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ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1J.  Ιδρύεται  μη  κερδοσκοπικός  Συνεταιρισμός  Περιωρισμένης  Ευθύνης  με  την  επωνυμία:
«Οργψλπσμός  Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Πνευ ματικών Δικαιωμάτων Φωτογράφων»
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4481/2017  Περί Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών
Δικαιωμάτων, όπως ισχύουν, και για Θέματα που δεν προβλέπονται από το Καταστατικό αυτό και
ούτε  ρυθμίζονται  από  τους  ανωτέρω  νόμους  εφαρμόζονται  συμπληρωματικά  οι  διατάξεις  του
αστικού και εμπορικού δικαίου.

] .3. Έδρα του Συνεταιρισμού ορίζεται ο δήμος της Αθήνας και η εγκατάσταση του σε γραφεία
ή  η  μεταφορά  της  εντός  του  Δήμου  ή  εκτός  αποφασίζεται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  με
απόλυτη  πλειοψηφία  και  εγκρίνεται  στη  συνέχεια  από  τη  Γενική  Συνέλευση,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα  στο  παρόν Καταστατικό.  Η  διάρκεια του  Συνεταιρισμού  ορίζεται σε  99  έτη  από  την
ημέρα καταχώρησης του Καταστατικού στο μητρώο του αρμοδίου Ειρηνοδικείου. Η διάρκεια του
Συνεταιρισμού παρατείνεται αυτοδίκαια για 99 επιπλέον έτη, εκτός αν λυθεί με σχετική απόφαση
της Γενιής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω στο άρθρο 17.

1.4.  Ο Συνεταιρισμός με  βάση  τις οικείες νομοθετικές διατάξεις, του δικαίου της Ευρωπα.tκής
-      Ένωσης, των διεθνών συμβάσεων και του παρόντος Καταστατικού, κατ'  εξαίρεση της αρχής Της

το7nκότητας,   Θα   λειτουργεί   πανελλήuα   καθώς   και   διεθνώς.   Είί/αι   δυνατόν  να   συσταθούν
υποκαταστήματα ή γραφεία ή Θυγατρικές οντότητες του Συνεταιρισμού οπουδήποτε στην Ελλάδα
ή  στο εξωτερικό,  με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που  Θα εγκρίνονται από τη Γενική
Συνέλευση, με περαιτέρω έγκριση της εποπτεύουσας αρmς, αν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙzΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟγχΩΝ -

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
2.1.Ι  Σκοπός  του  Συνεταιρισμού  είναι  η  διαχείριση  ή/και  η  προστασία  των  περιουσιακών

πνευματικών δικαιωμάτων επί των έργων των φωτογράφων και των διαδόχων τους και οντοτήτων
που κατέχουν περιουσιακό δικαίωμα επί έργων φωτογράφων ή/και διαδόχων τους και δικαιούνται
μερίδιο των εσόδων, που προκύπτουν από τα δικαιώματα και που πληρούν τους όρους για την
εισδοχή  και  εγγραφή  τους  ως  μέλους  ή  ως  επωφελούμενου  δικαιούχου  και γίνουν  δεκτοί  από
αυτόν,  εκτός  εάν  υπάρχουν  αντικειμενικά  αιτιολογημένοι  λόγοι  άρνησης  της  ανάληψης  της
διαχείρισης ή/και προστασίας των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τις προύποθέσεις των οικείων
νομοθετικών διατάξεων και του παρόντος Καταστατικού.

2.1.2.Τα επί μέρους δικαιώματα που διαχειρίζεται και προστατεύει ο Συνεταιρισμός, σύμφωνα
με τις οικείες διατάξεις του ν. 2121/1993 και του ν. 4481/2017, είναι ιδίως τα ακόλουθα:

α) το δικαίωμα' της εγγραφής ή/και αναπαραγωγής έργων φωτογράφων και διάθεσής τους στο-
κοινό με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, συμπεριλαμβανομένης και της εγγραφής
ή/και  αναπαραγωγής  από  εκδότες,  από  παραγωγούς  ή  από  τηλεοπτικούς  οργανισμούς  ή  από
τρίτους ενεργούντες κατ`  εντολή οιουδήποτε από αυτούς ή ανεξάρτητα, με σκοπό τη διάθεση στο
κοινό  σε  έντυπη  ή  ηλεκτρονιιφ   μορφή  ή   μέσω  τηλεοπτικής  μετάδοσης,  καθώς  επίσης  της
εγγραφής ή/και αναπαραγωγής σε χαρτί με φωτοτυπικά μηχανήματα ή ανάλογα τεχνικά μέσα ή/και
της εγγραφής ή/και αναπαραγωγής με ηλεκτρονικά/ψηφιακά μέσα,

1



\.

Ίί`
β)τοδικαίωματηςδιανομήςκαιδιάθεσηςστοκοινόή/καισετρίτουςυπόοποιαδήποτεμορφή,.``

με μεταβίβαση της κυριότητας μέσω πώλησης ή  αδειοδότησης ή  με άλλους τρόπους, των υλικών. έ'.
φορέων εικόνας ή  ήχου  και  εικόνας και των ηλεκτρονικών/ψηφιακών υλικών  φορέων επί  των
οποίων έχουν εγγραφεί ή/και αναπαραχθεί έργα φωτογράφων με οποιοδήποτε τρόπο,

γ)  το  δικαίωμα  της  δημόσιας  προβολής  και  της  δημόσιας  εκτέλεσης  έργων  φωτογράφων
εγγεγραμμένων σε κάθε είδους υλικούς φορείς εικόνας ή ήχου και εικόνας ή μεταδιδομένων από
την τηλεόραση ή/και με ηλεκτρονικά/ψηφιακά μέσα, γενικά, σε δημόσιους χώρους,

δ) το δικαίωμα της εκμίσθωσης ή του δανεισμού έργων φωτογράφων, συμπεριλαμβανομένων
των υλικών φορέων εικόνας ή ήχου και εικόνας και των ηλεκτρονικών/ψηφιακών υλικών φορέων
που αναπαράγουν έργα φωτογράφων, καθώς επίσης το δικαίωμα του δημόσιου δανεισμού έργων
φωτογράφων,  συμπεριλαμβανομένων των υλικών  φορέων  εικόνας ή  ήχου  και εικόνας και των
ηλεκτρονικών/ψηφιακών υλικών φορέων που αναπαράγουν έργα φωτογράφων,

ε) το δικαίωμα της μετάδοσης ή αναμετάδοσης έργων φωτογράφων στο κοινό με τη τηλεόραση,
με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή μ άλλους υλικούς αγωγούς ή ηλεκτρονικά/ψηφιακά
ή με οποιονδήποτε άλλο μέσο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων ή μ
άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

στ) το δικαίωμα της παρουσίασης των έργων στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως (όπως μέσω
δικτύων) ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης και της διάθεσης ή
μετάδοσης  αυτών των  έργων στο  κοινό κατά τρόπον ώστε  οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση  σε
αυτά, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος (κατ` αίτηση μετάδοση),

ζ)  το  δικαίωμα  της  εύλογης  αμοιβής  του  άρθρου   18  παράγραφος  3  ν.  2Ι21/1993  για  την
ιδιωπκή αναπάραγωγή των έργων,

η) το δικαίωμα παρακολούθησης του άρθρου 5 ν. 2121/1993 για αμοιβή επί του τιμήματος κάθε
μεταπώλησης  πρωτότυπου  έργου  φωτογράφου  ή  αντίτυπου  εκ  περιορισμένου  αριθμού  έργου
φώτογράφου μετά την πρώτη μεταβίβαση του από το δημιουργό ή για λογαριασμό του,

Θ) το δικαίωμα της διασκευής, προσαρμογής ή άλλης μετατροπής του έργου φωτογράφου,

ι)  το  δικαίωμα  εισαγωγής  αντιτύπων  του  έργου,  που  παρήχθησαν  στο  εξωτερικό  χωρίς  τη
συναίνεση  του  δημιουργού ή,  εφόσον πρόκειται για εισαγωγή  από χώρες εκτός της Ευρωπα.tκής
Ένωσης, που το δικαίωμα της εισαγωγής αντι,τύπων στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί από
τον δημιουργό,

ια)  το  δικαίωμα  των  απαιτήσεων  από  αμοιβές  ή/και  αποζημιώσεις  για  κάθε  περιουσιακό
πνευματικό δικαίωμα που έχει εκχωρηθεί κατά το παρελθόν ή  εκχωρείται σε τρίτους ή τυγχάνει
εκμετάλλευσης κατά παράβαση των δικαιωμάτων ως άνω δικαιούχου επί έργων φωτογράφων,

ιβ)   το   δικαίωμα   της  ψηφιακής   αναπαραγωγής   έργων   φωτογράφων   που   βρίσκονται   σε
βιβλιοθήκες ή  αρχεία καθώς και το δικαίωμα διάθεσης των έργων αυτών στο κοινό κατά τρόπο
ώστε οποιοσδήποτε επισκέπτης της βιβλιοθήκης ή του  αρχείου να έχει πρόσβαση στα έργα αυτά
αποκλειστικά μέσω υπολογιστή που είναι εγκατεστημένος στον χώρο που στεγάζεται η βιβλιοθήκη
ή το αρχείο εξαιρουμένων βιβλίων που διατίθενται σε ψηφιαιή μορφή,

ιγ)  το  δικαίωμα  της  αναπαραγωγής  και  ηλεκτρονικής  διάθεσης  στο  κοινό  ή/και  σε  τρίτους
έργων φωτογράφων που βρίσκονται εκτός εμπορίου, καθώς επίσης και έργων φωτογράφων για μη
εμπορική χρήση.

2.1.3 . Οι ως άνω δικαιούχοι διατηρούν όλα τους τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται παραπάνω
κι επίσης διατηρούν το δικαίωμα να χορηγούν, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, και
οι ίδιοι άδειες με βάση τα παραπάνω δικαιώματα διότι η προαναφερόμνη μεταβίβασή τους στον
Συνεταιρισμό είναι μη  αποκλειστική.  Οι δικαιούχοι ενημερώνουν έγγραφα τον Συνεταιρισμό σε
κάθε περίπτωση που προβαίνουν οι ίδιοι στη χορήγηση άδειας δικαιώματος εκ των ανωτέρω που
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έχουν αναθέσει προς μη αποκλειστική διαχείριση στον Συνεταιρισμό, εντός δέκα ( Ι Ο) ημερών από
τη χορήγηση της άδειας.  Αυτή η πληροφόρηση πρέπει να παρέχεται καθ' όλη την διάρκεια ισχύος

L    της Σύμβασης Ανάθεσης και εντός της ως άνω προΘεσμίας. 'Εργο δικαιούχου επί του οποίου έχει
__~'`~;`,ιΧΞρμ$γάην::Ι:ιΠ%Ξςόίρηίτοσυτςκχρδήι:::ςί:έ%ΠΟLΤςονε:ξι:;έτδτεόια#αςκα#οΙιΟβ#γ::ΠταοραΞ;άτγ:τ§:#rκαατίαωί:~ί` `._ ...- ~,{   κατ`  αναλογία.

`      .`         Ι.

2.2.  Για την πραγματοποίηση του σκοπού   του ο Συνεταιρισμός έχει ενδεικτικά τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
α)     διαχειρίζεται και προστατεύει τα περιουσιακά πνευματικά δικαιώματα εκ των ανωτέρω  που

του  έχουν  μεταβιβασθεί,  σύμφωνα  με  τα  παρακάτω  οριζόμενα,  με  Σύμβαση  Ανάθεσης  ή
Πληρεξούσιο και ενημερώνει τους δικαιούχους σχετικά με τα δικαιώματά τους καθώς και για
τους  όρους  άσκησης  των  δικαιωμάτων  τους,  κατά  τρόπο  που  προβλέπεται  στις  οικείες
νομοθετικές  διατάξεις  και  μεταξύ  άλλων,  τουλάχιστον  με  ανάρτηση  στην  ιστοσελίδα  του
οργανισμού  συλλογικής διαχείρισης και επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με
κάθε δικαιούχο,

β)     συνάπτει Cnjμβάσεις  με τους χρήστες ή  τους εν γένει υπόχρεους σε καταβολή  δικαιωμάτων
ή/και αποζημίωσης για τον καθορισμό των όρων εκμετάλλευσης των έργων των φωτογράφων
και της οφειλόμενης αμοιβής καθώς επίσης της εύλογης αμοιβής ή δίκαιης αποζημίωσης για
αυτά  τα  έργα  και  οι  διαφορές  μεταξύ  του  Συνεταιρισμού  και  αυτών  είναι  δυνατόν  να
επιλυθούν   σύμφωνα   με   τις   οικείες   νομοθετικές   διατάξεις,   σιJμπεριλαμβανομένης   της
δυνατότητας προσφυγής σε διαιτησία,

γ)     καθορίζει δια αμοιβολογίου και ανά κατηγορία πνευματικών έργων την οφειλόμενη αμοιβή
των ως  άνω  δικαιούχων οι οποίοι του  έχουν αναθέσει την διαχείριση  ή/και προστασία των
έργων   τους   και,   κατά   τη   διαμόρφωση   και   εφαρμογή   των   αμοιβολογίων,   εφαρμόζει
αντικειμενικά κριτήρια και ενεργεί χωρίς αυθαιρεσία και καταχρηστικές διακρίσεις,

δ)     συνάπτει συλλογικές συμβάσεις  με  αντιπροσωπευτικές  οργανώσεις των χρηστών ή  τους εν
γένει υπόχρεους σε καταβολή δικαιωμάτων ή/και αποζημίωσης  και σε περίπτωση που τέτοιες
οργανώσεις δεν υπάρχουν, τότε απ' ευθείας με τους χρήστες ή τους εν γένει υπόχρεους για τον
καθορισμό   ελαχίστου   ορίου   οφειλομένης   αμοιβής  ή/και   αποζημίωσης     και  των   όρων
εκμετάλλευσης των έργων των ως άνω δικαιούχων,

ε)     εισπράττει  τα  ποσά  αμοιβής  ή/και  αποζημίωσης  που  προέρχονται  από  τα  διαχειριζόμενα
περιουσιακά  πνευματικά  δικαιώματα  των  ως  άνω  δικαιούχων  επί  των  έργων  τους,  όπως
προβλέπεται από το ν. 2121/1993 και το ν. 4481/2017,

στ)   διανέμει  στους  ως  άνω  δικαιούχους  τα  εισπραχθέντα  δικαιώματα  κατόπιν  αφαίρεσης  του
ποσοστού για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης ή/και προστασίας,

ζ)     διατηρεί  κατάλληλα μητρώα μελών, αδειών και χρήσεων των έργων.
η)     ελέγχει τα σχετικά στοιχεία που  απαιτούνται για την αποτελεσματική  συλλογική  διαχείριση

των δικαιωμάτων που παρέχονται από τους δικαιούχους και τους χρήστες.
Θ)     συνάπτει σιjμβάσεις εκπροσώπησης με αλλοδαπούς οργανισμούς για την διαχείριση, είσπραξη

και διανομή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων των δικαιούχων,
ι)      ενημερώνει  τους  άλλους  οργαuσμούς  συλλογικής  διαχείρισης  σχετικά  με  τα  έσοδα,  τις

κραήσε}ς,  καθώς  και  με  κάθε  άλλη  πληροφορία  που  αφορά  στη  διαχείριση  δικαιωμάτων
δυνάμει των συμβάσεων αυτών και η οποία προβλέπεται στο νόμο 4481/2017  και στο νόμο
2Ι21/1993.

ια)    ασκεί  το  δικαίωμα  του  δικαιούχου  να  παρέχει  άδεια  ή  να  αρνείται  την  παρο)μΊ  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,

ιβ)    προβαίνει σε κάθε διοικητική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων
των   ως   άνω   δικαιούχων   που   του   έχουν   αναθέσει   τη   διαχείριση   και   προστασία   των
δικαιωμάτων τους και ιδίως υποβάλλει αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, εγείρει αγωγές, ασκεί
ένδικα  μέσα,  υποβάλει  μηνύσεις και εγκλήσεις,  παρίσταται ως πολιτικώς  ενάγων,  ζητά την
απαγόρει)ση  πράξεων που  προσβάλλουν  το  δικαίωμα  ως προς  τις  εξουσίες που  του  έχουν
ανατεθεί  και  ζητά  την  κατάσχεση  παρανόμων  αντιτύπων  ή  τη  δικαστυή  μεσεγγύηση  των
εμπορευμάτων, κατά το άρθρο 64 επ. του ν.2121/1993,

ιγ)    ενεργεί με σύμπραξη της Δημόσιας Αρχής ή σύμφωνα με 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  διαχειρίζεται  ή/και  προστατεύει  για  να
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διαπιστώνει εάν τα εν λόγω καταστήματα δεν προσβάλλουν με πράξεις τους τα περιουσιακ#   ι   aβ
_._`..____1.   ς--__-_,,_`._.__-_J    _____    L_______   _____    __   _    1_____     Ι>        __       __'         __      _πνευματικά δικαιώματα επί των έργων των ως άνω δικαιούχων,                                                     `ί

ιδ)  παρέχει   σε   δικαιούχους,   σε   άλλους   οργανισμούς   συλλογικής   διαχείρισης   στο   πλαίσιο n`ΞΕΞ

#ςά:::%:ξπσρε:ςσ$ωτ:ηρςο:ΞΙπ::rο:σδτιεαςχ::ρκί#Τ:Ια:Ι:υεΈ:ετ:Ξί.α::Ξέξλδηρραοσφ;ρρίιεός+:#*`,#,
Συνεταιρισμού, επίσης τις πληροφορίες προς τους δικαιούχους σχετικά με την διαχείριση των
δικαιωμάτων  τους  και  τις  πληροφορίες  προς  άλλους  οργανισμούς  συλλογικής  διαχείρισης
αναφορικά   με   τη   διαχείριση   δικαιωμάτων   δυνάμει   σιjμβάσεων   εκπροσώπησης,   όπως
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις  και αυτό το Καταστατικό,

ιε)  δημοσιοποιεί και αναρτά στις ιστοσελίδες του τις πληροφορίες που  απαιτούνται σύμφωνα με
το άρθρο 28 του ν.4481/2017,

ιστ)  καταρτίζει και  δημοσιοποιεί την  ετήσια  έκθεση  διαφάνειας  σύμφωνα  με  το  άρθρο  29  του
ν.4481/2017,

ιζ) λαμβάνει από τους χρήστες κάθε πληροφορία αναγκαία για την εφαρμογή των αμοιβολογίων,
τον υπολογισμό της αμοιβής και την είσπραξη και τη διανομή των εισπραττόμενων εσόδων
από τα δικαιώματα,

ιη)   παρέχει γενικά κάθε δυναή νομιιή  βοήθεια στους δικαιούχους, όσον αφορά τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας τους, που του έχουν αναθέσει,

ιΘ)  οργανώνει  ή/και  συμμετέχει  σε  συνέδρια,  ημερίδες,  σεμινάρια  και  εκθέσεις  που  αφορούν
Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,

κ)     συμβάλλει στην παροm κοινωνικής προστασίας στους συνεταίρους και στις οικογένειές τους,
καθώς επίσης συμβάλλει στην ενίσχι>ση του πολιτιστικού έργου,

κα)  διατηρεί  αρχείο  των  έργων,  των  οποίων  η  διαχείριση  ή/και  προστασία  των  περιουσιακών
δικαιωμάτων  του   έχουν   μεταβιβασθεί  ή   χρησιμοποιεί  κατόπιν   σχετικής  συμφωνίας   τα
διάφορα υπάρχοντα και λειτουργούντα Φωτογραφικά Αρχεία,

κβ) προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και δραστηριότητα που σι>νάδει με τη φύση και το σκοπό του
οργανισμού   συλλογικής   διαχείρισης,   εφόσον   προβλέπεται   στο   παρόν   καταστατικό   και
περιλαμβάνεται στην άδεια λειτόυργίας του αρμόδιου γπουργού.

2.3. Ο Συνεταιρισμός οφείλει να ενεργεί με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των δικαιούχων, τα
δικαιώματα  των  οποίων  εκπροσωπεί  και  να  μην  τους  επιβάλλει  υποχρεώσεις,  που  δεν  είναι
αντικειμενικά αναγκαίες-για την προστασία των δικαιωμάτων και των σι)μφερόντων τους ή για την
αποτελεσματιιή διαχείριση των δικαιωμάτων τους.

2.4.    Ο    Συνεταιρισμός    παρέχει    τη    δυνατότητα    στα    μέλη    του    ή    στους    αντίστοιχα
εκπροσωπούμενους   ως   άνω   επωφελούμενους   δικαιούχους   να   επικοινωνούν   με   αυτόν   με
ηλεκτρονικά  μέσα  ακόμη  και  για  την  άσκηση  των  δικαιωμάτων  τους,  εφ`  όσον  πληρούνται
αντικειμενικά αιτιολογημένες οι αναγκαίες προύποθέσεις διαφύλαξης και προστασίας αυτών των
δικαιωμάτων όλων των μελών, καθώς επίσης όλων των εκπροσωπουμένων δικαιούχων και όλων
των επωφελουμένων δικαιούχων και του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με το νόμο και το Σύνταγμα.

2.5.  Ο  Συνεταιρισμός  μπορεί  να  συστήνει  ενιαίο  μη  κερδοσκοπικό  οργανισμό  συλλογικής
διαχείρισης   με   άλλον   ή   άλλους   μη   κερδοσκοπικούς   οργανισμούς   σι>λλογικής   διαχείρισης
δικαιωμάτων`πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον προβλέπεται από το νόμο, με σκοπό την διαχείριση
ή/και προστασία των δικαιωμάτων των ως άνω δικαιούχων σε απολύτως μη κερδοσκοπιιή βάση
και  του  οποίου  ενιαίου  συνεταιρισμού  τις  καταστατικές  διατάξεις  Θα  αποφασίζει το  Διοικητικό
Συμβούλιο  τούτου  του  Συνεταιρισμού  με  έγκριση  της  Γενικής Συνέλευσής του  και  στον  οποίο
συνεταιρισμό Θα αναθέτει κατ'  αποκλειστικότητα, ιδίως, να διαπραγματεόεται, να χορηγεί άδειες,
να συμφωνεί το ύψος των αμοιβών, να προβάλλει τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή, να
προβαίνει  σε  κάθε  δικαστική  ή  εξώδικη  ενέργεια,  να  εισπράττει  τη  σχετική  αμοιβή  από  τους
υπόχρεους σύμφωνα με το νόμο και να τη διανέμει στους αντίστοιχους οργανισμούς συλλογικής
διαχείρισης.

