  14000 €  19  

14001 €  16000 €  20  

16001 €  18000 €  21  

18001 €  20000 €  22  

20001 €  22000 €  23  

22001 €  24000  24  

24001 €  26000 €  25  

26001 €  28000 €  26  

28001 €  30000 €  27  

 

30001 €  50000 €  28  

50001 €  100000 €  34  

100001 €  200000 €  39  

200001 €  >  45  

 

ΕΚΔΟΤΕΣ    



Ποσό από  Ποσό έως  Ψήφοι  

0  5000 €  1  

5001 €  10000 €  7  

10001 €  15000 €  11  

15001 €  20000 €  13  

20001 €  25000 €  14  

25001 €  30000 €  15  

30001 €  50000 €  20  

50001 €  100000 €  25  

100001 €  200000 €  30  

200001 €  >  50».  

 

4/ κατά τον υπολογισμό των ψήφων που δικαιούται κάθε μέλος λαμβάνονται υπ’ όψη τα εξής : 

(1) Στην περίπτωση που το δικαίωμα ψήφου παραμένει στο μέλος εκχωρητή κατά την 

παράγραφο 3 του άρθρου 7 λαμβάνεται υπ' όψιν και το ποσό που έχει εισπράξει αντί του 

μέλους εκχωρητή ο εκάστοτε εκδοχέας. 

(2) Σε περίπτωση που μέλος υπάγεται σε περισσότερες υποκατηγορίες και λαμβάνει εισόδημα 

υπό διαφορετικές ιδιότητες λαμβάνεται υπ' όψιν το συνολικό εισόδημά του. 

(3) Σε περίπτωση που μέλος υπάγεται σε διαφορετικές κατηγορίες, το μέλος αυτό οφείλει να 

επιλέξει υπό ποία κατηγορία θα ψηφίσει, λαμβάνεται δε υπ' όψιν το εισόδημά του, το 

οποίο αντιστοιχεί στην κατηγορία υπό την οποία έχει επιλέξει να ψηφίσει. 

(4) Αναφορικά με τους κληρονόμους – μέλη του Οργανισμού, ο συνολικός αριθμός των 

ψήφων της κληρονομιάς του δικαιοπαρόχου – δημιουργού προσδιορίζεται σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος. Σε περίπτωση περισσοτέρων 

κληρονόμων, οι ψήφοι αυτοί κατανέμονται ανάλογα με το ποσοστό της συμμετοχής 

εκάστου στην κληρονομιά του δικαιοπαρόχου – δημιουργού. Σε περίπτωση που ο αριθμός 



που προκύπτει είναι δεκαδικός, στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, στον πλησιέστερο 

ακέραιο. Σε περίπτωση περισσοτέρων κληρονόμων, από τους οποίους κανείς δεν 

συγκεντρώνει καμία ψήφο, εφαρμόζονται ως προς το δικαίωμα ψήφου της εν λόγω 

κληρονομιάς του δικαιοπαρόχου – δημιουργού οι διατάξεις περί κοινωνίας δικαιώματος 

του Αστικού Κώδικα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν και κάθε 

περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι ρεπερτορίου ενός δημιουργού. 

(5) Σε περίπτωση αμφισβητήσεων σχετικά  με  όλα  τα  ανωτέρω θέματα αποφασίζει η 

εφορευτική επιτροπή. 

 

             Άρθρο 23ο Ψηφοφορία – Λήψη αποφάσεων 
 

1/ Τα μέλη δύνανται να προσέλθουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους 

καθ' όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και μέχρι το πέρας της, ακόμα και εάν δεν ήταν παρόντα 

κατά τον σχηματισμό της απαρτίας. Οι προσερχόμενοι μετά την κατάρτιση του καταλόγου 

παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μελών και ψήφων προστίθενται με δήλωσή τους στον 

κατάλογο με σημείωση της ώρας προσέλευσής τους.  

2/Με την επιφύλαξη των  επομένων παραγράφων  του παρόντος άρθρου, η ψηφοφορία γίνεται 

δια ανάτασης χεριών και επί τη βάσει της απόλυτης πλειοψηφίας των σηκωμένων χεριών, χωρίς 

να λαμβάνεται υπ' όψιν το εισόδημα εκάστου ψηφοφόρου, εκτός εάν αντιλέξει ποσοστό 1/20 

των παρισταμένων  βάσει του άρθρου  22 του παρόντος  ψήφων μίας τουλάχιστον κατηγορίας 

(Δημιουργών - Εκδοτών), οπότε η ψηφοφορία γίνεται κατά τον τρόπο του αμέσως επομένου 

άρθρου. 

3/ Η ψηφοφορία επί των θεμάτων των περιπτώσεων των παραγράφων 1 (1), 1 (2), 1 (4), 1 (5), 1 

(6), 1 (7), 1 (8), 1 (9), 1 (10), 1 (11), 1 (12), 1 (15), 1 (16), 1 (17) και 1 (18) του άρθρου 17, καθώς επίσης 

και στις περιπτώσεις αντιλογίας της αμέσως προηγουμένης παραγράφου γίνεται μυστικά με 

ονομαστική κλήση των παρισταμένων   κατά κατηγορία. Η εφορευτική επιτροπή σημειώνει στον 

κατάλογο των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μελών και ψήφων την ψήφο του κάθε 

μέλους, χωρίς να ανακοινώνει στη Συνέλευση τον αριθμό των ψήφων που του αναλογεί. Εφ' όσον 

μέλος είναι κάτοχος ψήφων και των δύο κατηγοριών, ψηφίζει μόνο μία φορά και στην κατηγορία 

της επιλογής του, την οποία δηλώνει στην εφορευτική επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. 

4 (3) του παρόντος. 

4/ Η ψηφοφορία επί αρχαιρεσιών είναι πάντα μυστική και διενεργείται με κάλπη και 



ψηφοδέλτιο. Στην περίπτωση αυτή οι δύο κατηγορίες μελών (Δημιουργών – Εκδοτών) ψηφίζουν 

σε διαφορετικές κάλπες. Εφ' όσον μέλος είναι κάτοχος ψήφων και των δύο κατηγοριών, ψηφίζει 

μόνο μία φορά και στην κατηγορία της επιλογής του, σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. 4 (3) του 

παρόντος. 

5/ Κατά τη ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο το κάθε μέλος λαμβάνει από την εφορευτική επιτροπή 

ένα ψηφοδέλτιο, επί του οποίου η εφορευτική επιτροπή αναγράφει, πόσες ψήφοι αναλογούν στο 

μέλος. Ο αριθμός των ψήφων του κάθε μέλους αποτελεί προσωπικό δεδομένο του μέλους και δεν 

δημοσιοποιείται. Εντούτοις το κάθε μέλος εγκρίνει δια της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση 

την εμπιστευτική ανακοίνωση της κατάστασης των δικαιουμένων ανά μέλος ψήφων σε όποιον 

έχει έννομο συμφέρον να ελέγξει την νομιμότητα της διαδικασίας. 

6/ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να 

ψηφίσουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους και οι ψήφοι που τους αναλογούν δεν 

υπολογίζονται στον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας. 

7/ Οι αποφάσεις για τις οποίες ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος 

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν το 

βάσει του άρθρου 22, παρ. 4 (3) του παρόντος εισόδημα εκάστου ψηφοφόρου. 

8/ Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του παρόντος, οι αποφάσεις για τις οποίες ακολουθείται 

ονομαστική ψηφοφορία κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με διπλή 

απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων βάσει του άρθρου 22, παρ. 4 (3) του παρόντος ψήφων 

ανά κατηγορία, ήτοι με απόλυτη πλειοψηφία (50% συν μια ψήφο) των παριστάμενων ψήφων 

Δημιουργών και απόλυτη πλειοψηφία (50% συν μία ψήφο) των παρισταμένων ψήφων των 

Εκδοτών. 

9/ Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 (1), 1 (2), 

1 (6), 1 (7), 1 (8), 1 (9), 1 (10) και 1 (11) του άρθρου 17 του παρόντος, καθώς επίσης και οι αποφάσεις 

για την παύση η ανάκληση μέλους του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου κατά την 

παράγραφο 1 (4) του ίδιου άρθρου, λαμβάνονται με διπλή πλειοψηφία των 2/3 των 

παρισταμένων βάσει του άρθρου 22, παρ. 4 (3) του παρόντος ψήφων,  ήτοι με πλειοψηφία 2/3 

των  παρισταμένων  ψήφων των Δημιουργών και με πλειοψηφία 2/3 των παρισταμένων ψήφων 

των Εκδοτών. 

10/ Η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται μετά το πέρας της διαδικασίας από την εφορευτική  

επιτροπή  και  δύναται να παρακολουθηθεί από οποιοδήποτε μέλος ή από εκπρόσωπό του. Τα 



αποτελέσματα της καταμέτρησης ανακοινώνονται το συντομότερο δυνατό και η εφορευτική 

επιτροπή συντάσσει πρακτικό με τα αποτελέσματα αυτά. 