2.6.  Ο Συνεταιρισμός οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως του νόμου
2121/1993, του νόμου 4481/2017, καθώς επίσης τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του
κανονισμού διανομής.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ

3.1.Το   κεφάλαιο   του   Συνεταιρισμού   είναι   μεταβλητό.   Χωρίζεται   σε   ίσες   μερίδες   αξίας
τριακοσίων 300 Ευρώ που ενσωματώνονται σε ονομαστικούς τίτλους της ίδιας αξίας. Κάθε τίτλος
φέρει την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνεταιρισμού.

3.2. Κάθε συνεταίρος εγγράφεται για μια υποχρεωτιιή συνεταιριστιιή μερίδα.

3.3. Η συνεταιριστική  μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους και εξοφλείται-ταυτόχρονα με
την εγγραφή του μέλους στον Συνεταιρισμό.

3.4. Η ευθύνη κάθε μέλους του Συνεταιρισμού φθάνει στο ποσό της μερίδας που αυτό το μέλος
απόκτησε.

3.5. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αμεταβίβαστη εν ζωή.

3.6. Ο Συνεταιρισμός δεν αποκτά συνεταιριστικές μερίδες παρά μόνο από χαριστική αιτία.

3.7. Οι κληρονόμοι και κληροδόχοι των συνεταιριστικών μερίδων αποκτούν την ιδιότητα του
συνεταίρου  υπό  τον  όρο  ότι  πληρούν  τις  προβλεπόμενες  στο   άρθρο   6  παρακάτω  σχετικές
προύποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣγΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΙΙΣ -

ΣγΝΑΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
4.1.  Οποιοσδήποτε είναι δικαιούχος των δικαιωμάτων, που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο

2, μπορεί να αναθέσει τη διαχείριση ή/και τη προστασία των δικαιωμάτων του στο Συνεταιρισμό,
με μεταβίβαση ή με παροχή πληρεξουσιότητας. Για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος υπογράφει με το
Συνεταιρισμό  Σύμβαση  Ανάθεσης,  το περιεχόμενο της οποίας είναι σύμφωνο  προς τις  διατάξεις
του  παρόντος  Καταστατικού  και  των  οικείων  νομοθετικών  διατάξεων.  Την  ισχύουσα  σήμερα
Σύμβαση Ανάθεσης για τους δικαιούχους τροποποιεί ή καταρτίζει, εάν δεν υπάρχει, ή παρατείνει
το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις
του παρόντος Καταστατικού.

4.2.  Η  ανάθεση  γίνεται  κάθε  φορά  εγγράφως  και για  ορισμένο  χρονικό  διάστημα  τριών  (3)
ετών.  Η  Σύμβαση  Ανάθεσης  δύναται  να  παρατείνεται  για  άλλα  τρία  (3)  έτη,  εφ`   όσον  έχει
προσκληθεί εγγράφως, Cn>μπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, και ο δικαιούχος
δεν έχει αντιταχθεί ρητά προς τούτο. Σε περίπτωση αμφιβολίας τεκμαίρεται ότι η ανάθεση αφορά
σε  όλα τα  έργα του  δικαιούχου,  στα   οποία  συμπεριλαμβάνονται και  μελλοντικά  έργα του  για
χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία (3) έτη.

4.3. Ο δικqιούχος αναθέτει και παρέχει τη συναίνεσή του στο Συνεταιρισμό, με ρητή έγγραφη
διατύπωση για συγκεκριμέ\η διαχείριση εξουσίας ή κατηγορίας εξουσιών ή είδος έργων.

4.4. Ο Συνεταιρισμός υποχρεούται να αποδεχθεί την καταπιστευτιιή μεταβίβαση και μερικών
μόνον   από   τα   αναφερόμενα   ως   άνω   στο   παρόν   δικαιώματα   και   αρμοδιότητες   (εξουσίες
εκμεταλλεύσεως του περιουσιακού δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας του δικαιούχου)  με
την  Σύμβαση  Ανάθεσης  (μερική  καταπιστευτιτή  μεταβίβαση),  εφόσον  ο  δικαιούχος  απευθύνει
εγγράφως σχετικό αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού και τούτο κρίνει ότι
δια   της    εν    λόγω    μερικής    καταπιστευτικής    μεταβιβάσεως    ορισμένων    μόνον    εξουσιών
εκμετάλλευσης  του   αιτούντος  δικαιούχου   δεν  διακι>βεύεται  η   διαπραγματευτική   έναντι  των
χρηστών ισχύς του Συνεταιρισμού και εν γένει δεν παραβλάπτεται η  αποτελεσματική συλλογική
διαχείριση που ασκείται από τον Συνεταιρισμό.

4.5. Η ως άνω μεριιή καταπιστευτική μεταβίβαση ορισμένων μόνον εξουσιών εκμετάλλευσης
του  δικαιούχου  αφορά πάντως σε  όλα τα έργα,  που  ο  ίδιος έχει δημιουργήσει  μόνος του  ή  από
κοινού με άλλα πρόσωπα, καθώς και σε εκείνα τα έργα, που πρόκειται να δημιουργήσει μόνος του
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Συνεταιρισμού  για  να  του  επιστραφεί  σι>γκεκριμέ\η  εξουσία  εκμετάλλευσης  του  περιουσιακ
δικαιώματος  της  πνευματικής  του   ιδιοκτησίας   από   τις   μεταβιβασθείσες  κατά  τα   οριζόμεναr
ανωτέρω στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου προκειμένου να την διαχειριστεί ατομικά`
και για μία ή περισσότερες συγκεκριμένες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αποδεχθεί
την  επάνοδο  της  εν  λόγω  εξουσίας  εκμετάλλευσης  στον  δικαιούχο  για  μία  ή  περισσότερες
συγκεκριμένες χρήσεις, εφόσον κρίνει ότι δια της κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο επανόδου
της εν λόγω εξουσίας στον δικαιούχο δεν διακυβεύεται η διαπραγματευτιιή έναντι των χρηστών
ισχύς του Συνεταιρισμού και εν γένει δεν παραβλάπτεται η αποτελεσματιιή Cπ)λλογική διαχείριση
που ασκείται από τον Συνεταιρισμό.

4.6.   Ο   Συνεταιρισμός   δύναται  να   αρνείται  τη   διαχείριση   ή/και  προστασία   δικαιωμάτων
δικαιούχων μέσω Σύμβαση Ανάθεσης εάν έχει αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους να αρνηθεί
την  ανάληψή  της,  όπως,  ενδεικτικά,  λόγους  άμεσης ή  έμμεσης  σύγκρουσης συμφερόντων ή  σε
κάθε περίπτωση μη έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση.

4.7.  Οι  δικαιούχοι διατηρούν:
α)    το δικαίωμα να μεταβιβάζουν ελεύθερα τον υλικό φορέα επί του οποίου αποτυπώνεται το

έργο'

β)     το ηθικό δικαίωμα επί των έργων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4 ν. 2121/1993 και ιδίως ί)
το δικαίωμα να αποφασίζουν για τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο κατά τους οποίους το
έργο Θα γίνει προσιτό στο κοινό, ιδίως μέσω εκθέσεων, ίί) το δικαίωμα αναγνώρισης της
πατρότητας του έργου, ίίί) το δικαίωμα να απαγορεύουν κάθε παραμόρφωση, περικοπή ή
άλλη τροποποίηση του έργου και iν) το δικαίωμα προσπέλασης στο έργο.

4.8.  Οι  δικαιούχοι  έχουν  το  δικαίωμα  να  καταγγέλλουν  εν  όλω  ή  εν  μέρει  τη  Σύμβαση
Ανάθεσης  αναφορικά  με  τα  δικαιώματα  που  αναφέρονται  στη  σύμβαση   ανάθεσής  τους,  ή
κατηγορίες εξουσιών, ή είδη ερμηνειών της επιλογής τους για τις επικράτειες της επιλογής τους, ή
να ανακαλούν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα, κατηγορίες εξουσιών ή έργων από τον οργανισμό
συλλογικής  διαχείρισης,  ύστερα  από  έγγραφη  προειδοποίηση  τριών  (3)  μηνών.  Η  καταγγελία
παράγει αποτελέσματα  όταν  παρέλθει τρίμηνο  από  την υποβολή  της  έγγραφης  προειδοποίησης,
ενώ οι συμβάσεις καταβολής αμοιβής, που έχουν υπογραφεί  πριν από την καταγγελία συνεχίζουν
να ισχύουν έως τη λήξη της διάρκειάς τους.

4.9.  Εάν υπάρχουν ποσά που  οφείλονται σε δικαιούχο για πράξεις εκμετάλλευσης που έγιναν
πριν από τη λήξη ισχύος της Σύμβασης Ανάθεσης, ή την υποβολή καταγγελίας, ή την ανάκληση, Ο
δικαιούχος διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του όπως αναγνωρίζονται στις οικείες
νομοθετικές διατάξεις,  καθώς  επίσης  στις διατάξεις   του ν.  2121/1993,  του ν.4481/2017  και  στο
παρόν Καταστατικό.

4.10.   Ο   Συνεταιρισμός   δεν   μπορεί   να   περιορίζει   την   άσκηση   των   δικαιωμάτων,   που
προβλέπονται στις ως  άνω παραγράφους  8  και 9,  με το να επιβάλλει ως όρο  άσκησής τους την
ανάθεση  σε  'άλλον  οργανισμό  Cnjλλογικής  διαχείρισης  της  διαχείρισης των  δικαιωμάτων  ή  των
κατηγοριών  εξουσιών,  ή  ειδών  έργων,  ή  αντικειμένων  προστασίας  που  υπόκεινται  σε  λήξη,  ή
έχουν καταγγελθεί, ή ανακληθεί.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΟγ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ -

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΙmΟΣ ΔΙΚΑΙΟγχογΣ
5.1.1.   Έσοδα του Συνεταιρισμού αποτελούν:

α)     Οι εισφορές των μελών (τακτικές και έκτακτες). Τα δικαιώματα εγγραφής και τα ποσά που
προέρχονται από τα ποσοστά που παρακρατήθηκαν από τα εισπραχθέντα δικαιώματα για
την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης,

β)    τα εισπραχθέντα δικαιώματα, που δεν μπόρεσαν να διανεμηθούν ή που δεν αναζητήθηκαν
από τους δικαιούχους για μια δεκαετία,

γ)     τα έσοδα από τη  διαχείριση των δικαιωμάτων που έχει αποκτήσει από χαριστική  αιτία ο
Συνεταιρισμός,
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δ)     οι  τόκοι  των  καταθέσεων  όψεως  ή  επί  προΘεσμίας  και  γενικότερα  τα  έσοδα  από  την
περιουσία του Συνεταιρισμού,

ε)     επιχορηγήσεις   κρατικές,   διεθνών   οργανισμών   και  νομικών   προσώπων   δημοσίου   ή
ιδιωτικού δικαίου,

στ)   κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και ενισχύσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
γίνονται δεκτές όπως ορίζει ο νόμος,

5.1.2.  Ο  Συνεταιρισμός τηρεί ξεχωριστά στους λογαριασμούς του:  α)  έσοδα από  δικαιώματα
και  κάθε  έσοδο  που  προκύπτει  από  την  επένδυση  εισπράξεων  από  δικαιώματα  και  β)  ίδια
περιουσιακά  στοιχεία  που  διαθέτει  και  έσοδα  που  προκύπτουν  από  τα  εν  λόγω  περιουσιακά
στοιχεία, από τα έξοδα διαχείρισης ή από άλλες δραστηριότητες.

5.1.3. Αν ο Συνεταιρισμός επενδύει έσοδα από τα δικαιώματα ή έσοδα που προκύπτουν από την
επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα, πράττει τούτο με γνώμονα το βέλτιστο σι)μφέρον των
δικαιούχων, τα δικαιώματα των οποίων εκπροσωπεί, σύμφωνα με την επενδυτιιή πολιτική και την
πολιτιιή  για τον  τρόπο  διαχείρισης  των  πιΘανών  περιπτώσεων  που  μπορεί να  επηρεάσουν την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την επίτευξη των στόχων του Συνεταιρισμού  και λαμβάνοντας
υπόψη τους εξής κανόνες:

α)  όπου  υπάρχει  ενδεχόμε\η  σύγκρουση  σι)μφερόντων,  ο  Συνεταιρισμός  διασφαλίζει  ότι  η
επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το συμφέρον των εν λόγω δικαιούχων,

β)  τα στοιχεία του  ενεργητικού  επενδύονται κατά τρόπο που να εγγυάται την  ασφάλεια,  την
ποιότητα, τη ρευστότητα και την κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του,

γ)   τα   στοιχεία   του   ενεργητικού   είναι   προσηκόντως   διαφοροποιημένα,   προκειμένου   να
αποφεύγεται η υπέρμετρη εξάρτηση  από κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο αλλά και η  συσσώρευση
κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο στο σύνολό του.

5.1.4.  Ο Συνεταιρισμός δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα έσοδα από τα δικαιώματα ή
έσοδα, που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα για σκοπούς άλλους,
πλην της διανομής τους στους δικαιούχους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κράτησης ή συμψηφισμού
των  εξόδων  διαχείρισης  ή   οι  περιπτώσεις  χρήσης  εσόδων  από   δικαιώματα  ή   εσόδων  που
προκύπτουν  από  την  επένδυση   αυτών   βάσει  αποφάσεων  που  λαμβάνονται  από  τη   Γενική
Συνέλευση.

5.2.  Έξοδα του Συνεταιρισμού αποτελούν:
α)     τα έξοδα διαχείρισης και ιδιαίτερα τα έξοδα για την είσπραξη, τεκμηρίωση των χρήσεων

του χρησιμοποιημένου ρεπερτορίου, ταυτοποίηση και εντοπισμό των δικαιούχων, διανομή
στους δικαιούχους και προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων που του έχουν ανατεθεί,
στο  πλαίσιο του Καταστατικού του και της αδείας λειτουργίας τΟυ ,

β)    τα  έξοδα  για  τη  διοργάνωση  και  τη  συμμετο)ή  σε  συνέδρια  που   αφορούν  Θέματα
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,

γ)     τα γενικά λειτουργικά έξοδα του Συνεταιρισμού (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι
αμοιβές προσωπικού και τρίτων, τα ενοίκια, τα έξοδα παράστασης, συμμετοχής σε δίκτυα
πληροφοριών κλπ.)

5.3.  Για την κάλυψη  των  εξόδων  διαχείρισης των  πνευματικών  δικαιωμάτων επί των έργων
συνεταίρων/μελών  και  επωφελούμενων  δικαιούχων,  που  έχουν  κατά  τα  οριζόμενα  ανωτέρω
περιληφθεί   στο   ρεπερτόριο   του   Συνεταιρισμού,   στο   τέλος   κάθε   ημερολογιακού   έτους,   το
Διοικητικό  Συμβούλιο  τροποποιεί  ή  επιβεβαιώνει  τα  ισχύοντα  ποσοστά  εξόδων  διαχείρισης,
λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά στοιχεία της διαχειριστικής χρήσης που έχει λήξει και αυτή η
επιβεβαίωση  Θα  πρέπει  να  εγκριθεί  στη  Cn]νέχεια  από  τη  Γεwή  Συνέλευση  σύμφωνα  με  τις
ειδικότερες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

5.4.   Ο   Συνεταιρισμός  παρέχει   σε   κάθε   δικαιούχο   που   του   αναθέτει  τη   διαχείριση   των
δικαιωμάτων του,  ακόμη  και  πριν  λάβει  τη  συναίνεση  του  δικαιούχου  για  τη  διαχείριση  αυτή,
τεκμηριωμένες πληροφορίες για τα έξοδα διαχείρισης και για τις λοιπές κρατήσεις επί των εσόδων
από  δικαιώματα και επί των εσόδων από την επένδυση  των εσόδων από  δικαιώματα.  Τα έξοδα
διαχείρισης του Συνεταιρισμού καλύπτουν τις δικαιολογημένες και τεκμηριωμένες δαπάνες για τη
διαχείριση των δικαιω μάτων.
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5.5.1.  Η διανομή  στους δικαιούχους λαμβάνει χώρα κατ'  αναλογία,  όσο  αυτό είναι δυνατόν,

:Ξ::ςτηανπ:ΡταογΈg;ΙοΤ τ#Το;:λνο;:κγοωύν εfτΟουυς;, Τ:τ:ςν::#ό:ΞΞ:οξυ:ιαστ#άΞ%Ιη:%να%όΞεσροοδ:wαΞ% (τ9έ    . #ά*.

Ξιέκραοιυώςμτα::'έfσοτςώεν:ντογ:ρΚΞ:#οΙρΚι:ίμξότγωο:'δπι::ι:Χμε::ζωονγτταηινιξίαωυςτοΈΟΞLυ:Ξ:ΟδλΞα:::#3γ#$±`,,
αντιστοίχιση των πληροφοριών για έργα και άλλα αντικείμενα προστασίας μ τους δικαιούχους,
δεν επιτρέπουν στο Συνεταιρισμό να τηρήσει την προΘεσμία αυτή.

5.5.2.  Ο  Συνεταιρισμός  διανέμει και καταβάλλει τα ποσά που  οφείλονται στους  δικαιούχους
τακτικά, επιμελώς, με ακρίβεια και σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής.

5.5.3.  Αν τα ποσά που  οφείλονται στους δικαιούχους  δεν  μπορεί να  διανεμηθούν  εντός της
προΘεσμίας που ορίζεται σην παράγραφο  1  του παρόντος άρθρου,  επειδή  οι σχετικοί δικαιούχοι
δεν μπορεί να ταυτοποιηθούν ή να εντοπιστούν, παρά τα αναγκαία μέτρα του Συνεταιρισμού για
τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή τους και η εξαίρεση από την προΘεσμία δεν έχει εφαρμογή, τα
ποσά αυτά τηρούνται σε χωριστό λογαριασμό του Συνεταιρισμού.

5.5.4.   Ο  Συνεταιρισμός  λαμβάνει  όλα  τα  αναγκαία  μέτρα  για  την  ταυτοποίηση  και  τον
εντοπισμό   των   δικαιούχων   και   επαληθεύει   τα   αρχεία   των   μελών   του   ή   των   αντίστοιχα
εκπροσωπούμενων δικαιούχων, καθώς και άλλα άμεσα διαθέσιμα αρχεία.  ΤΟ αργότερο τρεις (3)
μήνες μετά τη λήξη της προΘεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 5.5.1, ο Συνεταιρισμός παρέχει
πληροφορίες   σχετικά   με  τα   έργα  και   άλλα   αντικείμενα  προστασίας  για   τα  οποία   ένας  ή
περισσότεροι δικαιούχοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή εντοπιστεί:

α) στους δικαιούχους που εκπροσωπεί ή σε οντότητες, εφ` όσον υπάρχουν τέτοιες οντότητες ως
μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούν δικαιούχους και,

β) σε όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με τους οποίους έχει συνάψει συμβάσεις
εκπροσώπησης.
Στις  πληροφορίες του ως άνω δεύτερου εδαφίου περιλαμβάνονται, όπου υπάρχουν, τα εξής:

(ί) ο τίτλος του έργου ή άλλου αντικειμένου προστασίας,
(ίi) το όνομα του δικαιούχου,-  (ίiί) το όνομα εκδότη ή παραγωγού ή τρίτου,

(ίν) κάθε άλλη σχετική διαθέσιμη πληροφορία, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηcπι
του δικαιούχου.
Εάν   τα   προαναφερόμενα   μέτρα   δεν   αποφέρουν   αποτελέσματα,   Ο   Συνεταιρισμός   Θέτει   πς
πληροφορίες αυτές στη  διάθεση  του κοινού  το  αργότερο εντός ενός (1)  έτους μετά τη  λήξη της
προΘεσμίας των τριών (3) μηνών.

5.5.5. Αν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους δεν είναι δυνατό να διανεμηθούν μετά την
παρέλευση τριών (3) ετών από το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου εισπράχθηκαν τα
έσοδα  από  την είσπραξη  της  αμοιβής και  εφόσον  ο Συνεταιρισμός  έχει λάβει όλα τα  αναγκαία
μέτρα  για  την  ταυτοποίηση  και  τον  εντοπισμό  των  δικαιούχων,  τα  ποσά  αυτά Θεωρούνται  μη
διανεμητέα.  Η  διάταξη  αυτή  εφαρμόζεται  και  στα  μη  διανεμητέα  ποσά  από  την  είσπραξη  της
εύλογης αμοιβής.

5.5.6.  Η  Γενιιή  Συνέλευση  του  Συνεταιρισμού  αποφασίζει  σχετικά  με  τη  χρήση  των  μη
διανεμητέων ποσών, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των δικαιούχων να διεκδιιήσουν τα ποσά
αυτά από το Συνεταιρισμό, εάν δεν έχουν παραγραφεί.