 

                  Άρθρο 24ο Αρχαιρεσίες 
 

1/ Η διενέργεια αρχαιρεσιών διενεργείται από πενταμελή εφορευτική επιτροπή, την οποία 

εκλέγει η Συνέλευση. Κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών και εφ’ όσον τα μέλη του Οργανισμού 

έχουν υπερβεί τα πεντακόσια (500), ορίζονται εκλογικά κέντρα, τα οποία μπορούν να βρίσκονται 

και στις έδρες των περιφερειακών εγκαταστάσεων και σε καθένα από αυτά παρίσταται δικηγόρος 

ως δικαστικός αντιπρόσωπος, διοριζόμενος από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας που 

λειτουργούν τα εκλογικά κέντρα. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος εκτελεί χρέη προέδρου της 

εφορευτικής επιτροπής, της οποίας τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από την Συνέλευση. 

2/ Στην περίπτωση αρχαιρεσιών τα ψηφοδέλτια είναι ενιαία ανά κατηγορία. Το μέλος 

δικαιούται να επιλέξει με σταυρό σε κάθε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο τρεις (3) υποψηφίους για την 

εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και τρεις (3) υποψηφίους για την εκλογή Εποπτικού 

Συμβουλiου, εφ’ όσον ανήκει στην κατηγορία των Δημιουργών και τρεις (3) υποψηφίους για την 

εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και τρεις (3) υποψηφίους για την εκλογή Εποπτικού 

Συμβουλίου, εφ’ όσον ανήκει στην κατηγορία των Εκδοτών. Εκλέγονται οι πρώτοι έξι (6) 

πλειοψηφήσαντες από την κατηγορία των Δημιουργών και οι πρώτοι τρεις (3) πλειοψηφήσαντες 

από την κατηγορία των Εκδοτών, ανά Συμβούλιο. 

3/ Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Οργανισμού, ανάλογα με την κατηγορία 

στην οποία ανήκουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κάποιο 

από τα αδικήματα των άρθρων 235 - 237Β ,370 - 371, 372 - 375, 380, 381Α, 385 - 386Α, 390 και 398 

του Ποινικού Κώδικα ή του άρθρου 66 του Ν. 2121/1993. Αν μέλος ανήκει και στις δύο 

κατηγορίες μπορεί να θέσει υποψηφιότητα μόνο για μια από αυτές κατά την επιλογή του. Μέλη 

που είναι νομικά πρόσωπα ή και εκδότες δύνανται να προτείνουν την υποψηφ1ότητα ενός 

συγκεκριμένου εκπροσώπου τους. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούν να 

είναι υποψήφιοι και για το Εποπτικό Συμβούλιο. Οι υποψηφιότητες πρέπει επί ποινή 

απαραδέκτου να δηλώνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού τουλάχιστον τρεις 

(3) εργάσιμες ημέρες πριν την Εκλογική Γενική Συνέλευση. 

 

                  Άρθρο 25ο Διοικητικό Συμβούλιο – Αρμοδιότητες 



 
1/ Ο Οργανισμός διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι πάντα υπόλογο στη 

Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που 

αφορά στην διοίκηση του Οργανισμού, τη διαχείριση της περιουσίας του και την εν γένει 

επιδίωξη του σκοπού του. Αποδοχές  κληρονομιών,  καταπιστευμάτων, κληροδοσιών και δωρεών 

αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αποδοχή κληρονομιών γίνεται πάντα με το 

ευεργέτημα της απογραφής. Η διοίκηση του Οργανισμού περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη 

δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή του. 

2/ Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί 

συλλογικά. 

3/ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και είναι 

υποχρεωτικά μέλη του Οργανισμού, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 24 για τα 

νομικά  πρόσωπα.  Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Χάνουν 

δε την ιδιότητά τους ως συμβούλων σε περίπτωση που χάσουν την ιδιότητα του μέλους του 

Οργανισμού. 

4/ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποτελείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων έξι 

(6) μέλη προέρχονται υποχρεωτικά από την κατηγορία των Δικαιούχων και τρία (3) μέλη 

προέρχονται υποχρεωτικά από την κατηγορία των Εκδοτών. 

5/ Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης 

του Οργανισμού σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.  

6/ Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου, να αναθέτουν  περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους 

τούτων σε τρίτους. 

7/ Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να ορίζει Γενικό 

Διευθυντή και Διευθυντές, στους οποίους να αναθέτει με σύμβαση και επ' αμοιβή, εντός του 

πλαισίου που έχει καθορίσει η Γενική Συνέλευση, τη μερική ή ολική άσκηση εξουσιών και 

αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη Γενική Διεύθυνση και Διαχείριση των υποθέσεων του 

Οργανισμού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα δικαιώματα, οι 

υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή και των Διευθυντών. Η σύμβαση θα 

πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα άμεσης και αναιτιώδους καταγγελίας της από το Διοικητικό 

Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. 