5.5.7.   Μόνο  το  ήμισυ  των  μη   διcwεμητέων  ποσών  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  από  τον
Συνεταιρισμό,  για  επενδύσεις,  ενώ  το  υπόλοιπο  ήμισι)  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί,  χωριστά  και
κατά   τρόπο   ανεξάρτητο,   για   τη   χρηματοδότηση   υπηρεσιών   κοινωνικού,   πολιτιστικού   και
εκπαιδευτικού περιεχομένου προς όφελος των δικαιούχων. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης
μπορεί  να  αυξηθεί  το  ύψος  των  μη  διανεμητέων  ποσών  για  επενδύσεις.  Επίσης,  η  γενιιή
συνέλευση μπορεί να αποφασίζει ότι ένα μέρος των μη διανεμητέων ποσών Θα διανεμηθεί στους
δικαιούχους,  εφόσον  αυτή  η  απόφαση  δεν  προσκρούει  ση  δυνατότητα  των  δικαιούχων  να
διεκδικούν και να λαμβάνουν τα ποσά που  αντιστοιχούν  σε  αξιώσεις τους  οι οποίες δεν έχουν
παραγραφεί.
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5.5.8.   Οι   αξιώσεις   των   δικαιούχων   για   είσπραξη   εσόδων   από   δικαιώματα   κατά   του
Συνεταιρισμού παραγράφονται σε δέκα (10)  έτη  από το τέλος του  φορολογικού έτους εντός του
οποίου  εισπράχθηκαν.  Αν δεν έχει γίνει ταυτοποίηση  ή  εντοπισμός των δικαιούχων,  τα ως  άνω
δέκα ( 10) έτη υπολογίζονται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντοπισμού και ταυτοποίησής
τους κατά την παρ. 4 άρθρου  19 ν. 4481/2017.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΛΗ ΤΟγ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜογ

ΚΑΙ ΜΙΙΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ
6.1.  Την ιδιότητα του Συνεταίρου/Μέλους του Συνεταιρισμού δύνανται να αποκτήσουν με την

εγγραφή τους στο Συνεταιρισμό:

Α) Τα φυσικά πρόσωπα Ελληνικής υπηκοότητας ή κράτους - μέλους της Ευρωπα.tκής Ένωσης
ή τρίτης χώρας, εφ`  όσον δεν τελούν υπό πτώχευση, απαγόρευση ή δικαστιιή αντίληψη, δεν είναι
μέλη σε άλλους Συνεταιρισμούς που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό για τα ίδια έργα και είναι ενήλικες
πνευματικοί  δημιουργοί  φωτογραφιών  που  έχουν  δημοσιευθεί  ή/και  αναπαραχθεί  και  τεθεί  σε
κυκλοφορία  και,  πριν  την  αίτηση  προς  απόκτηση  της  ιδιότητας  του  Συνεταίρου/Μέλους  του
Συνεταιρισμού,   έχει   γίνει   χρήση   αυτών   των   έργων   με   οποιοδήποτε   τρόπο,   επ`   αμοιβή
αποδεδειγμένα, με νόμιμα παραστατικά, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και σύμφωνα με
τις  αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και έχουν,  από  τον νόμο ή  μέσω  μεταβίβασης,  άδειας ή
οποιασδήποτε άλλης συμβατικής συμφωνίας, το δικαίωμα είσπραξης μέρους ή όλων των εσόδων
από δικαιώματα επί των ανωτέρω έργων.

Β)  Οι  αιτία  Θανάτου  καθολικοί  διάδοχοι  πνευματικών  δικαιωμάτων  Συνεταίρων/Μελών  του
Συνεταιρισμού   δημιουργών   φωτογραφίας.   Εάν   αυτά   τα   δικαιώματα  έχουν   μεταβιβασθεί  εξ
αδιαιρέτου  σε  περισσότερους  δικαιούχους,  τότε  αυτοί  ορίζουν  έναν  κοινό  εκπρόσωπό  τους,  ο
οποίος  αποκτά την  ιδιότητα του  Συνεταίρου/Μέλους του  Συνεταιρισμού  εφ`  όσον  είναι ο  ίδιος
φωτογράφος δημιουργός έργων φωτογραφίας και υπό τις ως άνω υπό [Α] προύποθέσεις αυτής της
παραγράφου.  Σε  περίπτωση  που  αυτός  ο  κληρονόμος  ήταν ήδη  μέλος του  Συνεταιρισμού  τότε
διατηρεί και την αρχι1ή του  μερίδα.  Εφ'  όσον,  μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους εντός του
οποίου  απεβίωσε  κάποιο  μέλος,  δεν τηρηθούν  εκ  μέρους  των κληρονόμων  οι διαδικασίές  που
προβλέπονται από το Καταστατικό και το Νόμο για την υπεισέλευσή τους στα δικαιώματα και στις
υποχρεώσεις   του   αποβιώσαντος  ή   εφ`   όσον   δηλωθεί,   μέχρι  τότε,  νόμιμα   εκ   μέρους  των
κληρονόμων, η μη υπεισέλευση στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του αποβιώσαντος, τότε αφ`
ενός  διαγράφεται  οριστικά  από  το  Μητρώο  το  αποβιώσαν  μέλος  και  αφ`   ετέρου  το  αρχικά
καταβληθέν εκ μέρους του αντίτιμο της συνεταιριστικής του μερίδας καθώς επίσης τα αντίστοιχα
τυχόν οφειλόμενα προς αυτόν δικαιώματά του, που ενδεχόμενα Θα έχουν εισπραχθεί έως το τέλος
του φορολογικού έτους εντός του οποίου τούτο απεβίωσε, καταβάλλονται στους κληρονόμους του
ή  στον  εκπρόσωπο  που  αυτοί  Θα  ορίσουν,  σύμφωνα με  το  Καταστατικό  και τις  αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης, άλλως εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 5.5.5, ανωτέρω.

Γ)  Οντότητες  που  είναι  εγκατεστημένες  στην  Ελλάδα,  λειτουργούν  σύμφωνα  με  το  νόμο
4481 /2017 και το νόμο 2121/1993 και εκπροσωπούν δικαιούχους:

(ί) φυσικά πρόσωπα στα οποία συντρέχουν οι  ως άνω υπό [Α] ή [Β] προύποθέσεις,
(ίi) νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν δικαιούχους φυσικά πρόσωπα, στα οποία συντρέχουν οι

ίδιες  ως  άνω  υπό  [Α]  ή  [Β]  προύποθέσεις,  οι  οποίοι  δικαιούνται  μερίδιο    εκ   των  εσόδων  που
προκύπτουν από τη ωλλογική διαχείριcη των δικαιωμάτων εκ μέρους του Συνεταιρισμού.

Για την είσοδο Οντότητας που είναι εγκατεστημέ`η στην Ελλάδα ως Μέλους στο Συνεταιρισμό
απαιτούνται:

α) η έλλειψη με οποιονδήποτε τρόπο σύγκρουσης συμφερόντων των μελών ή/και των μτόχων
ή/και εταίρων ή/και στελεχών ή μελών διοίκησης της Οντότητας με το Συνεταιρισμό ή/και τα μέλη
ή/και τους δικαιούχους του Συνεταιρισμού ή/και τα στελέχη ή  μέλη της διοίκησής του,  άμεσα ή
έμμεσα,

β) η  έλλειψη  άσκησης ταυτοχρόνως ενδεχόμενων  ανταγωνιστικών πρακτικών  εκ  μέρους της
Οντότητας σε σχέση με το Συνεταιρισμό ή/και τους δικαιούχους που έχουν συμβληθεί μαζί του με
Σύμβαση Ανάθεσης,



γ) η έγκριση εισόδου για την Οντότητα από αυξημέ\η πλειοψηφία` 75% των παρόντων μελών
της Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού, εφ`  όσον ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα, άμεσα
ή έμμεσα, ακόμη και εις όφελος τρίτων,

δ)  η  γνωστοποίηση  και  παροm  στο  Συνεταιρισμό  των  κάτωθι  στοιχείων  και  εγγράφων  εί€
μέρους της Οντότητας αναφορικά με:

1) το  καταστατικό,  τα στοιχεία επικοινωνίας,  στα οποία  συμπεριλαμβάνονται η  διεύθυνση,Β,Φ+
Α.Φ.Μ., η έδρα, η ηλεκτρονιιή διεύθυνση,

2) όλα τα προσωπικά στοιχεία νομίμου εκπροσώπου, μελών του διοικητικού και του εποπτικού
συμβουλίου και γενικού διευθυντή,  αν υπάρχει,  με πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής για
μη παραπομπή των προσώπων αυτών τελεσιδίκως για κακούργημα ή να μην έχουν καταδικώQιτεί
για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποnή στερητιιή της ελει>Θερίας ανώτερη των δύο (2) ετών ή,'
ανεξάρτητα  από  το  ύψος  της  ποινής,  για  εγκλήματα κατά  της  ιδιοκτησίας ή  των  περιουσιακών
δικαιωμάτων,   για   λαθρεμπορία,   παραχάραξη   ή   πλαστογραφία,   φοροδιαφυγή,   δωροδοκία   ή
δωροληψία,

3) τον κατάλογο   δικαιούχων που τους έχουν αναθέσει τη διαχείριcη εξουσιών που απορρέουν
από το περιουσιακό τους δικαίωμα και τη λήξη των συμβάσεων ανάθεσης για κάθε δικαιούχο,

4) το ρεπερτόριο σε σχέση με το οποίο διαχειρίζονται τα δικαιώματα,
5) το σχέδιο της σύμβασης ανάθεσης, από το οποίο προκύπτει η νομιιή μορφή και η διάρκεια

ανάθεσης της διαχείρισης,
6) τον κανονισμό διανομής δικαιωμάτων, από τον οποίον προκύπτουν ο χρόνος, Οι αρχές και ο

τρόπος διανομής των εσόδων από δικαιώματα ανά κατηγορία δικαιούχων,
7)   την   άδεια  νομίμου   λειτουργίας   εκ   μέρους  του   αρμοδίου   κρατικού   φορέα   και  κάθε

δημοσιευμέ\η  μεταβολή στοιχείων του, τη νόμιμη δημοσίευση  των πληροφοριών της λειτουργίας
του και την υποβολή έκθεσης διαφάνειας, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του ν.4481/2017,

8) τη βεβαίωση κάθε αρμοδίας αρχής, υπηρεσίας και οργανισμού ότι η Οντότητα υποβάλλει και
δημοσιεύει τις πληροφορίες που  απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργίας της σύμφωνα
με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, όπως και κάθε μεταβολή των στοιχείων της,

9) τη χορήγηση  εγγράφων και πληροφοριών για τον έλεγχο τήρησης των προύποθέσεων των
παρ.  2 και 3  του  άρθρου 32 ν. 4481/2017, στην περίπτωση που η νομική  μορφή της Οντότητας
είναι ανώνυμη εταιρεία ή συμμετέχουν σε αυτή ανώνιjμες εταιρείες και σε κάθε περίπτωση μέχρι
ταυτοποίησης  φυσικού  προσώπου  όλων  των  μετόχων  ή  εταίρων  ή  των  καθοιονδήποτε  τρόπο
ελκόντων δικαιωμάτων διοίκησης ή/και περιουσιακών δικαιωμάτων εξ αυτής της Οντότητας ή/και
των νομικών προσώπων που Cπ>μμετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε αυή,

10)  κάθε άλλο έγγραφο που  αποδεικνύει τη νόμιμη  διαχείριση της Οντότητας με την τήρηση
των διατάξεων του ν.4481 /2017.

6.2.  Οντότητα  που  είναι  εγκατεστημένη  σε  άλλο  κράτος  μέλος  της  Ευρωπα.tκής  Ένωσης
επιπλέον των ανωτέρω οφείλει να προσκομίσει τις προβλεπόμενες εκ του νόμου βεβαιώσεις για τη
νόμιμη γνωστοποίηση των στοιχείων της αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της, από τα οποία
να  προκύπτει  η  νόμιμη  εγκατάστασή  της  και  λειτουργία  στο  κράτος  -  μέλος,  εφόσον  υπάρχει
σχετική  πρόβλεψη  στο  εθνικό  δίκαιο  του  κράτους  αυτού,  καθώς  επίσης  όλα  τα  κατά  νόμο
αναγκαία  και  απαραίτητα  έγγραφα  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  στην  Ελλάδα,   όπως  αυτά
εκδίδονται  από  τις  αρμόδιες  αρχές  και  υπηρεσίες.  Όλα  τα  δημόσια  έγγραφα  που   αφορούν
αλλοδαπές Ch;τότητες και που  Θα κατατεθούν στο Συνεταιρισμό,  Θα φέρουν τη πιστοποίηση της
γνησιότητάς τους, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας εγκατάστασης της Οντότητας, είτε με
την επίθεση της σφραγίδας Επισημείωσης ("ΑροStί11e", σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της
ο5-10-61, που κυρώθηκε με το Ν.  1497/84). Ιδιωτικά έγγραφα Θα φέρουν βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής από συμβολαιογράφο ή άλλη αρμοδία αρχή της χώρας προέλευσής τους. Εφ'όσον
είναι αντίγραφα Θα φέρουν επικύρωσή τους από συμβολαιογράφο ή άλλη αρμοδία αρχή της χώρας
προέλευσής  τους  και  επιπλέον  σε  κάθε  περίπτωcπι  Θα  φέρουν  τη  πιστοποίηση  της  γνησιότητάς
τους, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας εγκατάστασης της Οντότητας, είτε με την επίθεση
της σφραγίδας Επισημείωσης ("ΑροStί11e", σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της ο5-10-61, που
κι>ρώθηκε  με το Ν.  1497/84).  Η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη
μεταφραστιιή υπηρεσία του  γπουργείου  Εξωτερικών,  είτε  από  το  αρμόδιο προξενείο,  είτε  από
δικηγόρο  κατά την έννοια των  άρθρων 454 του  Κ.Π.Δ.  και  53  του  Κώδικα περί Δικηγόρων.  Οι
ίδιες προύποθέσεις ισχύουν και για Οντότητα που είναι εγκατεστημέ\η σε άλλο κράτος εκτός της
Ευρωπα.tκής Ένωσης.  Ο  Συνεταιρισμός  επιφυλάσσεται  να  ζητήσει  οποιοδήποτε  άλλο  έγγραφο
κριΘεί απαραίτητο, μετά την ανάγνωση των νομιμοποιητικών και λοιπών εγγράφων και στοιχείων,
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που  Θα  υποβληθούν.  Επίσης  ο  Συνεταιρισμός  δικαιούται να  απευθύνεται  άμεσα  στις  αρμόδιες
αρχές  για  τη  λήψη  των  απαραίτητων  πληροφοριών  σχετικά  με  την  προσωπυή  κατάσταση  της
Οντότητας και ακόμη να ζητεί τη  συνεργασία των αρμόδιων αρχών,  είτε στην Ελλάδα είτε στο
εξωτερικό.  Το  αίτημα παρο)ής πληροφοριών  μπορεί να αφορά νομικά ή/ και φυσικά πρόσωπα,
συμπεριλαμβανομένων,  ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης ή  οποιοδήποτε πρόσωπο  έχει
εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου,  όπως  ορίζει  η  εθνιιή  νομοθεσία  του
κράτους μέλους εγκατάστασης της οντότητας.

6.3. Η σι>νδρομή των προύποθέσεων εισόδου στο Συνεταιρισμό ενός νομικού προσώπου, όπως
ανωτέρω    περιγράφεται   ως   Συνεταίρου/Μέλους   του   Συνεταιρισμού,  επανεξε-τάζεται τακτικά
κατ`  έτος  από  τα  όργανα του  Συνεταιρισμό,   εφ` όσον  παραμένει ως Μέλος στο Συνεταιρισμό
και εφ`  όσον οι ως άνω προύποθέσεις επικαιροποιούνται αμέσως μετά από κάθε μεταβολή τους
χωρίς τη δημιουργία κωλύματος αυτού του νομικού προσώπου ως μέλθυς του Συνεταιρισμού ή ως
Επωφελούμενου δικαιούχου. Εάν καθ` οιονδήποτε τρόπο και λόγο έχουν εκλείψει οι προύποθέσεις
εισδοχής του ως Μέλους, οποτεδήποτε, τότε Θα αποφασίζεται άμεσα από το Διοικητικό Συμβούλιο
η σχέση του με το Συνεταιρισμό.  Η σχετυή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Θα εγκρίνεται
από τη Γενιιή Συνέλευση και εάν παραμείνει ως Επωφελούμενος δικαιούχος, εφ` όσον πληρούνται
οι   αντίστοιχες   προύποθέσεις,   σύμφωνα   με   το   Καταστατικό   και   την   έγκριcη   της   Γενικής
Συνέλευσης, τότε η  εισδοχή του  ως Επωφελούμενου  δικαιούχου  Θα ξεκινά από την ημερομηνία
λήψης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.4. Δεν δύνανται, επίσης, να αποκτήσουν ή/και να διατηρήσουν την ιδιότητα του Συνεταίρου
όσοι:

α)  έχουν αναθέσει τη  διαχείριση των δικαιωμάτων τους, που προκύπτουν από   τη χρήση των
έργων τους  στην Ελληνική  επικράτεια,  σε  άλλο  οργανισμό  συλλογικής διαχείρισης που  εδρεύει
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπα.tκής Ένωσης ή τρίτης χώρας με τον ίδιο σκοπό
που προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού,

β)   διετέλεσαν   μέλη   άλλου  Συνεταιρισμού  του  ιδίου   σκοπού  και  απεχώρησαν  χωρίς  να
εκτελέσουν   τις   υποχρεώσεις   τους   ή   διεγράφησαν   από   αυτόν   λόγω   καταδίκης   για   ποινικά
αδικήματα ή για διαχειριστικές ατασθαλίες ή έχουν υποχρεωθεί σε συμμόρφωση  προς αξίωcπι του
συνεταιρισμού και δεν την έχουν ικανοποιήσει,

γ) καταδικάσθηκαν για τα αδικήματα που προβλέπονται   στο άρθρο 66 του ν. 2121/Ι993,  μ
τελεσίδικη δικαστική απόφαση,

δ)  ασκούν  επιχείρηcη  όμοια  εν  όλω  ή  εν  μέρει  ή  παρεμφερή  προς  τον  κύριο  σκοπό  του
Συνεταιρισμού,

ε)  είναι νομικά πρόσωπα,  όπως οι Οντότητες που  δεν καλύπτουν τις προύποθέσεις εισδοχής
τους ως μελών του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό,

στ) είναι φυακά ή νομικά πρόσωπα, όπως οι Οντότητες που έχουν ενδεχόμενα συγκρουόμενα
συμφέροντα με το Συνεταιρισμό,

ζ) τελούν υπό πτώχευση,  ή  έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή  ειδικής εκιcαθάρισης ή
τελούν υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία   πτωχευτικού   σιjμβιβασμού   ή   βρίσκονται   σε   οποιαδήποτε   ανάλογη   κατάσταcπι
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη  σε εθνικές διατάξεις νόμου ή -εφ`  όσον
είναι νομικά πρόσωπα- έχουν λυθεί ή -εφ`  όσον είναι φυσικά πρόσωπα- τελούν υπό δικαστιιή
απαγόρευση ή αντίληψη.

6.5.  Προς απόκτηση  της ιδιότητας του  Μέλους του Συνεταιρισμού,  σύμφωνα με  τους όρους
αυτού του Καταστατικού, πρέπει να υποβληθεί έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο με
την  οποία  ο  αιτών να  δηλώνει  ότι  επιθυμεί να γίνει  μέλος  του  Συνεταιρισμού.  Επιπλέον  στην
αίτηση  πρέπει  έγγραφα  ο .αιτών  να  δηλώνει  ότι  δεν  υπάρχει  οποιοδήποτε  κώλυμα  εκ  των
παραπάνω  περιγραφομένων  υπό  την  παράγραφο  6.4,  με  την  αναλυτιιή  αναγραφή  τους  καθώς
επίσης  ότι  δέχεται  χωρίς  επιφυλάξεις  τους  όρους  αυτού  του  Καταστατικού,  του  Κανονισμού
Διανομής και της Σύμβασης Ανάθεσης και ότι Θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του  απέναντι
στον Συνεταιρισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της
αίτησης αποφασίζει επί της αποδο)ής ή  της απόρριψής της, σύμφωνα με το Καταστατικό και τα
υποβληθέντα στοιχεία. Στη συνέχεια η εισδοχή των νέων μελών εγκρίνεται από την πρώτη Γενυή
Συνέλευση που συνέρχεται μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί της αποδοχής της
αίτησης εγγραφής τους, οπότε, από την ημερομηνία έγκρισης της εισδοχής τους στο Συνεταιρισμό
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από την Γενιιή Συνέλευση, τα νέα αυτά μέλη συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και
αποκτούν  το  δικαίωμα και την  δυνατότητα να  εκλέγουν τα  όργανα του  Συνεταιρισμού  και να
εκλέγονται  σε   αυτά.   Τα  νέα   μέλη,   εφ`   όσον  εγκρίθηκε  η   αίτησή   τους   από  το   Διοικητικό
Συμβούλιο,  αποκτούν δικαιώματα εκ της Σύμβασης Ανάθεσης από της ημερομηνίας λήψης της
απόφασης  περί  αποδοχής  της  ως  άνω  αίτησης  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  άλλως  από  της
ημερομηνίας λήψης της απόφασης έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση.

6.6   Για τις  αιτήσεις εγγραφής μελών που  δεν γίνονται δεκτές από το  Διοικητικό  Συμβούλιο
αποφασίζει  η  πρώτη  Γενική  Συνέλευση  που  συνέρχεται  μετά  την  απόφαση  του  Διοικητικού
Συμβουλίου  επί  της  αίτησης  εγγραφής  τους  και  απόσπασμα  της  απόφασης  αυτής  της  Γενικής
Συνέλευσης  κοινοποιείται  μέσα  σε  είκοσι  (20)  μέρες  από  την  λήξη  των  εργασιών  της  στον
ενδιαφερόμενο.  Σε  περίπτωση  αρνητικής  απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  επιτρέπεται  στον
ενδιαφερόμενο η προσφηή κατά της απόφασης ενώπιον του ειρηνοδικείου, στην περιφέρεια του
οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός, μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίησή της. ΤΟ ειρηνοδικείο
δικάζει κατά τη  διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.  Η απόφαση του  ειρηνοδικείου υπόκειται
μόνο  σε  έφεση   που   ασκείται  στο   μονομελές  πρωτοδικείο  της  περιφέρειας  όπου   εδρεύει  ο
συνεταιρισμός  μέσα  σε  δέκα  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  απόφασης  και
εκδικάζεται   κατά   τη   διαδικασία   των   ασφαλιστικών   μέτρων.   Η   απόφαση   του   μονομελούς
πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο (σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6
άρθρου 2, ν.1667/1986).

6.7.  Ο  Συνεταιρισμός  τηρεί  αρχείο/μητρώο  των  Συνεταίρων/Μελών  του  ή  των  αντίστοιχα
εκπροσωπούμενων δικαιούχων, το οποίο επικαιροποιεί τακτικά και σε κάθε περίπτωση κάθε μήνα
και συντάσσει σχετικό  κατάλογο  σι>μπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών   διευθύνσεων  τους,
τον οποίο υποβάλλει στον ΟΠΙ ετησίως.

6.8.  Για  την  εγγραφή  των  Συνεταίρων/Μελών  του  Συνεταιρισμού  απαιτείται  η  καταβολή
δικαιώματος εγγραφής που  ανέρχεται στο ποσό των 250 ευρώ, που δύναται να τροποποιηθεί με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΙΟγχοι

7.1. Οι δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων έργων φωτογράφων, οι οποίοι δύνανται να είναι
φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις  προσώπων  ή  κοινοπραξίες,  Οντότητες  που  δεν  είναι
εγγεγραμμένα  Μέλη  του  Συνεταιρισμού  ή  δεν  επιθυμούν  να  αποκτήσουν  την  ιδιότητα  του
Συνεταίρου  /  Μέλους  του  Συνεταιρισμού,  μπορούν  να  εγγραφούν  στο  Συνεταιρισμό  και  να
αναθέσουν  σε  αυτόν  τη  διαχείριση  και προστασία  των  δικαιωμάτων  τους  ως  «Επωφελούμενοι
Δικαιούχοι», εφ`  όσον δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής  εκκαθάρισης  ή   δεν  τελούν  υπό  αναγκαστιιή  διαχείριcnι  από  εκκαθαριστή  ή  από  το
δικαστήριο  ή  δεν  έχουν υπαχθεί  σε  διαδικασία πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  δεν  βρίσκονται σε
οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη  σε
εθνικές διατάξεις νόμου ή -εφ`  όσον είναι νομικά πρόσωπα- δεν έχουν λυθεί ή -εφ`  όσον είναι
φυσικά πρόσρπα- δεν τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη, Ούτε έχουν άλλο κώλυμα
και πληρούν τις προύποθέσεις του άρθρου 6 του Καταστατικού και είναι πνωματικοί δημιουργοί ή
εκπροσωπούν  πνευματικούς  δημιουργούς,  που  ο  καθένας  τους  έχει  νόμιμα  δικαιώματα  επί
φωτογραφιών που  έχουν δημοσιευθεί ή/και αναπαραχθεί και τεθεί σε κυκλοφορία και, πριν την
αίτηση προς απόκτηση της ιδιότητας του Επωφελούμενου Δικαιούχου, έχει γίνει χρήση αυτών των
έργων με οποιοδήποτε τρόπο, επ` αμοιβή αποδεδειγμένα, με νόμιμα παραστατικά, σύμφωνα με τη
φορολογική νομοθεσία και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και έχουν, από τον
νόμο  ή  μέσω  μεταβίβασης,  άδειας ή  οποιασδήποτε  άλλης συμβατικής  συμφωνίας,  το  δικαίωμα
είσπραξης μέρους ή όλων των εσόδων από δικαιώματα επί των ανωτέρω έργων.

7.2. Τα παραπάνω ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση των κληρονόμων δικαιούχου έργων
φωτογράφου, εκτός αν οι κληρονόμοι αυτοί πληρούν όλες τις αντίστοιχες υπό το ως άνω άρθρο 6
προύποθέσεις και επιθυμούν την εγγραφή τους ως Συνεταίρων/Μελών του Συνεταιρισμού.

7.3.  Για  την  εγγραφή  του  ως  Επωφελούμενου  Δικαιούχου  στο  Συνεταιρισμό,  ο  δικαιούχος
υποβάλλει σχετιιή αίτηση, σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 6, προς
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το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Συνεταιρισμού,  το  οποίο  αποφαίνεται  επί  της  αποδοχής  ή  της
απόρριψής της,  σύμφωνα  με  το  Καταστατικό  και  τα υποβληθέντα  στοιχεία  και δεν  μπορεί να
απορρίψει την αίτηcπι χωρίς σπουδαίο λόγο. Στη συνέχεια η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
επί του αιτήματος εγγραφής δικαιούχου ως Επωφελούμενου στο Συνεταιρισμό τίθεται υπόψη της
πρώτης   Γενικής   Συνέλευσης   που   συνέρχεται   αμέσως   μετά   από   αυτήν.   Οι  Επωφελούμενοι
δικαιούχοι,   εφ`   όσον   εγκρίθηκε   η   αίτησή   τους   από   το   Διοικητικό   Συμβούλιο,   αποκτούν
δικαιώματα εκ της Σύμβασης Ανάθεσης από της ημερομηνίας λήψης της απόφασης περί αποδοχής
της  ως  άνω  αίτησης  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  άλλως  από  της  ημερομηνίας  λήψης  της
απόφασης έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση. Η έγκριση επί αιτήματος Οντότητας λαμβάνεται με
απόφαση  από  αυξημένη  πλειοψηφία  75%  των  παρόντων  μελών  της  Γενικής  Συνέλευσης  του
Συνεταιρισμού  εφ`  όσον  ασκεί  κερδοσκοπιιή  δραστηριότητα,  άμεσα  ή  έμμεσα,  ακόμη  και  εις
όφελος  τρίτων.  Σε  περίπτωση  απόρριψης  της  αίτησης  δικαιούχου  από  τη  Γενιιή  Συνέλευση,
ισχύουν κατ` αναλογία οι διατάξεις ης παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Καταστατικού.

7.4.  Οι  Επωφελούμενοι  δικαιούχοι  δεν  αποκτούν  την  ιδιότητα  του  Συνεταίρου/Μέλους  του
Συνεταιρισμού, εκτός εάν μεταβληθούν οι Cπ>νθήκες ως προς το πρόσωπό τους κι επιθυμούν να
υποβάλουν νέα αίτηση εισδοχής τους ως Συνεταίροι / Μέλη στο Συνεταιρισμό.

7.5. Ο Συνεταιρισμός τηρεί επίσης αρχείο/μητρώο των Επωφελούμενων δικαιούχων, το οποίο
επικαιροποιεί  τακπκά  και  σε  κάθε  περίπτωση  κάθε   μήνα  και  συντάσσει  σχετικό  κατάλογο
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών   διευθύνσεων  τους,  τον  οποίο υποβάλλει  στον  ΟΠΙ
ετησίως.

7.6. Για την εγγραφή των Επωφελούμενων δικαιούχων σε αντίστοιχο κατάλογο / μητρώο του
Συνεταιρισμού  απαιτείται η  καταβολή  δικαιώματος  εγγραφής που  ανέρχεται στο ποσό  των  250
ευρώ, που δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 8
γποχρΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣγΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

1.Ευθύνονται απέναντι του Συνεταιρισμού και των πιστωτών του αλληλέγγυα μέχρι του ποσού
της μερίδας που καθορίζει το Καταστατικό για το κάθε μέλος του Συνεταιρισμού.

2.Πληρώνουν   στο   Ταμείο   του   Συνεταιρισμού   τις   εισφορές,   Cn)νδρομές   και   δικαιώματα
εγγραφής, όπως ορίζονται από τις Γενικές Συνελεύσεις.

3.Εξοφλούν   εμπρόθεσμα   τις   οποιεσδήποτε   και   για   οποιαδήποτε   αιτία   ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις τους προς τον Συνεταιρισμό.

4.Συμμορφώνονται  προς  τους  Νόμους  γενικά  και  ειδικότερα  με  αυτούς  που  διέπουν  την
πνευματική ιδιοκτησία, προς το Καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του Συνεταιρισμού
και τους εσωτερικούς κανονισμούς του και προστατεύουν με κάθε τρόπο τα συμφέροντά του.

5.Συμμετέχουν με ζήλο σε κάθε Cn)λλογυή συνεταιριστυή δραστηριότητα, που έχει σκοπό την
πρόοδο των εργασιών του Συνεταιρισμού, πειθαρχούν στις αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως για το
έργο του Συνεταιρισμού  και  δεν  βλάπτουν  με  οποιονδήποτε  τρόπο  τα συμφέροντά  του.  Ειδικά
υποχρεούνται  να  προσέbχονται  στις  Γενικές  Συνελεύσεις  κι  εφ'   όσον  Μέλος/Συνεταίρος  δεν
προσέλθει  ή  δεν  στείλει  εξουσιοδότηση  σε  δυο  σι>νεχόμενες  τακτικές  γενικές  συνελεύσεις  Θα
γίνεται σύσταση από το Δ.Σ, ότι τυχόν τρίτη απουσία του Θα αποτελέσει λόγο διαγραφής του.

6.γπογράφουν   τη   Σύμβαση   Ανάθεσης   που   προβλέπεται   στο   άρθρο   4   του   παρόντος
Καταστατικού.

7.Γνωστοποιούν,   έγγραφα  και  χωρίς   αργοπορία   στον  Συνεταιρισμό,   κάθε   αλλφή   στην
διεύθυνσή τους και στα στοιχεία τους όσον  αφορά τη  Σύμβαση  Ανάθεσης που προβλέπεται στο
άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού. Επίσης ενημερώνουν έγγραφα το Συνεταιρισμό για τα έργα
των οποίων είναι δικαιούχοι και που  έχουν δημοσιευθεί  με οποιονδήποτε τρόπο και για τα νέα

13



έργα των  οποίων  είναι  δικαιούχοι  και που  δημοσιεύονται ή  αναπαράγονται  μετά  την Σύμβαση
Ανάθεσης  που  υπέγραψαν  με  τον  Συνεταιρισμό  ή  την  εκάστοτε  ανανέωσή  της.  Προς  τούτο  ο
Συνεταιρισμός υπενθυμίζει ετησίως στους δικαιούχους την υποχρέωση αυτή και ταυτόχρονα τους
παρέχει τη δυνατότητα να τον ενημερώνουν με ηλεκτρονικά μέσα.

8.Ενημερώνουν χωρίς αργοπορία τον Συνεταιρισμό για κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων τους
περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

9.  γπό  την  επιφύλαξη  των  όρων  και  προύποθέσεων  της  ως  άνω  παραγράφου  2.1.3,  δεν
εκχωρούν  ή  μεταβιβάζουν  μέρος  ή  το  σύνολο  των  δικαιωμάτων  πνευματικής  τους  ιδιοκτησίας
παράλληλα και σε χρήστες και γενικά σε κάθε τρίτο που έχει συμφέρον ή Θα έχει καθ' οιονδήποτε
τρόπο  CnJμφέρον προς εκμετάλλευση  των δικαιωμάτων πνευματικής τους ιδιοκτησίας  επ'  αυτών
των έργων, αναφορικά με τα δικαιώματα που έχουν δηλώσει στον Συνεταιρισμό. Είναι αποδεκτή
άνευ  επιφυλάξεως  η  μερική  εκχώρηση  του  προηγουμένου  εδαφίου  όταν  γίνεται  προς  νομικά
πρόσωπα, κοινοπραξίες ή  ενώσεις προσώ`πων και επιχειρήσεις εν γένει που είναι επωφελούμενοι
δικαιούχοι του  Συνεταιρισμού  και  όπου  συμμετέχουν  αυτά τα  ίδια  μέλη,  που  εκχωρούν,  όπως
ανωτέρω, μέρος των δικαιωμάτων τους, ή/και άλλα μέλη του Συνεταιρισμού.

10. Δεν έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα με τον Συνεταιρισμό.

11.  Αποδέχονται ανεπιφύλακτα  ότι η  Γενική  Συνέλευση  των  μελών  μπορεί να περιορίσει τα
δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μελών με βάση τα ποσά που έχουν
εισπραχθεί ή οφείλονται σε Μέλος του Συνεταιρισμού ή/και με βάση τη διάρκεια της ιδιότητας του
Μέλους, υπό την προύπόθεση ότι τα κριτήρια αυτά καθορίζονται και εφαρμόζονται με δίκαιο και
αναλογικό   τρόπο,   περιλαμβάνονται  στο   Καταστατικό   ή/και   στο   Κανονισμό  Διανομής  του
Συνεταιρισμού και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 2121/1993  και του
ν.4481/20Ι7.

12.  Τόσο  τα  φυσικά  πρόσωπα  όσο  και οι  Οντότητες  εφόσον  αποκτήσουν  την  ιδιότητα  του
Μέλους/Συνεταίρου οφείλουν να γνωστοποιούν στο Συνεταιρισμό κάθε μεταβολή των στοιχείων
τους,  εντός δέκα ημερών από τη   μεταβολή και να προσκομίζουν κάθε νόμιμο στοιχείο για την
τεκμηρίωση της ανάθεσης διαχείρισης  του ρεπερτορίου τους προς αυ-τούς.

13.  γπόκεινται  σε  κάθε  άλλη  υποχρέωση  που  ορίζεται  στο  παρόν  Καταστατικό  και  στις
διατάξεις  του  ν.2121/1993   και  του  ν.  4481/2017,  στις  Συμβάσεις  Ανάθεσης,  στο  Κανονισμό
Διανομής, στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στον εσωτερικό Κανονισμό και στις έγγραφες
ενη μερώσεις του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

1.Εισπράττουν  τα  ποσά  που  τους  αναλογούν  επί  της  εισπραχθείσας  από  τον  Συνεταιρισμό
οφειλομένης `αμοιβής από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων τους, σύμφωνα
με  τον  Κανονισμό  Διανομής,  μετά  την  αφαίρεση  του  ποσοστού  που  παρακρατείται  από  τον
Συνεταιρισμό προς κάλυψη των εξόδων διαχείρισης ή/και προστασίας.

2.Συμμετέχουν,   εφόσον   είναι  συνεταίροι   δημιουργοί,   στις   Γενικές  Συνελεύσεις,   και  στις
συζητήσεις   που   γίνονται   σ'   αυτές,   στις   ψηφοφορίες,   στις   αρχαιρεσίες   και   στις   αποφάσεις.
Εκλέγουν  και  εκλέγονται  στα  διοικητικά  όργανα  του  Συνεταιρισμού  και  ζητούν  τη  σύγκληση
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

3.  Διατυπώνουν  τις  απόψεις  τους  για  τους  γενικούς  κανόνες  καθορισμού  του  ύψους  της
αμοιβής, τις μεθόδους είσπραξης και διανομής των αμοιβών, καθώς και για άλλα Θέματα σχετικά
με τη  διαχείριση και την προστασία των έργων τους.

4. Λαμβάνουν κατάλληλη αμοιβή για τη χρήση των έργων τους. σε σχέση, μ€ταξύ άλλων,  με
την οικονομή αξία της χρήσης των δικαιωμάτων στο εμπόριο, αφού ληφθούν υπόψη η φύση και
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η έκταση της χρήσης των έργων τους, καθώς και σε σχέση με την οικονομική αξία των υπηρεσιών
που παρέχει ο οργανισμός σι>λλογικής διαχείρισης στο χρήστη.  Ο Συνεταιρισμός ενημερώνει τον
ενδιαφερόμενο χρήστη για τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των χρεώσεων
αυτών.

5. Χορηγούν άδειες μη εμπορικής χρήσης δικαιωμάτων, κατηγοριών εξουσιών ή ειδών έργων
και αντικειμένων προστασίας της επιλογής τους, υπό την προύπόθεση ότι με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης καθορίζονται οι όροι με βάση τους οποίους χορηγούνται αυτές οι άδειες μη εμπορικής
χρήσης και έχουν ενημερωθεί υποχρεωτικά οι δικαιούχοι για τις επιλογές τους,  με παροχή επίσης
της κατ' αναλογικότερο τρόπο δυνατής ευχέρειας στην άσκηση των σχετικών δικαι-ωμάτων τους σε
σχέση και με το συμφέρον του Συνεταιρισμού.

6.  Λαμβάνουν  γνώση  του  περιεχομένου  των  Πρακτικών της  Γενικής  Συνέλευσης,  μετά  την
υποβολή   τους   στις   αρμόδιες   αρχές   και   υπηρεσίες,   καθώς   επίσης   λαμβάνουν   γνώση   του
ισολογισμού  και  της  κατάστασης  οικονομικών  αποτελεσμάτων  χρήσης  τουλάχιστον  πέντε  (5)
ημέρες πριν τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σε ημέρες και ώρες οριζόμενες από το
Διοικητικό Συμβούλιο.

7.Κάνουν χρήση των νομικών υπηρεσιών του Συνεταιρισμού, υπό τις προύποθέσεις του νόμου,
του Καταστατικού, της Σύμβασης Ανάθεσης, του Κανονισμού Διανομής και των αποφάσεων των
Γενικών Συνελ€ύσεων, του Εποπτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. 'Εχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τον Συνεταιρισμό με ηλεκτρονικά μέσα ακόμη και
για την άσκηση των δικαιωμάτων που έχουν σύμφωνα μ το Καταστατικό και τις αποφάσεις της
Γενικής    Συνέλευσης,    εφ`    όσον    πληρούνται    αντικειμενικά    αιπολογημένες   οι    αναγκαίες
προύποθέσεις διαφύλαξης και προστασίας αυτών των δικαιωμάτων όλων των μελών, καθώς επίσης
όλων  των  επωφελουμένων  δικαιούχων  και  του  Συνεταιρισμού,  σύμφωνα  με  το  νόμο  και  το
Σύνταγμα,   λαμβάνοντας   επίσης   υπόψη   ότι,   ειδικά  για   αρχαιρεσίες,   παροχή   εμπιστοσύνης,
απαλλαιή   από  ευθύνη,   έγκριση   απολογισμού  και  ισολογισμού   του  Συνεταιρισμού  και  για
προσωπικά Θέματα η ψηφοφορία είναι μυστική, σύμφωνα με το εδ. Θ' της παρ. 5 του άρθρου 5 ν.
1667/86.

9.Ενημερώνονται  τουλάχιστον  μια  φορά  ανά  έτος  για  να  διατυπώνουν  τη  Θέση  τους  όσον
αφορά  τους  γενικούς  κανόνες  καθορισμού  του  ύψους  της  οφειλομένης  αμοιβής,  τις  μεθόδους
είσπραξης και διανομής της και για άλλα Θέματα όσον αφορά την διαχείριση και προστασία των
έργων  των  οποίων  είναι  δικαιούχοι,  λαμβάνοντας  κάθε  πληροφορία  από  το  Συνεταιρισμό  που
αφορά   στη   διαχείριση   των   δικαιωμάτων  τους  και  ασκώντας  κάθε  νόμιμο   δικαίωμα   όπως
προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό και στις διατάξεις του ν.4481/2017 και του ν.2121/1993 .

ΑΡΘΡΟ 10
γποχρΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

10.1. Οι Επωφελούμενοι Δικαιούχοι  του Συνεταιρισμού έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

Ι .Πληρών'Ουν στο Ταμείο του Συνεταιρισμού τα δικαιώματα εγγραφής, όπως ορίζονται από τις
Γενικές Συνελεύσεις.

2.Εξοφλούν   εμπρόθεσμα   τις   οποιεσδήποτε   και   για   οποιαδήποτε   αιτία   ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις τους προς τον Συνεταιρισμό.

3.Συμμορφώνονται  προς  τους  Νόμους  γενικά  και  ειδικότερα  με  αυτούς  που  διέπουν  την
πνευματυή ιδιοκτησία, προς το Καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του Συνεταιρισμού
και τους εσωτερικούς κανονισμούς του και προστατεύουν με κάθε τρόπο τα συμφέροντά του.

4.  Πειθαρχούν στις αποφάσεις της Γεν.  Συνελεύσεως για το  έργο του Συνεταιρισμού και δεν
βλάπτουν με οποιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντά του.

5.γπογράφουν   τη   Σύμβαση   Ανάθεσης   που   προβλέπεται   στο   άρθρο   5   του   παρόντος
Καταστατικού.
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6.Γνωστοποιούν,   έγγραφα   και   χωρίς   αργοπορία   στον   Συνεταιρισμό,   κάθε   αλλαγή   στην
διεύθυνσή  τους και στα στοιχεία τους όσον αφορά τη Σύμβαση  Ανάθεσης που  προβλέπεται στο
άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού. Επίσης ενημερώνουν έγγραφα το Συνεταιρισμό για τα έργα
των οποίων είναι δικαιούχοι και που  έχουν δημοσιευθεί με οποιονδήποτε τρόπο και για τα νέα
έργα των  οποίων  είναι  δικαιούχοι  και που  δημοσιεύονται ή  αναπαράγονται  μετά  την  Σύμβαση
Ανάθεσης  που  υπέγραψαν  με  τον  Συνεταιρισμό  ή  την  εκάστοτε  ανανέωσή  της.  Προς  τούτο  ο
Συνεταιρισμός υπενθυμίζει ετησίως στους δικαιούχους την υποχρέωση αυτή και ταυτόχρονα τους
παρέχει τη δυνατότητα να τον ενημερώνουν με ηλεκτρονικά μέσα.

7.Ενημερώνουν χωρίς αργοπορία τον Συνεταιρισμό για κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων τους
περί πνευ ματικής ιδιοκτησίας.