8/ Για κάθε  πράξη εκπροσώπησης του Οργανισμού αρκεί η υπογραφή του νομίμου  εκπροσώπου 



του,  υπό  την επωνυμία  του Οργανισμού, το  όνομά  του  και  η αναφορά  της ιδιότητάς  του. 

Χρήση συνεταιριστικής σφραγίδας δεν απαιτείται.  

Άρθρο 26ο Θητεία 

 
1/ Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και ξεκινά από την  επομένη  της  εκλογής  

του. Η  θητεία  του  Διοικητικού  Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός 

της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη 

απόφασης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση θανάτου  ή  αδυναμίας  

μέλους  να  εκπληρώσε1 τα  καθήκοντά  του  ή ανάκλησης ή παραίτησής του ή απώλειας τη 

ιδιότητάς τους μέλους του Οργανισμού, το μέλος αυτό αναπληρώνεται για το υπόλοιπο της 

θητείας του από το μέλος εκείνο της ίδιας κατηγορίας που έλαβε την αμέσως επόμενη θέση κατά 

τις εκλογές για την ανάδειξη του Διο1κητικού Συμβουλίου. Εάν πρόκειται περί μέλους, το οποίο 

είχε ορισθεί ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου, το τελευταίο δύναται να ορίζει αντικαταστάτη 

του. Η Γενική Συνέλευση μπορεί σε κάθε περίπτωση να ανακαλεί τον διορισμό του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή μελών αυτού ή να αποφασίζει την τμηματική ανανέωσή του ή την τμηματική 

αναπλήρωση των θέσεων των μελών του. 

2/ Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν 

να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

3/ Κατ' εξαίρεση και μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, τα καθήκοντά του, 

ασκεί εννεαμελής Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από έξι ιδρυτικά μέλη ανήκοντα στην 

κατηγορία των Δημιουργών και τρία ιδρυτικά μέλη ανήκοντα στην κατηγορία των Εκδοτών. 

   

Άρθρο 27ο Συγκρότηση 

 

Αμέσως μετά τη εκλογή του και με πρόσκληση του Συμβούλου που πλειοψήφησε, το Διοικητικό 

Συμβούλιο συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον 

Γραμματέα και τον Ταμία του. 

 

Άρθρο 28ο Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

1/ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από 



αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος, οφείλουν κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό, τον κανονισμό 

διανομής και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις 

υποθέσεις του Οργανισμού με σκοπό την προαγωγή του σκοπού και του συμφέροντος του 

Οργανισμού, των μελών του και των απλών αναθετόντων, να εποπτεύουν την εκτέλεση των 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα 

άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις. 

2/ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο και το καταστατικό 

αρχεία, βιβλία και στοιχεία. 

 

  Άρθρο 29ο Υποχρέωση Πίστης – Σύγκρουση Συμφερόντων 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από 

αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στον Οργανισμό. Οφείλουν ιδίως : α) 

Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα του Οργανισμού. β) Να 

αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια 

συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές του Οργανισμού, οι οποίες 

εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα του 

Οργανισμού, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ως επαρκής 

αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των 

ιδίων συμφερόντων. γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις υποθέσεις και τα απόρρητα του 

Οργανισμού, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων. Οι 

ανωτέρω υποχρεώσεις μη επιδίωξης ιδίων συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα του 

Οργανισμού και αποκάλυψης ιδίων συμφερόντων καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις 

συμφερόντων των στενών μελών της οικογένειας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως 

αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014, καθώς και των νομικών προσώπων που 

ελέγχονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα κατά τα ανωτέρω στενά μέλη της 

οικογένειάς τους. 

 

  Άρθρο 30ο Απαγόρευση ανταγωνισμού 

 

1/ Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε 



τρόπο στη διεύθυνση του Οργανισμού, καθώς και στους διευθυντές αυτού, να ενεργούν, χωρίς 

άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική  πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό 

ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς του Οργανισμού, καθώς και να 

μετέχουν ως  ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι ή διαχειριστές ή διευθυντές ή εν 

γένει διοικητές σε εταιρείες ή οντότητες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 

2/ Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει 

σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του Οργανισμού και του ίδιου ή προσώπων με τα οποία 

συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 29 του παρόντος. Στις 

περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να 

μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον 

αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη 

λήψη της συγκεκριμένης απόφασης. 