8.Δεν  εκχωρούν  ή  μεταβιβάζουν  μέρος  ή  το  σύνολο  των  δικαιωμάτων  πνευματικής  τους
ιδιοκτησίας παράλληλα και σε χρήστες και γενικά σε κάθε τρίτο που έχει συμφέρον ή Θα έχει καθ'
οιονδήποτε τρόπο συμφέρον προς εκμετάλλευση των δικαιωμάτων πνευματικής τους ιδιοκτησίας
επ'  αυτών  των  έργων.  Είναι  αποδεκτή  η  μεριιή  εκχώρηση,  στη  περίπτωση  του προηγουμένου
εδαφίου,  όταν  γίνεται  προς  νομικά  πρόσωπα,  κοινοπραξίες  ή  ενώσεις  προσώπων  που  είναι
επωφελούμενοι του Συνεταιρισμού και όπου συμμετέχουν αυτά τα ίδια μέλη, που εκχωρούν, όπως
ανωτέρω, μέρος των δικαιωμάτων τους, ή/και άλλα μέλη του Συνεταιρισμού.

9. Δεν έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα με τον Συνεταιρισμό.

10.  Τόσο  τα  φυσικά πρόσωπα  όσο  και  οι  Οντότητες,  εφόσον  αποκτήσουν  την  ιδιότητα του
Επωφελούμενου  δικαιούχου  οφείλουν να γνωστοποιούν  στο  Συνεταιρισμό  κάθε  μεταβολή  των
στοιχείων τους, εντός δέκα ημερών από τη   μεταβολή και να προσκομίζουν κάθε νόμιμο στοιχείο
για την τεκμηρίωση της ανάθεσης διαχείρισης  του ρεπερτορίου τους προς αυτούς.

11.  γπόκεινται  σε  κάθε  άλλη    υποχρέωση  που  ορίζεται  στο  παρόν  Καταστατικό  και  στις
διατάξεις  του  ν.2121/1993  και  του  ν.  4481/2017,  στις  Συμβάσεις  Ανάθεσης,  στο  Κανονισμό
Διανομής,  στις  αποφάσεις  της  Γενικής  Συνέλευσης  αλλά  δεν  συμμετέχουν  σε  αυτές  και  επίσης
υπόκεινται στον Εσωτ-ερικό Κανονισμό και στις υποχρεώσεις με βάση τις έγγραφες ενημερώσεις
του Συνεταιρισμού.

10.2. Οι Επωφελούμενοι Δικαιούχοι  του Συνεταιρισμού έχουν τα εξής δικαιώματα:

1.Εισπράττουν  τα  ποσά  που  τους  αναλογούν  επί  της  εισπραχθείσας  από  τον  Συνεταιρισμό
οφειλομένης αμοιβής από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων τους, σύμφωνα
με  τον  Κανονισμό  Διανομής,  μετά  την  αφαίρεση  του  ποσοστού  που  παρακρατείται  από  τον
Συνεταιρισμό προς κάλυψη των εξόδων διαχείρισης ή/και προστασίας.

2.  Διατυπώνουν  τις  απόψεις  τους  για  τους  γενικούς  κανόνες  καθορισμού  του  ύψους  της
αμοιβής, τις μεθόδους είσπραξης και διανομής των αμοιβών, καθώς και για άλλα Θέματα σχετικά
με τη  διαχείβιση και την προστασία των έργων τους.

3. Λαμβάνουν κατάλληλη  αμοιβή για τη χρήση των έργων τους.  σε σχέση,  μεταξύ άλλων,  με
την οικονομιιή αξία της χρήσης των δικαιωμάτων στο εμπόριο, αφού ληφθούν υπόψη η φύση και
η έκταση της χρήσης των έργων τους, καθώς και σε σχέση με την οικονομιιή αξία των υπηρεσιών
που παρέχει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης στο χρήστη.  Ο Συνεταιρισμός ενημερώνει τον
ενδιαφερόμενο χρήστη για τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των χρεώσεων
αυτών.

4. ΧΟρηγούν άδειες μη εμπορικής χρήσης δικαιωμάτων, κατηγοριών εξουσιών ή ειδών έργων
και αντικειμένων προστασίας της επιλογής τους, υπό την προύπόθεση ότι με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης καθορίζονται οι όροι με βάση τους οποίους χορηγούνται αυτές οι άδειες μη εμπορικής
χρήσης και έχουν ενημερωθεί υποχρεωτικά οι δικαιούχοι για τις επιλογές τους, με παροχή επίσης
της κατ' αναλογικότερο τρόπο δυνατής ευχέρειας στην άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων τους σε
σχέση και με το συμφέρον του Συνεταιρισμού.
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5.Κάνουν χρήση των νομικών υπηρεσιών του Συνεταιρισμού, υπό τις προύποθέσεις του νόμου,
του Καταστατικού, της Σύμβασης Ανάθεσης, του Κανονισμού Διανομής και των αποφάσεων των
Γενικών Συνελεύσεων, του Εποπτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τον Συνεταιρισμό με ηλεκτρονικά μέσα ακόμη και
για την άσκηση των δικαιωμάτων που έχουν σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις της
Γενικής    Συνέλευσης,    εφ`    όσον    πληρούνται    αντικειμενικά    αιτιολογημένες    οι    αναγκαίες
προύποθέσεις διαφύλαξης και προστασίας αυτών των δικαιωμάτων όλων των μελών, καθώς επίσης
όλων  των  επωφελουμένων  δικαιούχων  και  του  Συνεταιρισμού,  σύμφωνα  με  το  νόμο  και  το
Σύνταγμα.

7.Ενημερώνονται  τουλάχιστον  μια  φορά  ανά  έτος  για  να  διατυπώνουν  τη  Θέση  τους  όσον
αφορά  τους  γενικούς  κανόνες  καθορισμού  του  ύψους  της  οφειλομένης  αμοιβής,  τις  μεθόδους
είσπραξης και διανομής της, τους κύριους όρους συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειάς
τους  και  του  κόστους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  και  για  άλλα  Θέματα  όσον  αφορά  την
διαχείριση και προστασία των έργων των οποίων είναι δικαιούχοι, λαμβάνοντας κάθε πληροφορία
από το Συνεταιρισμό που αφορά στη διαχείριση των δικαιωμάτων τους και ασκώντας κάθε νόμιμο
δικαίωμα όπως προβλέπεται στο  παρόν Καταστατικό και στις διατάξεις του ν.4481/2017  και του
ν.2121/ 1993 .

8. Ενημερώνονται, ειδικά εφ` όσον είναι άλλοι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, για :
α)  τα  έργα  των  οποίων  εκπροσωπεί  και  τα  δικαιώματα  που  διαχειρίζεται  ο  Συνεταιρισμός,

απευθείας ή στο πλαίσιο συμβάσεων εκπροσώπησης και τις επικράτειες που καλύπτονται, ή
β) αν τα έργα αυτά δεν μπορούν να προσδιοριστούν, τους τύπους των έργων που εκπροσωπεί

και τα δικαιώματα που διαχειρίζεται ο Συνεταιρισμός, και τις επικράτειες που καλύπτονται. Αυτό
το δικαίωμα υφίσταται και για τις ανάγκες διενέργειας καλόπιστης επιμελούς αναζήτησης για την
ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δικαιούχων ορφανών έργων.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΙΙΟ ΤΟ ΣγΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ -

ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣγΝΕΤΑΙΡΟΥ™ΕΛΟγΣ 'Η ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝογ
ΔΙΚΑΙΟγχογ

11.1. Παύουν να είναι Συνεταίροι/Μέλη του Συνεταιρισμού:
α) όσοι αποκλείονται σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού,
β) όσοι αποχωρούν με γραπτή δήλωση που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο τρείς μήνες

τουλάχιστον πριν από το τέλος της οικονομκής χΡήσης,
γ) όσοι καταγγέλλουν  τη Σύμβαση Ανάθεσης σύμφωνα με τα ισχύοντα στις παραγράφους 4.8,

4.9 και 4. Ι Ο του παρόντος Καταστατικού.
δ) όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν πληρούν τις προύποθέσεις εισόδου στο Συνεταιρισμό ως

Συνεταίρου/Μέλους  ή  έχουν  αποβιώσει  και  δεν  υπήρξε  υπεισέλευση  στα  δικαιώματα  και  στις
υποχρεώσεις τους, σύμφωνα μ το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού, ή -εφ` όσον είναι νομικά
πρόσωπα- έχουν λυθεί,
μετά   από   σχετυή    διαπιστωτική   πράξη   και   απόφαση   του   Διοικητικού   Συμβουλίου   του
Συνεταιρισμού.

Σε όσους παύουν να είναι Μέλη του Συνεταιρισμού επιστρέφεται η  αξία της συνεταιριστικής
τους μερίδας που είχαν καταβάλει, αλλά δεν δικαιούνται να αναλάβουν το ποσό του δικαιώματος
εγγραφής τους. Τα αντίστοιχα τυχόν οφειλόμενα προς αυτούς δικαιώματά τους, που ενδεχόμενα Θα
έχουν εισπραχθεί έως το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου παύουν να είναι μέλη τούς
αποδίδονται   σύμφωνα   με  το   Καταστατικό   και   τις   αποφάσεις   της   Γενικής   Συνέλευσης.   Σε
περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής   αίησης αποχώρησης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται
να παραπέμψει την αίτηση στην Γενή Συνέλευση,  η οποία αποφασίζει για τον χρόνο επιστροφής
της σι)νεταιριστικής μερίδας.

11.2.  Παύουν να είναι Επωφελούμενοι Δικαιούχοι:
α) όσοι αποκλείονται σύμφωνα μ το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού,
β) όσοι αποχωρούν με γραπτή δήλωση που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο τρείς μήνες

τουλάχιστον πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης

17



γ) όσοι καταγγέλλουν τη Σύμβαση Ανάθεσης σύμφωνα με τα ισχύοντα στις παραγράφους 4.8,
4.9 και 4.10 του παρόντος Καταστατικού,

Επg #Οαύ :υνσ:fξιk:ΙοοΞΙχκοάι #;Οωυ:ααδπεονβ:*:ειοΞναιτιέ=ρ:#;:έσυε:ΞιξιεgέδυοΞ σ::αΣ;ΙνκεατιαώιΞιαστμαό κωα:    & Ι
στις υποχρεώσεις τους,  σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού, ή -εφ`  όσον είναι
νομικά πρόσωπα-έχουν λυθεί,
μετά   από    σχετική    διαπιστωτική    πράξη    και   απόφαση    του    Διοικητικού   Συμβουλίου    του
Συνεταιρισμού.

Όσοι παύουν να είναι Επωφελούμενοι δεν δικαιούνται να αναλάβουν το ποσό του δικαιώματος
εγγραφής τους. Τα αντίστοιχα τυχόν οφειλόμενα προς αυτούς δικαιώματά τους, που ενδεχόμενα Θα
έχουν  εισπραχθεί  έως  το  τέλος  του  φορολογικού  έτους  εντός  του  οποίου  παύουν  να  είναι
Επωφελούμενοι δικαιούχοι τούς αποδίδονται σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟγΣ ΣγΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 'Η ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

12.1.  Με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  που  λαμβάνεται  χωρίς  αυξημέ\η  απαρτία  και
πλειοψηφία,  σύμφωνα  με  το  άρθρο   17  παρ.  4  του  παρόντος  Καταστατικού,  το  μέλος  του
Συνεταιρισμού ή ο Επωφελούμενος δικαιούχος είναι δυνατό να αποκλειστεί από τον Συνεταιρισμό
στις εξής περιπτώσεις:

α.  όταν βλάπτει τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού, από παράβαση υποχρεώσεών του, το μεν
μέλος του Συνεταιρισμού κατά το άρθρο 8, ο δε επωφελούμενος δικαιούχος κατά την παράγραφο 1
του άρθρου 10 του Καταστατικού,

β.      όταν δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου
και του Εποπτικού Συμβουλίου και δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη και σωστή λειτουργία
του   συνεταιρισμού   από   αδιαφορία,   από   λόγους   προσωπικούς   -   ξένους      από   τους   κατ'
αντικειμενιιή κρίση εύλογους σκοπούς της σχέσης του με τον συνεταιρισμό

γ.      όταν καθυστερεί οποιαδήποτε οφειλή του προς τον Συνεταιρισμό περισσότερο από έξι (6)
μήνες,

δ.      όταν τιμωρηθεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για παράβαση  του άρθρου
Ι5  του  ν.1667/86  ή  του  άρθρου  66  του  ν.  2121/1993  ή  όταν  καταδικασθεί για κακούργημα  ή
πλημμέλημα που συνεπάγεται πέρα από την πουή και την στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων
του σύμφωνα με τα άρθρα 59-63 Ποινικού Κώδικα,

ε. όταν με τη συμπεριφορά του πλήττει τα νόμιμα δικαιώματα άλλων πνευματικών δημιουργών
και υπό την προύπόθεση  ότι προηγήθηκε επίπληξη  του Διοικητικού Συμβουλίου προς αυτό τον
Συνεταίρο ή Επωφελούμενο δικαιούχο, μετά από σχετιιή προηγούμενη ακρόασή του.

12.2.   Η   απώλεια  της  ιδιότητας  του   Μέλους  του  Συνεταιρισμού  ή   του   Επωφελούμενου
δικαιούχου  επέρχεται από την ημέρα που  δημοσιεύεται η  τελεσίδικη  απόφαση ή από την ημέρα
που έληξε άπρακτη η προΘεσμία για προσφυγή.

12.3.  Οι ως άνω προύποθέσεις ισχύουν και για την καταγγελία της Σύμβασης Ανάθεσης από
τον Συνεταιρι`σμό.  Το  μέλος  του  Συνεταιρισμού  που  αποκλείεται έχει  δικαίωμα να  ζητήσει την
επιστροφή της συνεταιριστικής μερίδας που εισέφερε και να την λάβει εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών.  Συμβάσεις μεταξύ του Συνεταιρισμού και οιουδήποτε χρήστη,  οι οποίες αφορούν έργα
του  αποκλεισθέντος  μέλους  του  Συνεταιρισμού  παραμένουν  σε  ισχύ  και  μετά  από  αυτόν  τον
αποκλεισμό, όπως ορίζεται σχετικά στη Σύμβαση Ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 13
ΘΑΝΑΤΟΣ 'Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ'Η ΕΠΩΦΕΛΟγΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟγχοΥ

13.1.  Σε  περίπτωση  Θανάτου  ή  πτωχεύσεως  Μέλους  του  Συνεταιρισμού  ή  Επωφελούμενου
δικαιούχου, η διαγραφή του γίνεται στο τέλος της οικονομικής χρήσης μέσα στην οποία επήλθε ο
Θάνατος ή η πτώχευση. Το αυτό εφαρμόζεται επίσης, σε περιπτώσεις Μελών του Συνεταιρισμού ή
Επωφελούμενων δικαιούχων που έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία   πτωχευτικού   συμβιβασμού   ή   βρίσκονται   σε   οποιαδήποτε   ανάλογη   κατάσταση
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προκύπτουσα από_ παρόμοια διαδικασία,  προβλεπόμενη  σε εθνικές διατάξεις νόμου ή -εφ`  όσον
είναι νομικά πρόσωπα- έχουν λυθεί ή -εφ`  όσον είναι φυσικά πρόσωπα- τελούν υπό δικαστική
απαγόρευση ή αντίληψη

13.2.  Μέχρι  του  χρόνου  αυτού  συνεχίζεται  η  ιδιότητα  του  αποβιώσαντος  ή  πτωχεύσαντος
μέλους του Συνεταιρισμού ή Επωφελούμενου δικαιούχου στο πρόσωπο των καθολικών διαδόχων
του   ή   του   εκκαθαριστού   της   πτωχευτικής   περιουσίας,   οι   οποίοι  υπεισέρχονται   σε   όλα   τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους του Συνεταιρισμού ή του Επωφελούμενου δικαιούχου,
όπως  αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό,  εκτός της εκλογής τους ως  μελών του  Διοικητικού
Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου.

13.3.1. Η μερίδα του αποβιώσαντος μέλους του Συνεταιρισμού αποδίδεται στους κληρονόμους
του  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  εξ  αδιαθέτου  διαδοχής  του  Κληρονομικού  Δικαίου,  καθώς
επίσης  σύμφωνα  με  τους  όρους  του  παρόντος  Καταστατικού  και  τις  αποφάσεις  της  Γενικής
Συνέλευσης.

13.3.2.   Εάν  υπάρχουν  περισσότεροι   από   ένας  κληρονόμοι,   ανάμεσα   στους   οποίους   και
ανήλικοι, το δικαίωμα της ψήφου δύναται να ασκήσει ένας απ` αυτούς, ως αντιπρόσωπός τους που
ορίζουν οι λοιποί κληρονόμοι και αυτός που ασκεί την γονική μέριμνα στον α\ήλικο με έγγραφη
δήλωση τους, το γνήσιο της υπογραφής των οποίων Θεωρεί οποιαδήποτε αστυνομιιή αρ)ή.

13.3.3. Εάν κάποιος από τους κληρονόμους συγκεντρώνει τις προύποθέσεις του Καταστατικού
να γίνει σι]νεταίρος το  Διοικητικό Συμβούλιο  με απόφασή  του εγγράφει αυτόν ως συνεταίρο  με
την  καταχώρηση  του  στο  μητρώο  συνεταίρων  και  επιτρέπει  την  εκχώρηση  ή  μεταβίβαση  της
συνεταιριστικής  μερίδας  του  αποθανόντος  χωρίς  εκκαθάριση  αυτής  στον  κληρονόμο  που  έγινε
μέλος  του  Συνεταιρισμού.  Τούτο  επιτρέπεται  να  γίνει  όταν  οι  λοιποί  κληρονόμοι  με  έγγραφη
δήλωσή  τους  προς  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  συμφώνησαν  στην  εκχώρηση  της  μερίδας  του
Θανόντος προς τον συγκληρονόμο τους που έχει τα προσόντα να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού.

13.4.  Στις λοιπές περιπτώσεις της ως άνω παραγράφου  1  του παρόντος άρθρου, η  μερίδα του
διαγραφέντος μέλους του Συνεταιρισμού  αποδίδεται στον έλκοντα τα αντίστοιχα δικαιώματα εκ
του νόμου,  καθώς επίσης  σύμφωνα  με τους λοιπούς όρους του παρόντος ΚΟr[αστατικού και τις
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14
ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Τα  όργανα  του  Συνεταιρισμού  είναι  η  Γενυή  Συνέλευση,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  το
Εποπτικό Συμβούλιο (σύμφωνα με τα άρθρα 9, 31 και 10, αντίστοιχα, του ν.4481/2017).

ΑΡΘΡΟ 15
ΓΕΝΙΚΗ ΣγΝΕΛΕγΣΗ

15.1.   Τα   μέλη   του   Συνεταιρισμού   ασκούν   τα   δικαιώματά   τους   για   τις  υποθέσεις   του
Συνεταιρισμού  στη  Γενιιή  Συνέλευση,  στην  οποία  μπορούν  να  συμμετάσχουν  όλα    τα  μέλη
σύμφωνα με την περίπτωcη  2 του  άρθρου  9 του παρόντος Καταστατικού.  Η Γενική Συνέλευcπι
αποφασίζει   στα   πλαίσια   του   νόμου   και   του   παρόντος   Καταστατικού   για   κάθε   Θέμα   της
αποκλειστικής αρμοδιότητάς της.