 

  Άρθρο 31ο Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών 

 

1/ Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων του Οργανισμού με 

οικονομικό αντικείμενο, όπως  ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεων εξαρτημένης 

εργασίας, παροχής υπηρεσιών, έργου ή έμμισθης εντολής, με πρόσωπα της παραγράφου 2 του 

παρόντος άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των 

προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται πάντα με 

μυστική ψηφοφορία κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του παρόντος.  

2/ Η  απαγόρευση   της   παραγράφου 1  ισχύει  για  τα  ακόλουθα πρόσωπα : α) τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους 

Διευθυντές του Οργανισμού, β) τα μέλη του Οργαvισμού ή τους απλούς αναθέτοντες, γ) τα στενά 

μέλη της οικογένειας των προσώπων των περιπτώσεων α) και β) και συγκεκριμένα οι συγγενείς 

τους έως και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστεiας και οι σύντροφοί τους, με τους οποίους 

τα πρόσωπα των περιπτώσεων α) και β) συγκατοικούν και δ) τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται 

από τα πρόσωπα των περιπτώσεων α), β) και γ). 

3/ Η παράγραφος  1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για : (α) Πράξεις που δεν   

εξέρχονται  των   ορίων   των   τρεχουσών συναλλαγών του Οργανισμού με τα πρόσωπα της 



παραγράφου 2. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση με τις 

εργασίες και το αντικείμενο του Οργανισμού, ως προς το είδος και το μέγεθός τους και 

συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς. (β) Συμβάσεις καταπιστευτικής μεταβίβασης 

και  εντολές διαχείρισης και προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. (γ) Συμβάσεις εργασίας των 

Γενικών Διευθυντών και των διευθυντών του Οργανισμού κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 25 

του παρόντος, υπό την επιφύλαξη όμως της παραγράφου 1 (5) του άρθρου 17 του παρόντος περί 

έγκρισης της αμοιβής των Γενικών Διευθυντών, (δ) Συμβάσεις του Οργανισμού με τα μέλη του ή 

τους απλούς αναθέτοντες ή τα στενά μέλη της οικογένειάς τους ή νομικά πρόσωπα που 

ελέγχονται  από αυτούς, εφ’ όσον αυτές αποφασίζονται με αιτιολογημένη απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία  επτά  ψήφων των μελών του 

και εγκρίνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο. 

4/ Ο Οργανισμός δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να 

χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις προς τα μέλη του ή τους απλούς αναθέτοντες, εκτός αν οι 

παραπάνω συναλλαγές α) πραγματοποιούνται αιτιολογημένα και με προσωπική εγγυητική  

ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι του Οργανισμού, β) αποφασίζονται με 

εύλογους όρους αγοράς, ιδίως όσον αφορά τους τόκους που εισπράττει ο Οργανισμός και τις 

εγγυήσεις που λαμβάνει προς εξασφάλιση των απαιτήσεών του, γ) η φερεγγυότητα του μέλους ή 

του απλού αναθέτοντας έχει ερευνηθεί με την προσήκουσα επιμέλεια, δ) δεν υπερβαίνουν το 60% 

των εκκαθαρισθέντων ακαθαρίστων εσόδων του μέλους ή του απλού αναθέτοντος από τη 

διαχείριση των δικαιωμάτων του εκ μέρους του Οργανισμού κατά το αντίστοιχο εξάμηνο της 

αμέσως προηγούμενης χρήσης και ε) εγκρίνονται από το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο.    

 

  Άρθρο 32ο Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

1/ Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι του Οργανισμού για ζημία που 

αυτός υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. 

2/ Η  ευθύνη  αυτή  δεν  υφίσταται, αν  το  μέλος  του  Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει .ότι 

κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που 

δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα 

κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με 

απόφαση των αρμόδιων οργάνων του Οργανισμού. 

3/ Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που 



στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη 

επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για  τις  

συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του 

συμφέροντος του Οργανισμού. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της 

απόφασης. 

4/ Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών δύναται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

να απαλλάσσονται κάθε ευθύνης τους.  

 

  Άρθρο 33ο Εποπτικό Συμβούλιο – Αρμοδιότητες 

 

1/ Οι δραστηριότητες και οι ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και των οποιωνδήποτε 

φυσικών ή νομικών προσώπων που διαχειρίζονται τις δραστηριότητες του Οργανισμού 

εποπτεύονται από το Εποπτικό Συμβούλιο.  

2/ Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και είναι 

υποχρεωτικά  μέλη του Οργανισμού. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα 

ανακλητοί. Χάνουν δε την ιδιότητά τους ως συμβούλων σε περίπτωση που χάσουν την ιδιότητα 

του μέλους του Οργανισμού. 

3/ Το Εποπτικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποτελείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων έξι 

(6) μέλη προέρχονται υποχρεωτικά από την κατηγορία των Δημιουργών και τρία μέλη από την 

κατηγορία των Εκδοτών. 

4/ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή γενικός διευθυντής ή διευθυντής δεν μπορεί να μετέχει 

και στο Εποπτικό Συμβούλιο. Απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή να έχουν μεταξύ τους 

οποιαδήποτε συγγένεια μέχρι  δεύτερου (2ου) βαθμού τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 

γενικός διευθυντής ή διευθυντής με τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Εποπτικού 

Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών 

μπορεί τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου να απαλλάσσονται της ευθύνης τους. 

5/ Κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Οργανισμού συλλογικής διαχείρισης υποβάλλει 

στη Γενική Συνέλευση των μελών, ετήσια ατομική δήλωση σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων, 

η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του 

άρθρου 31 του Ν.4481/2017. 

6/ Το Εποπτικό Συμβούλιο του Οργανισμού συνέρχεται τακτικά και σε κάθε περίπτωση 



τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως και έχει τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες : 

(1) Την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και της εκτέλεσης των καθηκόντων των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου, του γενικού διευθυντή ή και των διευθυντών, εφόσον έχει 

διορισθεί γενικός διευθυντής ή και διευθυντές, καθώς, επίσης, και των προσώπων εκείνων 

στα οποία έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα και αρμοδιότητες, 

(2) την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μελών, 

(3) την χάραξη δεσμευτικών για το Διοικητικό Συμβούλιο κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά 

με τον τρόπο διαχείρισης των πιθανών περιπτώσεων που μπορεί να επηρεάσουν την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού (πολιτική 

για τη διαχείριση κινδύνου), 

(4) την άσκηση των εξουσιών που του έχουν εκχωρηθεί από τη γενική συνέλευση των Μελών, 

7/ Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου την τήρηση των 

διατάξεων του νόμου και του καταστατικού και του κανονισμού διανομής. Το Εποπτικό 

Συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή 

στοιχείων του Οργανισμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να 

παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του Οργανισμού. Για τη διενέργεια λογιστικού και 

διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις (3) ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. 

Το εποπτικό Συμβούλιο αν διαπιστώσει  παραβάσεις του   νόμου, του   καταστατικού   και   των 

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση υποδεικνύει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωσή τους και συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση όταν θεωρεί ότι 

πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του 

Οργανισμού. 

8/Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να ζητά από τα 

πρόσωπα που προβλέπονται στην περίπτωση (2) της  παραγράφου 6  οποιεσδήποτε  πληροφορίες,  

στοιχεία,  βιβλία ή έγγραφα του Οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, που απαιτούνται για την 

εκπλήρωση των σκοπών της παραγράφου 6.  

9/ Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση επί του ισολογισμού και του λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσης, την οποία και καταθέτει στη Γενική Συνέλευση. Η έκθεση μαζί με τον 

ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης πρέπει να είναι στη διάθεση των 

συνεταίρων πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση.       

10/ Το Εποπτικό Συμβούλιο υποβάλλει τουλάχιστον άπαξ ετησίως στη Γενική Συνέλευση των 



μελών έκθεση σχετικά με την άσκηση των εξουσιών του. 

11/ Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, το 

Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία των άρθρων 43 και 46 έως 47 ή 51 

του Ν. 4481/2017. f 

12/ Για την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του, το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να 

εξουσιοδοτεί ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές ή λογιστές ή νομικούς, της διακριτικής του 

ευχέρειας και επιλογής, με την επιφύλαξη όμως των απαγορεύσεων των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου 31 του παρόντος και χωρίς τις εξαιρέσεις των παραγράφων 3 και 4 του ίδιου άρθρου, με 

δαπάνες που βαρύνουν, μέχρι ποσοστό 3% των ετήσιων διαχειριστικών εξόδων, τον Οργανισμό, 

υπό την πρόσθετη προϋπόθεση τήρησης των αρχών εχεμύθειας και μη ύπαρξης συγκρουόμενων 

συμφερόντων.  