15.2. Ειδικότερα η Γενή Συνέλευση κατ' αποκλειστική αρμοδιότητά:
α)     τροποποιεί  και  συμπληρώνει  οποιαδήποτε  διάταξη  του  Καταστατικού  και  εγκρίνει  τη

Σύμβαση Ανάθεσης, σύμφωνα με το νόμο, με τις διατάξεις τόυ Καταστατικού και ανάλογα
με τις ανάγκες του Συνεταιρισμού και τις σι)νθήκες λειτουργίας αυτού,

β)     εγκρίνει  την   εγκατάσταση   και  τη   μεταφορά   της  έδρας,   καθώς   επίσης  τη   σύσταση
υποκαταστημάτων  ή  γραφείων  του  Συνεταιρισμού   οπουδήποτε  στην  Ελλάδα  ή   στο
εξωτερικό,

γ)     ελέγχει την δράση του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου μέσα από δημοκρατικό και
εποικοδομητικό   διάλογο   για   την   πραγματοποίηση   των   στόχων   και   σκοπών   του
Συνεταιρισμού,
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δ)     εκλέγει και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη ή παύει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού και, εφ`  όσον έχουν διορισθεί, τον
Γενικό Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή,

ε)     εγκρίνει,  έπειτα  από  αξιολόγηση  της γενικής  απόδοσής  τους,  την  αμοιβή  ή  την παροχή
άλλου,  χρηματικού   ή   μη,   οφέλους  στα   μέλη   του   Διοικητικού  Συμβουλίου  και  του
Εποπτικού  Συμβουλίου  και,  εφ`  όσον  έχουν  διορισθεί,  στο  Γενικό  Διευθυντή  και  στον
Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, καθώς επίσης εγκρίνει την καταβολή κάθε αποζημίωσης,
συμπεριλαμβανόμενης  της  αποζημίωσης  λόγω  απόλυσης  εφ`  όσον  υφίσταται  σύμβαση
εργασίας  ή   αποζημίωσης  λόγω   καταγγελίας   εφ`   όσον  υφίσταται  σύμβαση   παροχής
υπηρεσιών, σύμφωνα με το νόμο,

στ)   εγκρίνει  τον  τρόπο  διανομής  των  ποσών  που  οφείλονται  στους  δικαιούχους  και  τον
Κανονισμό Διανομής όσον αφορά τα εισπραττόμενα δικαιώματα και την εύλογη  αμοιβή
του άρθρου  18 παρ. 3 του ν. 2121/93 καθώς επίσης όσον αφορά τα λοιπά δικαιώματα  που
διαχειρίζεται ο Συνεταιρισμός, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού, και εγκρίνει το
αμοιβολόγιο, κατά είδος και κατηγορία δικαιώματος και χρήσης κι εκμετάλλευσης έργων,

ζ)  εγκρίνει τις βασικές αρχές για τη χρήση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν
και τη χρήση ανά περίπτωση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν

η)  εγκρίνει 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, ν.4481/2017

Θ)  εγκρίνει τις κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα και τις κρατήσεις  επί εσόδων
που  προκύπτουν  από  την  επένδυση  εσόδων  από  τα δικαιώματα,  λαμβάνοντας υπόψη  το
άρθρο  18 του ν.4481/2017

ι)εγκρίνει τη 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,

ια) εγκρίνει η χρήση ανά περίπτωση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν εντός
των βασικών αρχών της περίπτωσης (ζ) που έχουν ήδη αποφασιστεί

ιβ) εγκρίνει το  τρόπο  διαχείρισης  των  πιΘανών  περιπτώσεων που  μπορεί να  επηρεάσουν την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την επίτευξη  των στόχων του Συνεταιρισμού  (πολιτική
για τη διαχείριση κινδύνου),

ιγ) εγκρίνει οποιαδήποτε κτήση, πώληcπι ή υποθήκευση ακινήτωi7 από τον Συνεταιρισμό,
ιδ) εγκρίνει  την  σι]γχώνευση  του  Συνεταιρισμού  με  άλλο  Συνεταιρισμό,  τις  συμμαχίες,  τη

σύσταση Θυγατρικών και εξαγορά άλλων οντοτήτων ή απόκτηση μετοχών ή δικαιωμάτων σε
άλλες  οντότητες,  την  συμμετοχή  του  σε  αστιιή  μη  κερδοσκοπιιή  εταιρία,  σύμπραξη  ή
ένωση  μη  κερδοσκοπικών  συνεταιρισμών  ή  κοινοπραξία  ή  σε  άλλο  μη  κερδοσκοπικό
Συνεταιρισμό και την αποχώρησή του,

ιε) εγκρίνει την λήψη και χορήγηση δανείων ή την παροχή ασφάλειας για δάνεια,
ιστ) εγκρίνει τη κατάρτιση των  όρων σχετικά μ τη χορήγηση αδειών μη εμπορικής χρήσης των

δικαιωμάτων,
ιζ) εγκρίνει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης,  καθώς επίσης τον απολογισμό του

Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, τον προύπολογισμό εσόδων και
εξόδων και το πρόγραμμα δράσης κάθε χρόνου με συμπλήρωση ή τροποποίησή τους,

ιη) εγκρίνει την επιβολή εισφοράς στα μέλη του Συνεταιρισμού για την αντιμετώπιcnι εκτάκτων
ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων και καθορίζει το ύψος και τον χρόνο καταβολής
αυτής'

ιΘ) καθορίζει το ποσό της κάθε Συνεταιριστικής μερίδας και του  διοικητικού κόστους ελέγχου
του αιτήματος και εγγραφής στο Μητρώο ή απόρριψης,

κ)  εγκρίνει ή απορρίπτει την εισδοχή νέων Συνεταίρων / Μελών του Συνεταιρισμού σύμφωνα
με  το  άρθρο  6  του  Καταστατικού  καθώς  επίσης  εγκρίνει ή  απορρίπτει την  απονομή  της
ιδιότητας των Επωφελούμενων δικαιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού και
αποφασίζει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,

κα)  εγκρίνει   τον   σχηματισμό   αποθεματικού   πρόνοιας   και   άλλων   ειδικών  και   εκτάκτων
αποθεματικών και λογαριασμών προς απόδοση και προς διανομή ποσών,

κβ)   εγκρίνει την παράταση της διάρκειας, την διάλυση ή αναβίωση του Συνεταιρισμού,
κγ)   ελέγχει τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, λαμβάνοντας τουλάχιστον απόφαση για το

διορισμό ή την απομάκρυνση των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών και εγκρίνοντας την ετήσια
έκθεση διαφάνειας που υποβάλλει ο Συνεταιρισμός σύμφωνα με  το άρθρο 29 ν.4481/2017.
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κδ)   περιορίζει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μελών με βάση
τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή-οφείλονται σε  μέλος του  ή/και  με  βάση  τη  διάρκεια της
ιδιότητας   του   μέλους,   ή   για   μέλη   που   έχουν   συγκρουόμενα   σιJμφέροντα   με   τον
Συνεταιρισμό,

κε)   αναθέτει στο Εποπτικό Συμβούλιο, μέσω απόφασής της, τις εξουσίες που αναφέρονται στις
ως άνω περιπτώσεις (ιβ), (ιγ), (ιδ) και (ιε),

κστ) αποφασίζει  για  οποιοδήποτε  επιπλέον  ζήτημα  προβλέπεται  από  τις  οικείες  νομοθετικές
διατάξεις και ο,τιδήποτε άλλο ανατίθεται στη Γενυή Συνέλευση με το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 16
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣγΝΕΛΕγΣΗΣ

16.1.Η Γενιιή Συνέλευση  απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού  και συνέρχεται σε
τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις.

16.2. Σύμφωνα και με τη παρ.  7 του άρθρου 9, ν. 4481/2017, κατόπιν σχετικής απόφασης από
τη   Γενική  Συνέλευση  των  ΜελώνΈυνεταίρων  του  Συνεταιρισμού,  Οι  εξουσίες  της  Γενικής
Συνέλωσης   δύνανται   να   ασκούνται   από   συνέλευση   αντιπροσώπων,   οι   οποίοι   εκλέγονται
τουλάχιστον  κάθε  τέσσερα  (4)  έτη   από  τη   Γενική   Συνέλευση   του  Συνεταιρισμού,  υπό  την
προύπόθεση ότι:

α)  διασφαλίζεται η  ορΘή  και  αποτελεσματική  σι>μμετοχή  των  μελών  στη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων του Συνεταιρισμού και,

β) η εκπροσώπηση των διαφόρων -εφ` όσον υπάρχουν- κατηγοριών δικαιωμάτων μελών στη
συνέλευση  αντιπροσώπων  είναι  δίκαιη  και  ισορροπημένη.  Εφαρμόζονται  κατ'  αναλογία  στη
συνέλαjση των αντιπροσώπων οι κανόνες που ισχύουν για τη Γενική Συνέλευση των Μελών.

16.3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική ετήσια συνεδρίαση μία φορά τον χρόνο, μέσα
σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού
Συμβουλίου (Δ.Σ.) κατά το άρθρο 5 ν.1667/86 και το άρθρο 9 παρ.1, ν. 4481/2017.

16.4.Η Γενιιή Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε την σι>γκαλέσει το Δ.Σ. ή ότμν το ζητήσει,
.Ορίζοντας συγχρόνως και τα Θέματα για συζήτηση, το Εποπτικό Συμβούλιο ή το  1/10 των μελών
του Συνεταιρισμού  που δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερο από τρία μέλη.

16.5.Η  πρόσκληση  ταχυδρομείται  με  προσωπικές  επιστολές  ή  αποστέλλεται  με  ηλεκτρονική
αλληλογραφία  ή  με  κάθε  άλλο  πρόσφορο  μέσο  στα  μέλη  του  Συνεταιρισμού  δεκαπέντε  (15)
τουλάχιστον ημέρες πριν από  την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.  Η πρόσκληση  αναγράφει τον
τόπο, την ημέρα και την ώρα που Θα σι]νέλθει η Συνέλευση καθώς επίσης  και τα Θέματα που Θα
συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη.

16.6.Αν το Διοικητικό Συμβούλιο  δεν συγκαλέσει τη  Γενιιή Συνέλευση   μέσα σε δέκα πέντε
(15) μέρες από την υποβολή της αίτησης του Εποπτικού Συμβουλίου ή μελών του Συνεταιρισμού,
τη  σύγκληση διατάζει,  εκτός  αν κρίνει ότι δεν  συντρέχει λόγος,  το  Ειρηνοδικείο της  έδρας του
Συνεταιρισμού  το  οποίο  με  απόφασή  του  εξουσιοδοτεί  τους  αιτούντες  να  συγκαλέσουν  την
έκτακΊη Γενυή Συνέλευση με τα Θέματα που περιείχε η  αίτηση τους προς το Δ.Σ. για σύγκληση
της  έκτακτης  αυτής  Συνέλευσης,  τηρούντες  τις  προύποθέσεις  σύγκλησης  που  ορίζει  αυτό  το
άρθρο.   ΤΟ  Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να  γνωστοποιήσει  την  ημερήσια  διάταξη  της
Γενιτής  Συνέλευσης  με  ανάρτηση  σχετικής  ανακοίνωσης  σε  εμφανές  μέρος  των γραφείων  του
Συνεταιρισμού   τουλάχιστον   δεκαπέντε   (15)   ημέρες   πριν   από   την   σύγκληση   της   Γενικής
Συνέλευσης για να λαμβάνουν γνώση τα μέλη του Συνεταιρισμού έγκαιρα και για να μπορούν να
ασκήσουν το δικαίωμα που προβλέπει η επόμενη παράγραφος αυτού του άρθρου.

16.7.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναγράφει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής
Συνέλευσης και τα Θέματα που  ζητάει το Εποπτικό Συμβούλιο ή  το  ένα δέκατο των  μελών του
Συνεταιρισμού που δεν πρέπει να είναι λιγότερα από τρία μέλη, με έγγραφη αίτηση τους. Η αίτηση
αυτή πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την Συνέλευση, διαφορετικά
δεν λαμβάνεται υπόψη  από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Στην περίπτωση που η  αίτηση υποβληθεί
έγκαιρα  τότε  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  αποστέλλει νέα  συμπληρωματική  πρόσκληση  στα  μέλη
επτά (7) ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
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16.8.Η  Γενική  Συνέλευση  συζητεί και  αποφασίζει  για  τα  Θέματα  που  περιλαμβάνονται  στην ,

:::3η;:ΙίξειδιΞ:Ια;Τά #μ:::ί:::Τg;Τ:εg:ίν:#ά::,Τατ:Ξτηανίρπωρνό,σηκλΞΞΙ.κηίΞ:ν#πΤω έLποαρυείν:   .t ί

Ξ:;ξ#σ#λγέαό#ι;ξ::;αα::έταρνί::άλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσεπο ώα εικοστό (ι/20) των        `~Ξή

16.9.Αν καταψηφιστούν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση, με
μυστική   ψηφοφορία   και   απόλυτη   πλειοψηφία   του   αριθμού   των   παρόντων   μελών   του
Συνεταιρισμού,  παύει το  Διοικητικό Συμβούλιο και εκλέγει τριμελή  Διοικητική Επιτροπή για να
ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο τον διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο
69 ΑΚ, για να ενεργήσει τα δέοντα μέσα σε τέσσερις μήνες από του διορισμού της  για την εκλογή
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΠΑΡΤΙΑ

17.1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη
της  συνεδρίασης  παρίστανται  τα  μισά  τουλάχιστον  μέλη  του  Συνεταιρισμού.   Τα   μέλη  του
Συνεταιρισμού που οφείλουν απαιτητή δόση ή ποσό του οποίου η καταβολή είχε αποφασισθεί με
απόφαση προηγουμένης Γενικής Συνέλευσης, μπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου.

17.2.Αν  δεν  υπάρχει  απαρτία  στην  πρώτη  συνεδρίασή  της,  η  Γενιιή  Συνέλευση  συνέρχεται
ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση  στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα (εκτός εάν
στην αρχική  πρόσκληση έχει καθορισθεί διαφορετικός τόπος ή/και ώρα για την πραγματοποίηση
τυχόν  επαναληπτικής  Γενικής  Συνέλευσης)   και  αποφασίζει  για   όλα  τα  Θέματα  της   αρχικής
ημερήσιας  διάταξης,  εφ`   όσον  κατά  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  παρίσταται  το  ένα  πέμπτο
τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού.

17.3.Αν  δεν υπάρχει και πάλι απαρτία,  η  Γενική  Συνέλευση  συνέρχεται ύστερα από  επτά  (7)
ημέρες  χωρίς  άλλη  πρόσκληση   στον  ίδιο  τόπο  και  στην  ίδια  ώρα  (εκτός  εάν  στην  αρχική
πρόσκληση   έχεt  καθορισθεί  διαφορετικός  τόπος  ή/και  ώρα  για  την  πραγματοποίηση   τυχόν
επαναληπτικής  Γενικής  Συνέλευσης)  και  αποφασίζει για  όλα  τα  Θέματα  της  αρχικής  ηβερήσιας
διάταξης όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα από επτά (7) .

17.4.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού
των ψηφισάντων μελών. Κατά παρέκκλιση  από τους όρους που προβλέπονται στη παράγραφο 4
του άρθρου 5 ν.1667/86, σύμφωνα με την περίπτωση  [(δ)(εε)] της παραγράφου 3 του άρθρου 8 ν.
4481/2017,   η   Γενυή   Συνέλευση   βρίσκεται   σε   απαρτία   κατά   τα  παραπάνω   οριζόμενα   στις
παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και λαμβάνονται αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία
(δηλαδή των μισών σι>ν ένα) του αριθμού των ψηφισάντων μελών κι επί Θεμάτων που αφορούν την
μεταβολή του  σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού και τη  δημιουργία υποκαταστημάτων και
Θυγατρικών οντοτήτων, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των
συνεταίρων, ,τον  αποκλεισμό  συνεταίρου,  την  παράταση,  την  αναβίωση,  τη  συγχώνευση  του
Συνεταιρισμού  και  την  τροποποίηση  του  Κανονισμού  Διανομής  των  κερδών.  Ειδικά,  όμως,  η
Γενιιή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία κατά τα παραπάνω οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και
3   του  παρόντος  άρθρου  και  λαμβάνονται  αποφάσεις  με  απαρτία  δύο  τρίτων  και  απόλυη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού επί Θεμάτων που αφορούν την α\;άκληση
και αντικατάσταση  μελών του Διοικητικού ή/και του Εποπτικού Συμβουλίου και τη διάλυση του
Συνεταιρισμού. Σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 5 του άρθρου 32 σε σι)νδυασμό
με την παρ.1  του άρθρου  13 του ν. 4481/2017, η έγκριση επί αιτήματος Οντότητας περί εισδοχής
της ως Μέλους Συνεταιρισμού ή  ως Επωφελούμενου  Δικαιούχου  λαμβάνεται με  απόφαση  από
αυξημέ\η πλειοψηφία 75% των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού, εφ`
όσον,  ασκεί  κερδοσκοπιιή  δραστηριότητα,  άμεσα  ή  έμμεσα,  ακόμη  και  εις  όφελος  τρίτων.  Η
σχετική εισήγηcπι γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο.

17.5.Αν ο Συνεταιρισμός αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή  αν κατά τη
σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο
του  σι>νολικού  ποσού  της  ευθύνης  όλων  των  σι]νεταίρων,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  συγκαλεί
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υποχρεωτικά  χωρίς  υπαίτια  καθυστέρηση  τη  Γενική  Συνέλευση  με  Θέμα  την  επιβολή  έκτακτης
εισφοράς  στους  συνεταίρους.  Στη  Γενική  Συνέλευση  υποβάλλεται  ισολογισμός  και  έκθεση  του
Διοικητικού Συμβουλίου για την περιουσιαιή κατάσταση του Συνεταιρισμού και την προτεινόμενη
έκτακτη  εισφορά.  Η έκτακτη  εισφορά επιβάλλεται στα μέλη κατ'  αναλογία των συνεταιριστικών
μερίδων αν το αποφασίσει η  Γενιιή Συνέλευση  με απαρτία δύο τρίτων και απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού (σύμφωνα με την παρ.  1 του άρθρου  11, ν.1667/86).
Πίνακας  για  τις  έκτακτες  εισφορές  που  επιβλήθηκαν  και  τις  τυχόν  καθυστερούμενες  τακτικές
εισφορές υποβάλλεται αμέσως από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Ειρηνοδικείο και κηρύσσεται απ'
αυτό εκτελεστός.

17.6.Κάθε  μέλος  του  Συνεταιρισμού  έχει  μόνο  μία  ψήφο  στην  Γενιιή  Συνέλευση,  υπό  την
επιφύλαξη  των  ειδικότερων  προβλέψεων  του  παρόντος  περί  κληρονομικής  διαδο)ής  και  περί
εξουσιοδότησης.  Οντότητες,  εφ`  όσον έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του  Μέλους,  συμμετέχουν
στη Γενιιή Συνέλευση με το νόμιμο εκπρόσωπο και με μία μόνο ψήφο. Σε περίπτωση αλλαγής του
νομίμου εκπροσώπου τους οφείλουν να ειδοποιήσουν αμέσως το Συνεταιρισμό και να χορηγήσουν
και  τα  σχετικά  νομιμοποιητικά  έγγραφα.  Επιτρέπεται  η  εκπροσώπηση  έως  δύο  μόνον  μελών,
φυσικών  προσώπων  ή  οντοτήτων,  απ.ό  άλλο  πληρεξούσιο  μέλος  με  την  προσκόμιση  σχετικής
εξουσιοδότησης  μ  Θεώρηση  του  γνησίου  της υπογραφής  από  αρμόδια  αρχή.  Το  πληρεξούσιο
μέλος  μπορεί,  επίσης, να είναι φυσικό πρόσωπο ή οντότητα, κι εξουσιοδοτείται προκειμένου να
συμμετέχει   και   να    ψηφίζει    στη    Γενική    Συνέλευση    των    μελών    για    λογαριασμό    του
εξουσιοδοτούντος,   υπό   την   προύπόθεση   ότι   ο   ορισμός   αυτός   δεν   οδηγεί   σε   σύγκρουση
συμφερόντων.  Κάθε πληρεξουσιότητα ισχύει για μία (1)  μόνο Γενιιή  Συνέλευση των  μελών.  Ο
πληρεξούσιος έχει τα ίδια δικαιώματα στη Γεwή Συνέλευση των μελών με εκείνα του μέλους που
τον ορίζει.  Ο πληρεξούσιος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες που  δίνει το  μέλος που τον όρισε.
Επίσης  κάθε  μέλος  του  Οργανισμού,  όπως  και  ο  πληρεξούσιος,  εφόσον  έχει  παράσχει  στο
Συνεταιρισμό  τις  εξουσιοδοτήσεις  των  μελών,   δύναται  να  ψηφίζει  ηλεκτρονικά,   εφόσον  ο
Συνεταιρισμός  έχει εγκαταστήσει ηλεκτρονικό  σύστημα για ηλεκτρονιιή  ψηφοφορία,  μέσω  του
οποίου εξασφαλίζεται αποδεδειγμένα η μυστικότητα της ψήφου και για τη λειτουργία του οποίου ο
Συνεταιρισμός  έχει πληροφορήσει τα μέλη του. Το δικαίωμα της ψήφου υπόκειται, επίσης, στους
περιορισμούς της παρ.  1  αυτού του άρθρου. Σε κάθε μέλος του Συνεταιρισμού που δεν προσέλθει
ή δεν στείλει εξουσιοδότηση σε δυο συνεχόμενες τακτικές γενικές συνελεύσεις Θα γίνεται σύσταση
από το Δ.Σ, ότι τυχόν τρίτη απουσία του Θα αποτελέσει λόγο διαγραφής του.

17.7.Στην  αρχή  της  σιjνεδρίασης  εκλέγεται  από  τα  μέλη  ο  Πρόεδρος  και  ο  Γραμματέας  της
Γενικής Συνέλευσης. Έως την εκλογή  του  Προέδρου  τα καθήκοντά του  ασκεί ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή,  αν δεν παρευρίσκεται κανένα
μέλος,  τότε  ένα  μέλος  του  Συνεταιρισμού  που  υποδεικνύεται  από  τη  Γενιιή  Συνέλευση.  Ο
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά
που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον ίδιο.

17.8.  Η  Γενιιή  Συνέλευση  συζητεί και  αποφασίζει για τα  Θέματα  που  περιλαμβάνονται  στη
ημερήσια  διάταξη.  Αν  παρίσταται  το  σύνολο  των  συνεταίρων,  η  Γενική  Συνέλευση  μπορεί να
αποφασίζει και για τα Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η
συζήτηση για τα Θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά, αν το ζητήσει το 1/20 των μελών.