 

  Άρθρο 34ο Θητεία – Συγκρότηση – Καθήκοντα – Υποχρέωση Πίστης – Απαγόρευση 

Ανταγωνισμού – Διαφάνεια - Ευθύνη 

 

Η θητεία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου είναι τριετής. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά στην 

αναπλήρωση των μελών του, στη συγκρότησή του σε σώμα, στα καθήκοντα των μελών του, στην 

υποχρέωση πίστης, στην απαγόρευση ανταγωνισμού, στη διαφάνεια και εποπτεία των 

συναλλαγών και στην ευθύνη των μελών του, ισχύουν αναλογικά οι σχετικές διατάξεις για τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

  Άρθρο 35ο Κοινές διατάξεις για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού και του Εποπτικού 

Συμβουλίου 

 

1/ Το Διοικητικό ή το Εποπτικό Συμβούλιο οφείλουν να συνεδριάζουν στην έδρα του 

Οργανισμού. 

2/ Σε  κάθε περίπτωση  το Διοικητικό ή το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζουν έγκυρα εκτός της 

έδρας του Οργανισμού σε οποιονδήποτε άλλον τόπο εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται 

όλα τα μέλη τους και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και 

στη λήψη αποφάσεων. 

3/ Η συνεδρίαση του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με 

τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. 



4/ Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου μπορεί να 

αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν αν υπάρχει σπουδαίος λόγος. 

5/ Το Διοικητικό ή το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει  κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό 

ή οι ανάγκες του Οργανισμού το απαιτούν. 

6/ Το  Διοικητικό  ή το  Εποπτικό  Συμβούλιο  συγκαλείται  από  τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή 

του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του μία (1) τουλάχιστον  εργάσιμη ημέρα πριν 

από τη συνεδρίαση και δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να 

διεξαχθεί εκτός της έδρας του Οργανισμού. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται  με  

σαφήνεια  και  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται 

μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου και κανείς 

δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το αυτό ισχύει και ως προς την τήρηση των ανωτέρω 

προθεσμιών. 

7/ Τη σύγκληση του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) 

τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού και ένα (1) τουλάχιστον από τα μέλη του Εποπτικού 

αντίστοιχα με αίτησή τους προς τον πρόεδρο εκάστου ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι 

υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας 

επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να 

αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί 

το Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, 

επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Συμβούλιο εντός 

προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, 

γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Συμβουλίου. 

8/ Το Διοικητικό ή το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκετα1 σε απαρτία και συνεδριάζουν εγκύρως, 

όταν παρίστανται σε αυτά το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των 

παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5). Για την εξεύρεση του αριθμού 

απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. 

9/ Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού ή του 

Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Συμβουλίου. 

10/ Ειδικά οι αποφάσεις του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου να προτείνουν προς τη 

Γενική Συνέλευση την παύση ή την ανάκληση του διορισμού ενός μέλους τους κατά το άρθρο 17, 



παράγραφος 1 (4) του παρόντος λαμβάνοντα με πλειοψηφία 7/9 όλων των μελών τους. 

11/ Η  παράσταση  μέλους δια αντιπροσώπου δεν είναι  δυνατή, ακόμα και εάν ο τελευταίος 

είναι μέλος του Συμβουλίου. 

12/ Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου καταχωρίζονται 

περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του 

Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του 

μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί  την  καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται 

σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς 

στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων 

ή αντιπροσωπευθέντωv κατά τη συνεδρίαση μελών του Συμβουλίου. 

13/ Τα πρακτικά του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα 

παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία 

στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον 

πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό ή το Εποπτικό Συμβούλιο, 

χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. 

14/ Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού ή του Εποπτικού 

Συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί 

συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι συμφωνούν να αποτυπωθεί 

πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό  υπογράφεται 

από όλους τους συμβούλους. 

15/ Οι υπογραφές των συμβούλων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. 

16/ Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω καταχωρίζεται στο βιβλίο 

πρακτικών.  

 

  Άρθρο 36ο Αποζημίωση των μελών 

 

Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. 

Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να ορίσει αποζημίωση των μελών των δύο 

Συμβουλίων ανάλογη με το χρόνο απασχόλησής τους. Η απόφαση αυτή δεν συνιστά σύμβαση 

εργασίας και η οριζόμενη αποζημίωση δεν αποτελεί μισθό, ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή 



αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’  ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 

Άρθρο 37ο  
 

1/ Ο Οργανισμός τηρεί τα  βιβλία που προβλέπει  η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον : 

(1) Ηλεκτρονικό βιβλίο μητρώου των μελών στο  οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η 

ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, μητρώνυμο, Α.Φ.Μ, η διεύθυνση 

κατοικίας και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των 

μελών. Η τήρηση του ηλεκτρονικού μητρώου ελέγχεται από την Εποπτικό Συμβούλιο. 

(2) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. 

(3) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(4) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου. 

(5) Βιβλίο ετησίων εισοδημάτων των μελών του από τα δικαιώματά τους  ανά  κατηγορία. 

2/ Τα βιβλία υπό στοιχ. (1) έως (4) θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από τον ειρηνοδίκη στην 

περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Οργανισμός.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E’  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 

Άρθρο 38ο   Διαχειριστική Χρήση 

 

1/ Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Ειδικά η 

πρώτη διαχειριστική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους της  έναρξης  

λειτουργίας  του Οργανισμού. 

2/ Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα βιβλία του Οργανισμού, ενεργείται η απογραφή της 

περιουσίας του και καταρτίζονται ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, 

μαζί με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις και τις εκθέσεις λογοδοσίας για τα πεπραγμένα 

του έτους που έληξε, και υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο την πρώτη μετά το τέλος 

της χρήσης τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση. 

3/ Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται και η έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο υποβάλλει τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης στο Εποπτικό 

Συμβούλιο, για έλεγχο, τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημέρα συγκλήσεως της τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης. Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 



υποβολή των ανωτέρω στοιχείων. 

4/ Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης του Οργανισμού για 

την επόμενη χρήση, το οποίο συνοδεύεται από Προϋπολογισμό Δαπανών και το υποβάλλει για 

έγκριση στη Γενική Συνέλευση. 

5/ Η μη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 

Χρήσης και του προγράμματος, πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη . 

6/ Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης δημοσιεύονται μέσα σε ένα (1) μήνα 

από την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση σε εφημερίδα των Αθηνών.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ : ΔΙΑΛΥΣΗ – ΑΝΑΒΙΩΣΗ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 
Άρθρο 39ο   Διάλυση Οργανισμού - Αναβίωση 

 

1/ Ο Οργανισμός διαλύεται : - (α) Εάν τα μέλη του μειωθούν κάτω των δέκα (10), - (β) Κατόπιν 

απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, - (γ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση. Τη διάλυση του Οργανισμού 

ακολουθεί η εκκαθάριση. Την εκκαθάριση διενεργεί το Εποπτικό Συμβούλιο ή οι ειδικοί 

εκκαθαριστές οριζόμενο από αυτό. 

2/ Ο Οργανισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη διάλυσή του, εφόσον 

διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως 

εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του 

Οργανισμού. Το υπόλοιπο διανέμεται στους συνεταίρους. 

3/ Αν ο Οργανισμός διαλύθηκε λόγω της πτώχευσής του, η οποία όμως ανακλήθηκε  ή 

περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωσή του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

4/ Σε περίπτωση διάλυσης του Οργανισμού για λόγο που αναφέρεται στην ανωτέρω υπό στοιχεία 

(α) περίπτωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η αναβίωση είναι δυνατή, εάν μέσα σε τρεις (3) 

μήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών και ακολουθήσει μέσα σε ένα (1) 

μήνα από την πάροδο του τριμήνου, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται 

εκτάκτως για να αποφασίσει για την αναβίωση  του  Οργανισμού. 

5/ Η εκούσια διάλυση του Οργανισμού μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που 

λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 23, παρ. 10 του παρόντος Καταστατικού. 

6/ Η διάλυση του Οργανισμού επιφέρει αυτοδικαίως την λύση όλων των συμβάσεων του με τα 

μέλη του ή με τους συμβαλλομένους του δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων, στους οποίους 



επανέρχονται χωρίς άλλο όλα δικαιώματα που είχαν καταπιστευτικά μεταβιβάσει σε αυτόν.  

 

Άρθρο 40ο   Τροποποίηση Καταστατικού 

 

1/ Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η 

απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία του άρθρου 23 παρ. 9 του παρόντος. 

2/ Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού ισχύει από την ημερομηνία που καταχωρείται 

η εγκριτική αυτού απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας του Οργαν1σμού στο Μητρώο 

Συνεταιρισμών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 41ο  

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι σχετικές 

διατάξεις των νόμων 1667/1986, 4481 /2017 και 2121/1993, όπως ισχύουν.  

 

Άρθρο 42ο  

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς με τους 

οποίους θα ορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες με τις οποίες θα διεξάγονται οι εργασίες του 

Οργανισμού και θέματα εσωτερικής λειτουργίας. Οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν ισχύουν πριν 

εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση και δεν δύνανται να τροποπο1ούν τις διατάξεις του 

παρόντος Καταστατικού, σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των ως άνω κανονισμών και των 

διατάξεων του παρόντος υπερισχύει το παρόν. 

 

Άρθρο 43ο  

Αρμόδια για κάθε διαφορά μεταξύ του Οργανισμού και των μελών του είναι τα Δικαστήρια των 

Αθηνών. 

 