17.9.  Η  Γενική  Συνέλευση  είναι το  ανώτατο  όργανο  και  αποφασίζει για  όλα τα  Θέματα  του
Συνεταιρισμού.   Στις   ως   άνω   απαρτίες   των   Γενικών   Συνελεύσεων   προσμετρώνται   και   οι
ηλεκτρονικά   σι)μμετέχοντες   στη    Γενιιή    Συνέλευση,    εφόσον   έχει   εγκατασταθεί   ανάλογο
ηλεκτρονικό/ψηφιακό σύστημα στο Συνεταιρισμό και έχουν δηλώσει τη Cπ)μμετο)ή τους πριν την
έναρξη  της  Γενικής  Συνέλευσης  και  εφ`   όσον  πληρούνται  αποδεδειγμένα  και  αντικειμενικά
αιτιολογημένες  οι  αναγκαίες  προύποθέσεις  διαφύλαξης  και προστασίας των  δικαιωμάτων  όλων
των μελών, καθώς επίσης όλων των επωφελουμένων δικαιούχων και του Συνεταιρισμού, σύμφωνα
με  το  νόμο  και  το  Σύνταγμα,  λαμβάνοντας  επίσης  υπόψη  ότι,   μεταξύ  άλλων,  για  παροχή
εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Συνεταιρισμού
και για προσωπικά  Θέματα η  ψηφοφορία  είναι  μυστική,  σύμφωνα  με  το  εδ.  Θ'  της  παρ.  5  του
άρθρου  5  ν.  1667/86  και δύναται να πραγματοποιείται  από  τα  αυτοπρόσωπα παρόντα  μέλη.  Τα
μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  του  Εποπτικού    Συμβουλίου  δεν  έχουν  δικαίωμα  να
ψηφίζουν για τις αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαΊή από την ευθύνη τους.
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ΑΡΘΡΟ 18
ΑΡmΙΡΕΣΙΕΣ

18.1.  Οι  αρχαιρεσίες  δύνανται να πραγματοποιούνται  είτε  αυθημερόν  μετά την  ολοκλήρωση
της  εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης και την  εκλογή  Εφορευτικής Επιτροπής σε  χώρο
που  Θα έχει ορισθεί δεόντως από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την πρόσκληση,  είτε στα γραφεία
της  έδρας  του  Συνεταιρισμού  επτά  (7)  ημέρες  μετά την  ολοκλήρωση  της  εκλογοαπολογιστικής
Γενικής  Συνέλευσης  και  την  εκλοΊή  Εφορευτικής  Επιτροής,  Οπότε  με  απόφαση  της  Γεuκής
Συνέλευσης η ψηφοφορία μπορεί να διεξαχθεί και σε δύο συνεχόμενες ημέρες. Κατά τη διάρκεια
των  ημερών  αυτών  δύναται  να  πραγματοποιείται  και  η  ηλεκτρονιιή  ψηφοφορία  εφ`   όσον
πληρούνται    αποδεδειγμένα    και    αντικειμενικά    αιτιολογημένες    οι    αναγκαίες   προύποθέσεις
διαφύλαξης  και  προστασίας  των  δικαιωμάτων  όλων  των   μελών,   καθώς  επίσης  όλων  των
επωφελουμένων  δικαιούχων  και  του  Συνεταιρισμού,  σύμφωνα  με  το  νόμο  και  το  Σύνταγμα,
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, μεταξύ άλλων, για αρχαιρεσίες, παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή
από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Συνεταιρισμού και για προσωπικά Θέματα
η ψηφοφορία είναι μυστική, σύμφωνα με το εδ. Θ' της παρ. 5 του άρθρου 5 ν.  1667/86 και δύναται
να πραγματοποιείται από τα αυτοπρόσωπα παρόντα μέλη. Επίσης, παράλληλα, είναι δυνατή και η
ψηφοφορία  για  αρχαιρεσίες  μελών  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  Εποπτικού  Συμβουλίου,  δι'
επιστολών, με βάση διαδικασία που Θα προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και Θα διαφυλάσσει
τη μυστικότητα και το αδιάβλητο της ψηφοφορίας.

18.2.Στην περίπτωση αρχαιρεσιών η Γενική Συνέλευση εκλέγει Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή,
μ   ανάταcπι   της  χειρός  και  σχετική   πλειοψηφία  των  παρόντων.   Τα  μέλη   της  Εφορευτικής
Επιτροπής  δεν  μπορούν  να  είναι  υποψήφιοι  για  τις  αρχαιρεσίες  Διοικητικού  και  Εποπτικού
Συμβουλίου.  Αμέσως μετά η  Επιτροπή  συνέρχεται και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα
της και  αναλαμβάνει τα καθήκοντά της.  Πρόεδρος  της Επιτροπής  ανακηρύσσεται  ο  σι)νέταιρος
που  εξελέγη  με σχετική  πλειοψηφία και Γραμματέας της Επιτροπής ο  αμέσως επόμενος,  ενώ  ο
συνέταιρος  που  δεν  εξελέγη  ούτε  Πρόεδρος  ούτε  Γραμματέας  λογίζεται  ως  απλό  μέλος  της
Επιτροπής. Η Εφορευτιιή Επιτροπή μεριμνά για τη γνωστοποίηση των ονομάτων των υποψηφίων
και  τη  διανομή  ψηφοδελτίων  στα  μέλη  της  Γενικής Συνέλευσης καθώς  και για την  ομαλή  και
νόμιμη ψηφοφορία.

18.3.  Μετά  την  εκλογή  της,  η  Εφορευτική  Επιτροπή,  αφού  προηγουμένως  διαπιστώσει  τη
νομιμοποίηση των υποψηφίων βάσει των περιορισμών που Θέτει το παρόν καταστατικό, καταρτίζει
το ενιαίο ψηφοδέλτιο χωριστά για κάθε όργανο και αναρτά το σχετικό πίνακα σε εμφανές σημείο
των γραφείων της έδρας του Συνεταιρισμού. Ακολούθως μεριμνά για την ετοιμασία των σχετικών
ψηφοδελτίων που εκτιμά ότι Θα απαιτηθούν για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

18.4. Κατά την διεξαγωΊή της ψηφοφορίας που πραγματοποιείται κατά το χρόνο που ορίζεται
με  την  Πρόσκληση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  η  Εφορευτική  Επιτροπή  υποχρεούται  να
βρίσκεται παρούσα και να ελέγχει την ομαλή και νόμιμη διεξαγωΊή των εκλογών. Η αναγνώριση
των  ψηφοφόρων  γίνεται   με   την   επίδειξη   της  ταυτότητάς  τους  ή   άλλου   αποδεικτικού   της
ταυτότητας εγγράφου (π.χ. διαβατήριο, δίπλωμα).

18.5.Η εκλογή  των μελών του Διοικητικού   και του Εποπτικού Συμβουλίου γίνεται με βάση
συνδυασμούς  υποψηφίων  και   μεμονωμένες  υποψηφιότητες  και   με  το   σύστημα  της  απλής
αναλογικής.   Κάθε  συνδυασμός  περιλαμβάνει  τους  υποψηφίους  οι  οποίοι  αναγράφονται  στο
ψηφοδέλτιο με αλφαβητυή σειρά. Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού ψηφίζει όσους υποψηφίους του
σ`)νδυασμού  της  προτίμησής  του  επιθυμεί  μέχρι  τη  συμπλήρωση  του  αριθμού  των  μελών  του
εκλεγομένου οργάνου, με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα κάθε υποψηφίου. Ψηφοδέλτια
που δεν έχουν σταυρό προτίμησης ή έχουν σταυρούς προτίμησης περισσότερους από τον αριθμό
των συμβούλων που Θα εκλεγούν, είναι έγκυρα και υπολογίζονται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί προτίμησης.

18.6.Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των σιινδυασμών ανάλογα με
την εκλογική τους δύναμη.  Το σύνολΌ των έγκι>ρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των
εδρών  του   Διοικητικού  Συμβουλίου.   Το  πηλίκο  της  διαίρεσης  και  σε  περιπτώσεις  ύπαρξης
κλάσματος ο πλησιέστερος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Αν το
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κλάσμα ισούται _με το  μισό  της  μονάδας  ως εκλογικό  μέτρο  Θεωρείται ο  μεγαλύτερος  ακέραιος
αριθμός.  Κάθε  συνδυασμός  καταλαμβάνει  τόσες  έδρες  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  όσες  φορές
χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Οι έδρες που μένουν
αδιάθετες κατανέμονται μεταξύ των cπ>νδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδέλτιο.
Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση. Από κάθε σιjνδυασμό εκλέγονται όσοι συγκέντρωσαν
τους  περισσότερους  σταυρούς  προτίμησης.  Τα  λευκά  ψηφοδέλτια  Θεωρούνται  ως  έγκυρα.  Οι
διατάξεις  της  παραγράφου  αυτής  εφαρμόζονται  αναλογικά  και  για  την  εκλογή  του  Εποπτικού

`  Συμβουλίου.

18.7.Εάν  δεν  υπάρξουν  περισσότεροι  του  ενός  συνδυασμοί  και  συμπληρώθεί  ένα  ενιαίο
ψηφοδέλτιο,   τότε   κάθε   συνεταίρος   μπορεί  να  Θέσει  έως  τρεις  σταυρούς  για  το   Διοικητικό
Συμβούλιο και δύο σταυρούς για το Εποπτικό Συμβούλιο.

18.8.Η υποβολή υποψηφιοτήτων πρέπει να γίνεται με έγγραφο κατατιθέμενο στα γραφεία του
Συνεταιρισμού το αργότερο δέκα ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

18.9.  Μετά  το  πέρας  της  ψηφοφορίας,  η  Εφορευτική  Επιτροπή  κάνει  την  καταμέτρηση  και
διαλογή  των ψήφων,  ανακοινώνει τους επικρατήσαντες υποψηφίους και συντάσσει το πρακτικό
εκλογής.

ΑΡΘΡΟ 19
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣγλΊΒογλιο

19.1.Ο  Συνεταιρισμός  διοικείται  και  εκπροσωπείται  από  7μελές  Διοικητικό  Συμβούλιο,  που
εκλέγεται από  τη Γενή Συνέλευση μεταξύ όλων των Cn]νεταίρων.

19.2.Κατά την εκλογή των τακτικών μελών εκλέγονται και τα τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
Η  Θητεία του  Διοικητικού  Συμβουλίου  είναι τριετής και μπορεί να παραταθεί  μέχρι την εκλογή
νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου  το  πολύ  για  έξι  μήνες.  Τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου
επανεκλέγονται ελεύθερα.

19.3.Τα   μέλη   του   Δ.Σ.   και   του   Εποπτικού   Συμβουλίου   πρέπει  να   έχουν   συμπληρώσει
τουλάχιστον πέντε χρόνια ως μέλη του Συνεταιρισμού. Η προύπόθεση αυτή δεν ισχύει για τα πέντε
(5) πρώτα χρόνια της λειτουργίας του Συνεταιρισμού.

19.4.Τα   μέλη   του   Διοικητικού   Συμβουλίου,   επιπλέον   των   λοιπών   προύποθέσεων   και
κωλυμάτων   εκλογής   και   ανάληψης   των   καθηκόντων   τους   που   προβλέπονται   στο   παρόν
Καταστατικό και στο νόμο,  έχουν τα ασυμβίβαστα που  ορίζονται παρακάτω στην παράγραφο 2
του άρθρου 22 αυτού του Καταστατικού.

19. 5.Όποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνουν τέτοια καθήκοντα ασυμβιβάστου,
σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 4 αυτού του  άρθρου, κατά τη  διάρκεια της Θητείας τους ή
όποια  μέλη  απουσιάζουν  αδικαιολόγητα  επί  τρείς  συνεχόμνες  τακτικές  συνεδριάσεις  του  Δ.Σ.
εκπίπτουν τωy Cπ]νεταιριστικών τους αξιωμάτων.  Εκπίπτουν επίσης των αξιωμάτων τους όποιοι
καταδικασθούν   τελεσίδικα   για   διαχειριστικές   ατασθαλίες   εις   βάρος   του   Συνεταιρισμού   ή
παραβιάσουν τις διατάξεις του άρθρου 66 του νόμου 2121/1993  ή τις διατάξεις των περιπτώσεων
4,  5,  9  και  10  του  άρθρου  8  του  παρόντος  Καταστατικού.  Όσοι  κατηγορηθούν  για  παρόμοια
αδικήματα μπορούν να ανακληθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά γι'
αυτό το σκοπό και αποφασίζει με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στην παράγραφο 4
του  άρθρου  17  του  παρόντος  Καταστατικού.  Τέτοια  απόφαση  δύναται να  ανακληθεί,  κατόπιν
αιτήσεως του ενδιαφερομένου  μέλους,  με νέα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που  αποφασίζει
με  την  ίδια  απαρτία  και  πλειοψηφία  που  προβλέπεται  στην  παράγραφο  4  του  άρθρου  17  του
παρόντος Καταστατικού και που δύναται να σι)νέρχεται ειδικά για αυτό το σκοπό.

19.6.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση αυτού του συμβούλου  που πήρε την
πλειοψηφία μέσα σε  10 ημέρες από τότε που έγιναν οι αρχαιρεσίες ή αν αυτός αδρανήσει τότε με
πρόσκληση  οποιουδήποτε από τα νεοεκλεγέντα μέλη σε ειδυή συνεδρίαση. Εκλέγει το Προεδρείο
της  Διοίκησης  που  αποτελείται  από  τον  Πρόεδρο,  Αντιπρόεδρο,  τον  Γεν.  Γραμματέα  και  τον
Ταμία.  Επίσης  εκλέγει  και  ένα  σύμβουλο  μέλος  ως  β'  Αντιπρόεδρο,  με  ειδικότερα  καθήκοντα,
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όπως τις σχέσεις του Συνεταιρισμού  με τα  μέλη  του Συνεταιρισμού  στην επαρχία ή  όποια άλλη
αρμοδιότητα του αναθέσει το Δ.Σ.

--.;           λ

19.7.Για την εκλογή του Προέδρου πρέπει να είναι παρόντα απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον  .-` \
από τα εκλεγέντα μέλη. Η εκλογή γίνεται με πλ€ιοψηφία από τα μέλη που είναι παρόντα.

19.8.Το Διοικητικό Συμβούλιο,   αφού καταρτιστεί σε σώμα, οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τις,
αρχαιρεσίες να δηλώσει την εκλογή του για καταχώριση στο αρμόδιο μητρώο των συνεταιρισμών.  `.

19.9.Το  Διοικητικό Συμβούλιο  συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον  μία φοβά.`.;Τ_g.
•_-`=.             ,\

μήνα ύστερα από πρόσκληση  του  Προέδρου ή του Αντιπροέδρου,  στις οποίες περιέχονται και .tά. .<Ξ  J  ι
Θέματα που είναι για συζήτηση. Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρο ή
τον Αντιπρόεδρο εφ` όσον παρουσιασθεί ανάγκη ή το ζητήσουν τρία από τα μέλη του μ έγγραφη
αίτηση που Θα περιέχει τον σκοπό και τους λόγους που ζητούν έκτακτη σύγκληση.

19.10.Το   Διοικητικό   Συμβούλιο   βρίσκεται   σε   απαρτία,   όταν   είναι  παρόντα   τουλάχιστον
τέσσερα  (4)  από  τα  μέλη  του  και  αποφασίζει  με  πλειοψηφία  των  παρόντων.  Σε  περίπτωση
ισοψηφίας  υπερτερεί  η  ψήφος  του  Προέδρου,  εφ`   όσον  η  ψηφοφορία  γίνει  φανερά.  Αν  η
ψηφοφορία   γίνει   μυστικά,   τότε   αυτή   Θα   ξαναγίνεται   μέχρι   να   επιτευχθεί   η   πλειοψηφία.
Εκπροσώπηση μέλους του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται.

19.11.Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  παίρνει  αποφάσεις  με  φανερή  ψηφοφορία,  εκτός    εάν  δύο
τουλάχιστον από τους συμβούλους ζητήσουν άλλον τρόπο, Οπότε γίνεται με μυστική ψηφοφορία.
Οι  αποφάσεις  γράφονται  στο  βιβλίο  Πρακτικών  Δ.Σ.  που  υπάρχει  γι`   αυτόν  τον  σκοπό  και
υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα στην συνεδρίαση.  Μέλος του Δ.Σ. δεν Cn)μμετέχει
στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται Θέματα που αφορούν άμεσα αυτό
το μέλος ή σι)γγε\ή του πρώτου βαθμού απ' ευθείας ή εξ αγχιστείας.

19.12.ΤΟ  αξίωμα  του  μέλους  του  Δ.Σ.  είναι  τιμητικό  και  άμισθο.  Με  απόφαση  της  Γεν.
Συνέλευσης  μπορεί να παρασχεθεί  αποζημίωση  ανάλογη  με το  χρόνο  απασχόλησης  μελών  του
Συνεταιρισμού,  Cπ)μπεριλαμβανομένων των  μελών του  Δ.Σ.  και καταβάλλεται,  σύμφωνα  με  τις
κείμενες  διατάξεις  της  ασφαλιστικής  και  φορολογικής νομοθεσία-ς,  προκειμένου να  εκπίπτει  ως
αιτιολογημένη φορολογική δαπάνη του Συνεταιρισμού, κατόπιν ειδικών εγκρίσεων με αποφάσεις
της   Γενικής Συνέλευσης. Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή
αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.

19.13.Αν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρουσιασθεί σε τρείς συνεδριάσεις μέσα
σε ένα εξάμηνο, χωρίς αιτία δικαιολογημένη κατά την κρίση του Δ.Σ., Θεωρείται ότι έφυγε μόνο
του   και   καλείται  να   το   αντικαταστήσει   ο   αναπληρωματικός   σύμβουλος   σύμφωνα   με   το
Καταστατικό.   Η αναπλήρωση μέλους του Προεδρείου σε περίπτωση παραιτήσεως, ανακλήσεως,
εκπτώσεως ή εκλείψεως καθ' Οιονδήποτε τρόπο, γίνεται από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο. Το
Δ.Σ.   έχει καθήκον να επιβλέπει και εφαρμόζει εκείνα που διατάσσουν σύμφωνα με το Νόμο, το
Καταστατικό   και   οι   αποφάσεις   των   Γενικών   Συνελεύσεων.   Διερμηνεύει   τη   Θέληση   του
Συνεταιρισμο'ύ  και  διαχειρίζεται  την  περιουσία  του.  Αποφασίζει  για  τις  συνεταιρικές  εργασίες,
αποφασίζει για τους όρους των Συμβάσεων Ανάθεσης,  των Συμβάσεων Αμοιβαιότητας και του
Κανονισμού Διανομής του Συνεταιρισμού.

19.14.ΤΟ Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο:
α)     να εκτελεί το  ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης  και

γενικά  να  παίρνει   αποφάσεις  για   οποιοδήποτε   Θέμα   αφορά   στη   διοίκηση,   την   οργάνωση,
λειτουργία, διαχείριση καθώς και τις υποθέσεις ή εργασίες του συνεταιρισμού προς την   επίτευξη
του σκοπού του συνεταιρισμού (εξαιρουμένων  εκείνων των αποφάσεων που ρητά έχουν υπαχθεί
διά του παρόντος ή διά του νόμου στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου),

β)    να καταρτίζει και να τροποποιεί τη Σύμβαση Ανάθεσης, το Αμοιβολόγιο, τον Κανονισμό
Διανομής των δικαιωμάτων και να υποβάλει τις προτάσεις του  επ`  αυτών προς έγκριση  από τη
Γενική Συνέλευση,

γ)     να   σι)ντάσσει   στο   τέλος   της   διαχειριστικής   χρήσης   την   έκθεση   πεπραγμένων,   τον
ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να τους υποβάλλει στην τακτή Γενική
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Συνέλευση  και  στο  Εποπτικό  Συμβούλιο  για  έλεγχο  είκοσι  (20)  ημέρες  πριν  από  την  ημέρα
σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

δ)     να αποφασίζει επί των αιτήσεων για την εγγραφή συνεταίρων και επωφελουμένων,
ε)     να  αποφαίνεται και να προτείνει τον  αποκλεισμό  σι>νεταίρων  και  επωφελουμένων  ση

Γενιιή Συνέλευση και να καταγγέλλει τη Σύμβαση Ανάθεσης συνεταίρων και επωφελουμένων,
στ)   να συνεργάζεται με τους δημόσιους φορείς και με τους άλλους οργανισμούς συλλογικής

διαχείρισης  για  την   προώθηση   και  προστασία  των   πνευματικών   δικαιωμάτων,   διορίζοντας
αντιπροσώπους του Συνεταιρισμού όποτε το κρίνει αναγκαίο,

ζ)      να συνάπτει τις  ατομικές και σι)λλογικές συμβάσεις  με  τους χρήστες και τους οφειλέτες
δικαιω μάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποζη μιώσεων εν γένει,

η)     να συνάπτει συμβάσεις αμοιβαιότητας με οργανισμούς της αλλοδαπής,
Θ)     να  εξουσιοδοτεί το  Προεδρείο  (Πρόεδρος,  Γεν.  Γραμματέας,  Ταμίας)  για να υπογράφει

συμβάσεις,  με  τον  Διευθυντή  ή  τον  Αναπληρωτή  Διευθυντή  ή  τους  λοιπούς  συνεργάτες  ή
υπαλλήλους,  σε  περίπτωση  που  αποφασίσει  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  περί  ανάγκης  υπάρξεως
καθενός  εξ  αυτών  μεμονωμένα  και  περί  των  βασικών  όρων  και  προύποθέσεων  σι]νάψεως
σι]μβάσεως με καθένα από αυτούς.

ι)      να  ορίζει  τους   εκπροσώπους   του   οργανισμού   σε   εκθέσεις,   σι)νέδρια,   ημερίδες   και
σεμινάρια,

ια)    να  προσδιορίζει  το  ποσοστό  παρακράτησης  για  την  κάλυψη  των  εξόδων  διαχείρισης.
γποχρεούται να γνωστοποιεί  αυτό  το  ποσοστό  στους πνευματικούς δημιουργούς πριν  από  την
υπογραφή της Σύμβασης Ανάθεσης. Το ποσοστό δεν μπορεί να αυξηθεί χωρίς τη συναίνεση των
δημιουργών παρά με προηγούμενη ειδοποίηcπι ενός έτους,

ιβ)    να αποδέχεται τις δωρεές και τις κληρονομιές προς το Συνεταιρισμό,
ιγ)    να καταθέτει τα εισπραχθέντα δικαιώματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε

περίπτωση αντιδικίας μεταξύ δικαιούχων,
ιδ)   να  ζητεί  τη  σύμφωνη  γνώμη  των  δημιουργών  για  την  σύναψη  συμβολαίων  με  τους

Χρήστες,
ιε)    να   αποφασίζει   για   τη    δωρεά   των   ποσών   που    προέρχονται    από   το    δικαίωμα

παρακολούθησης μετά από σχετική εισήγηση του δημιουργού ή των καθολικών διαδόχων του,
ιστ) να αποφασίζει τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων και τα Θέματα που αναγράφονται

στην Ημερήσια Διάταξη αυτών με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου  16 π_αραπάνω περί
αντιστοίχων δικαιωμάτων του Εποπτικού Συμβουλίου ή μελών του Συνεταιρισμού,

ιζ) να καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Συνεταιρισμού και να υποβάλει τις
προτάσεις του επ` αυτού προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση,

ιη)  να  εκπροσωπεί  τον  Συνεταιρισμό  σε  περιπτώσεις  συγχώνευσης,  εξαγοράς  κι  εν  γένει
συνεργασίας με άλλους οργανισμούς κατά τη λήψη των αποφάσεων,

ιΘ) να συνάπτει συμβάσεις με παρόχους πληροφοριών για τη χρήση των  έργων,
κ)  να  σι>νάπτει  συμβάσεις   εκπροσώπησης   με   άλλους  φορείς   συλλογικής  διαχείρισης   με

γνώμονα το βέλτιστο σι)μφέρον των δικαιούχων,
κα) να αποφασίζει για την εγκατάσταcπι ηλεκτρονικών συστημάτων αναφορικά με την άσκηcnι

των δικαιωμάτων των δικαιούχων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου,
κβ) να σι)νάπτει τις απαιτούμενες συμβάσεις για την είσπραξη και διαχείριση των δικαιωμάτων,

σύμφωνα με ,το άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού,
κγ)  να  καταρτίζει  τις  εκθέσεις  διαφάνειας  προς  υποβολή   στους  εποπτεύοντες  φορείς  και

υπηρεσίες και κάθε άλλη έκθεση πληροφόρησης απαιτούμενη σύμφωνα με το ν. 4481/17,
κδ)   να  ενεργεί  τα  δέοντα  για  κάθε  άλλο  Θέμα  που  ρητά  ανατίθεται  σ'  αυτό  από  το  παρόν

Καταστατικό.

19.15.Τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  οφείλουν  να  καταβάλλουν  την  επιμέλεια  που
καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Με
απόφαcπι της Γενικής Συνέλευσης των μελών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να
απαλλάσσονται της ευθύνης ΤΟυς.

19.16.  Κάθε  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Συνεταιρισμού  υποβάλλει  στη  Γενική
Συνέλευση των μελών, εν όψει της υποψηφιότητάς του πριν από την ανάληψη των ευθυνών του
και  κάθε  έτος,  ατομυή  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.
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ΑΡΘΡΟ 20
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΟγ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑ                                            ` /
20.1.  Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  συγκαλεί  το  Συμβούλιο  σε  τακτικές  και  έκτακτες  ωνεδριάσεις,        `Jα

κάνει εισηγήσεις για κάθε  Θέμα που  ενδιαφέρει τον Συνεταιρισμό  και διευθύνει τις συνεδριάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου.

20.2.   Ο  Πρόεδρος  φροντίζει  για  την  εκτέλεση  των  αποφάσεων  του  Δ.Σ.,  υπογράφει  και
επικυρώνει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα αντίγραφα των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του
Δ.Σ., τα έγγραφα και τις γνωστοποιήσεις του Συνεταιρισμού.

20.3. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί νόμιμα  τον Συνεταιρισμό σε όλες του τις σχέσεις  ενώπιον των
δικαστικών και διοικητικών Αρχών με δικαίωμα περαιτέρω εξουσιοδότησης προς οιονδήποτε τρίτο
ή/και πληρεξούσιο δικηγόρο.

20.4. Όταν πρόκειται ο Συνεταιρισμός να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή να συνάπτει Συμβάσεις
Ανάθεσης ή σι)μβάσεις με τρίτους και να περιλαμβάνει σ' αυτές ακόμη και ρήτρες διαιτησίας, τότε
τον Συνεταιρισμό εκπροσωπούν, ενεργούντες από κοινού, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας,
οι οποίοι   συνυπογράφουν επίσης τις σχετικές συμβάσεις πειθαρχώντας πάντοτε στις εντολές του
Δ.Σ. και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

20.5. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σ'όλα του τα
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες.

20.6.   Όταν  ο  Πρόεδρος  αποχωρήσει  από  τη   Θέση   του  για  οποιοδήποτε  λόγο   τότε  τον
αντικαθιστά ο Πρόεδρος. που εκλέγεται από το Συμβούλιο γι`  αυτόν το σκοπό. Το ίδιο γίνεται και
για τα άλλα μέλη του Προεδρείου. Οι παραπάνω όταν παραιτηθούν από τη Θέση τους μπορούν να
παραμείνουν ως μέλη του Δ.Σ.

20.7.   Ο  Γεν.   Γραμματέας  τηρεί  με  επιμέλεια  τα  Πρακτικά  των  συνεδριάσεων  του  Δ.Σ.,
συντάσσει την αλληλογραφία του Συνεταιρισμού, είναι υπεύθυνος για τη  φύλαξη της σφραγίδας
του  και  υπογράφει  μαζί  με  τον  Πρόεδρο  όλα  τα  έγγραφα.  Τηρεί  κανονικά  όλα τα  βιβλία  του
Συνεταιρισμού, εκτός από τα βιβλία του Ταμείου. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του  μητρώου
των   μελών   του   Συνεταιρισμού.   Σε   περίπτωση   που   ο   Γενικός   Γραμματέας  κωλύεται   τον
αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. που   ορίζεται  γι`  αυτόν τον σκοπό κατόπιν συνεδριάσεως του
Δ.Σ.

20.8. Ο Ταμίας του Συνεταιρισμού επιβλέπει και ελέγχει όλη την Ταμειακή γπηρεσία και είναι
υπεύθυνος   να   γίνεται   αυτή   σωστά   από   τους   υπαλλήλους   που   έχει   ορίσει   το   Δ.Σ.   του
Συνεταιρισμού,   σύμφωνα  με   το   Καταστατικό,   τις   αποφάσεις  της  Γενικής  Συνέλευσης,   τον
Κανονισμό Διανομής, τις Συμβάσεις Ανάθεσης και τις Συμβάσεις Αμοιβαιότητας και τις εντολές
του   Δ.Σ.   Οι  υπάλληλοι  που   έχουν  ορισθεί  από  το  Δ.Σ.  για  την  Ταμειακή  γπηρεσία  είναι
συνυπόλογοι `και σιtνυπεύθυνοι  με τον Ταμία για κάθε  ταμειαιή  ανωμαλία.  Ο  Ταμίας τηρεί  με
επιμέλεια τα  βιβλία που  ορίζει ο  νόμος,  φροντίζει για τη  διαφύλαξη  των  δικαιολογητικών  των
εισπράξεων και πληρωμών για τις οποίες είναι υπεύθυνος, συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του
ταμείου   και   δίνει   στο   Διοικητικό   και   Εποπτικό   Συμβούλιο   κάθε   πληροφορία   πάνω   στην
οικονομιιή κατάσταση του Συνεταιρισμού.

20.9.  Η ανάληψη των καταθέσεων του Συνεταιρισμού που βρίσκεται στις Τράπεζες γίνεται με
επιταγές που εκδίδονται σε διαταιή  οποιουδήποτε ή εντολές που χορηγούνται για την πληρωμή
οποιουδήποτε,  αρκεί να  είναι υπογραμμένες  από τον Πρόεδρο,  τον Γενικό  Γραμματέα και τον
Ταμία ενεργούντων από κοινού. Για την ανάληψη χρημάτων από χορηγούμενα δάνεια, χρειάζεται
απόφαση του Δ.Σ., στην οποία Θα καθορίζεται το ποσόν για το οποίον Θα γίνεται ανάληψη και Θα
εξουσιοδοτούνται οι εκπρόσωποι του Συνεταιρισμού, δηλαδή, ο Πρόεδρος, Ο Γενικός Γραμματέας
και  ο  Ταμίας  ενεργούντες για  την  ανάληψη  και υπογραφή.  Η  είσπραξη  των  εμβασμάτων  που
στέλνονται στο όνομα του Συνεταιρισμού, των εντολών, των ταχυδρομικών επιταγών κλπ., γίνεται
με  υπογραφή  Προέδρου,  Γενικού  Γραμματέα  και  Ταμία,  ενεργούντων  από  κοινού,  ή  με  την
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υπογραφή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί απ' αυτούς, ή αυτού που έχει εξουσιοδοτηθεί να
διενεργεί αυτές τις εισπράξεις μ απόφαση του Δ.Σ.

20.10.  Όταν  ο  Ταμίας  κωλύεται,  τον  αναπληρώνει προσωρινά  ένα  από  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  το
οποίο ορίζει το Δ.Σ. κατόπιν συνεδριάσεώς του γι' αυτόν τον σκοπό.

20.11. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνουν όσα καθήκοντα τους ανατίθενται
από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα ή τον Ταμία και γενικότερα βοηθούν στην διοίκηση και

.,,.  διαχείριση του Συνεταιρισμού.

20.12. Όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες και εξουσίες μπορούν να μεταβιβάζονται  με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους, υπό την προύπόθεση τήρησης των διατάξεων
του Καταστατικού και του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 21
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣγnnΟγλιο

21.1. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά
μέλη του Συνεταιρισμού που εκλέγονται για τρία έτη. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου πρέπει
να  σι>γκεντρώνουν τα προσόντα που  προβλέπονται για τα  μέλη  του  Δ.Σ.  Το  ίδιο  πρόσωπο  δεν
επιτρέπεται να συμμετέχει στο Διοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο ταυτόχρονα. Τα μέλη του
Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι
δευτέρου βαθμού απ' ευθείας ή εξ αγχιστείας.

21.2.Κατά την εκλογή των τακτικών μελών εκλέγονται και τα τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
Η Θητεία του Εποπτικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλοΊή νέου
Εποπτικού   Συμβουλίου   το   πολύ   για   έξι   μήνες.    Τα   μέλη   του   Εποπτικού   Συμβουλίου
επανεκλέγονται ελεύθερα. Το Εποπτικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του αμέσως μετά
την  εκλογή  του.  Τα  μέλη  του  Εποπτικού  Συμβουλίου  στην  πρώτη  τους  συνεδρίαση  εκλέγουν
μεταξύ τους τον Προ.tστάμενο και τον αναπληρωτή του.

21.3.Τα  μέλη  του  Εποπτικού  Συμβουλίου  πρέπει να  έχουν  συμπληρώσει  τουλάχιστον  πέντε
χρόνια ως μέλη του Συνεταιρισμού. Η προύπόθεση αυτή δεν ισχύει για τα πέντε (5) πρώτα χρόνια
της λειτουργίας του Συνεταιρισμού.

21.4.Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, επιπλέον των λοιπών προύποθέσεων και κωλυμάτων
εκλογής και ανάληψης των καθηκόντων τους που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό και στο
νόμο, έχουν τα ασυμβίβαστα που ορίζονται παρακάτω στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 αυτού
του Καταστατικού.

21.5.Όποια μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου  αναλαμβάνουν τέτοια καθήκοντα ασυμβιβάστου,
σύμφωνα  με την ως  άνω παράγραφο 4  αυτού του  άρθρου,  κατά τη  διάρκεια της Θητείας τους ή
όποια   μέλη   απουσιάζουν   αδικαιολόγητα   επί   τρείς   συνεχόμενες   τακτικές   συνεδριάσεις   του
Εποπτικού  Συμβουλίου  εκπίπτουν των συνεταιριστικών τους αξιωμάτων.  Εκπίπτουν επίσης των
αξιωμάτων  τους  όποιοι καταδικασθούν  τελεσίδικα για  διαχειριστικές  ατασθαλίες  εις  βάρος  του
Συνεταιρισμού  ή  παραβιάσουν  τις  διατάξεις  του  άρθρου  66  του  ν.  2121/93  ή  τις  διατάξεις  των
περιπτώσεων 4,  5,  9 και  10 του άρθρου  8 του παρόντος Καταστατικού. Όσοι κατηγορηθούν για
παρόμοια   αδικήματα   μπορούν  να   ανακληθούν   με   απόφαση   τη.ς   Γενικής   Συνέλευσης   που
συνέρχεται ειδικά γι' αυτό το σκοπό και αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που
προβλέπεται  στην  παράγραφο  4  του  άρθρου  17  του  παρόντος  Καταστατικού.  Τέτοια  απόφαση
δύναται  να  ανακληθεί,  κατόπιν  αιτήσεως  του  ενδιαφερομένου  μέλους,  με  νέα  απόφαση  της
Γενικής Συνέλευσης που  αποφασίζει με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στην
παράγραφο 4 του  άρθρου  17 του παρόντος Καταστατικού και που δύναται να σιtνέρχεται ειδικά
για αυτό το σκοπό.

21.6. ΤΟ Εποπτικό Συμβούλιο όταν ασκεί τα καθήκοντά του ενεργεί ως σώμα και δεν ενεργεί ο
κάθε σύμβουλος ατομικά. Κάθε διοικητικός ή διαχειριστικός έλεγχος γίνεται ύστερα από απόφαση
του  Εποπτικού  Συμβουλίου  από  τα  εξουσιοδοτημένα  μέλη  του  ή/και  από  έναν  μέχρι τρείς  (3)
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ειδικούς συμβούλους ή  εμπειρογνώμονες ειδικά εξουσιοδοτημένους από το Εποπτικό Συμβούλιο
για αυτόν τον σκοπό.

21.7. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον κάθε τρείς μήνες, ύστερα
από  πρόσκληση  του  Προ.tσταμένου  του,  ή,  αν  αυτός  κωλύεται,  του  Αναπληρωτή  του.  Στην
πρόσκληση  πρέπει  να  αναφέρονται  και  τα  Θέματα  που  πρόκειται να  συζητηθούν.  Το  Εποπτικό
Συμβούλιο   πραγματοποιεί   και   έκτακτες   συνεδριάσεις   όταν   παρουσιάζεται   ανάγκη   ή   αν   το
ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του.

21.8.  Το Εποπτικό Συμβούλιο  βρίσκεται σε απαρτία,  όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον
από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει
η  ψήφος  του  Προ.tσταμένου  μόνον  όταν  η  ψηφοφορία  γίνεται  φανερά,  διαφορετικά  το  Θέμα
επανασυζητείται και λαμβάνεται σχετιιή απόφαση.

21.9.   ΤΟ  Εποπτικό  Συμβούλιο  παρακολουθεί  τη  δράση  και  τις  ενέργειες  του  Διοικητικού
Συμβουλίου, τη διαχείριση των οικονομικών του Συνεταιρισμού, ελέγχει τον ετήσιο Ισολογισμό,
επιθεωρεί  τα  βιβλία  και  τα  έγγραφα  και  ελέγχει  τις  δαπάνες  σύμφωνα  με  τα  δικαιολογητικά
έγγραφα  και  ενεργεί  κάθε  πράξη  που  Θεωρεί  αναγκαία  για  την  επιτήρηση  και  τον  έλεγχο  της
δράσης του  Διοικητικού  Συμβουλίου.  Για κάθε  ενέργειά του το  Εποπτικό  Συμβούλιο  συντάσσει
Πρακτικά και τα καταχωρεί στο Ειδικό Βιβλίο που τηρείται γι' αυτόν τον σκοπό.

21.10.  Το  Εποπτικό  Συμβούλιο  συνεργάζεται  μ  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  αυτού  του  Καταστατικού.  Ο  Προ.tστάμενος  του  Εποπτικού  Συμβουλίου  ύστερα  από
απόφαση του Συμβουλίου του, μπορεί να καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε κοιιή συνεδρίαση
(Μικτό  Συμβούλιο)  για  να  λάβουν  αποφάσεις  πάνω  σε  ζητήματα  που  νομίζει  ότι  χρειάζονται
τέτοια απόφαση επειδή  είναι σοβαρά. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να αρνηθεί αυτή την
σύγκληση του Μικτού Συμβουλίου, αν όμως νομίζει ότι το Εποπτικό Συμβούλιο παρεμβαίνει και
υπεισέρχεται  καταχρηστικά  στα  δικά  του  δικαιώματα  τότε  φέρνει  την  απόφαcη  του  Μικτού
Συμβουλίου  μπροστά σε  έκτακτη  Γενική  Συνέλει]ση την οποία έχει δικαίωμα να σι>γκαλέσει γι`
αυτόν τον σκοπό.

21.11. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί και να επιτηρεί τις πράξεις
του Δ.Σ.   σύμφωνα με το δικαίωμα που   του δίνει ο νόμος. Ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένο να
υποβάλει ΈκΘεση στην Γεν. Συνέλευση ή να προτείνει τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα, για να
αντιμετωπισθούν οι ανάγκες του Συνεταιρισμού.

21.12.   Το   Εποπτικό   Συμβούλιο   παίρνει   όλα   τα   μέτρα   που   κρίνει   απαραίτητα  για   την
περιφρούρηση των συμφερόντων του Συνεταιρισμού. Μπορεί μάλιστα, όταν το νομίσει αναγκαίο,
εφ`  όσον διαπιστώσει σοβαρές παραβάσεις ή  παρατυπίες του  Δ.Σ.  που  μπορούν να  βλάψουν τα
συμφέροντα  του  Συνεταιρισμού,  να  συγκαλέσει  έκτακτη  Γενική  Συνέλευcnι  των  μελών  του
Συνεταιρισμού.

21.13.  ΤΟ ,Εποπτικό  Συμβούλιο  σε περίπτωση  Θανάτου,  αποχώρησης,  διαγραφής,  ή  διαρκούς
κωλύματος μελών του Δ.Σ.  κάτω των πέντε (5) και του Εποπτικού Συμβουλίου κάτω των τριών
(3),  αν  δεν  υπάρχουν  αναπληρωματικά  μέλη,  τότε  συγκαλεί τη  Γεν.  Συνέλευση  για να γίνουν
αναπληρωματικές εκλογές.

21.14.  Το  Εποπτικό  Συμβούλιο  εκπροσωπεί  τον  Συνεταιρισμό  σε  περίπτωση  που  το  Δ.Σ.  ή
κάποιο μέλος του είναι συμβαλλόμενοι ή διάδικοι απέναντι στον Συνεταιρισμό.

21.15. Το Εποπτικό Συμβούλιο, αφού λάβει τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες από το Δ.Σ.
τουλάχιστον   είκοσι   (20)   ημέρες   πριν   την   τακτική   Γενική   Συνέλευση,   ελέγχει   τον   ετήσιο
Ισολογισμό, το Λογαριασμό Διαχείρισης και την Απογραφή, καθώς και τις προτάσεις για διανομή
των εισπραχθέντων ποσών κάθε χρόνο μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης και υποβάλλει
ΈκΘεση στη Γενική Συνέλευση για όλα αυτά, καθώς και για τη δράση του Δ.Σ. Αυτή την  έκθεση
την συντάσσει δεκαπέντε (15)  τουλάχιστον μέρες πριν την διεξαγωγή της Συνέλευσης.
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21.16.  Τα  μέλη  του  Εποπτικού  Συμβουλίου  ευθύνονται για  κάθε  πταίσμα.  Με  απόφαση  της
Γενικής Συνέλευσης των μελών τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου δύνανται να απαλλάσσονται
της ευθύνης τους.

21.17.  Κάθε  μέλος  του  Εποπτικού  Συμβουλίου  του  Συνεταιρισμού  υποβάλλει  στη  Γενική
Συνέλευση  των μελών,  ετήσια ατομιιή  δήλωση  σχετικά  με σι)γκρούσεις συμφερόντων,  η  οποία
περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31  του
ν.4481/2017.

21.18. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες:
α) την άσκηση των εξουσιών που του έχουν εκχωρηθεί από τη Γενυcή Συνέλευση των Μελών,
β) την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και της εκτέλεσης των καθηκόντων των μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή ή και των λοιπών Διευθυντών, εφόσον έχει
διορισθεί Γενικός Διευθυνής ή και λοιποί Διευθυντές, καθώς, επίσης, και των προσώπων εκείνων
στα οποία έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα και αρμοδιότητες,

γ) την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μελών και,
ιδίως, αυτές που αφορούν: (ί) στον τρόπο διανομής των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους
και τον κανονισμό διανομής δικαιωμάτων,  (ίί) την εφαρμογή των βασικών αρχών για τη χρήση
των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν, (ίίί) την επενδυτική πολιτική για τα έσοδα από
τα δικαιώματα και για τα έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα,
(iν) τις κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί εσόδων που προκύπτουν από την
επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 18 του ν.4481/2017,

δ)  την  τήρηση  των  διατάξεων  του  ν.2121/93,  του  ν.  4481/2017,  του  Καταστατικού  και του
Κανονισμού Διανομής.

21.19. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να ζητά από τα
πρόσωπα  που  προβλέπονται  στην  περίπτωση   β'  της  παραγράφου   18  του  παρόντος  άρθρου
οποιεσδήποτε πληροφορίες,  στοιχεία,  βιβλία ή  έγγραφα του Συνεταιρισμού, που απαιτούνται για
την εκπλήρωση των σκοπών του ελέγχου.

21.20.  Το  Εποπτικό  Συμβούλιο  υποβάλλει  τουλάχιστον  άπαξ  ετησίως  στη  Τακτική  Γενική
Συνέλευση των μελών έκθεση σχετικά με την άσκηση των εξουσιών του.

21.21.  Μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ή  Γενικός  Διευθυντής  ή  άλλος  Διευθυντής  δεν
μπορεί να μετέχει στο Εποπτικό Συμβούλιο.  Απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή να έχουν μεταξύ
τους  οποιαδήποτε  συγγένεια  μέχρι  δεύτερου  βαθμού  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  Ο
Γενικός Διευθυντής ή άλλος Διευθυντής μ τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.

21.22.  Σε  περίπτωση  διαπίστωσης  παραβάσεων  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  το  Εποπτικό
Συμβούλιο μπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία των άρθρων 43  και 46 έως 47 ή 51  του νόμου
448Ι/2017.

21.23. Για την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του, το Εποπτικό Συμβούλιο δύναται να
εξουσιοδοτεί  ανεξάρτητους  ορκωτούς  ελεγκτές  ή  λογιστές  ή  νομικούς,  της  διακριτικής  του
ευχέρειας και επιλογής, με δαπάνες που βαρύνουν, μέχρι ποσοστό 3% των εήσιων διαχειριστικών
εξόδων, κατά περίπτωση,  το  Συνεταιρισμό, υπό την πρόσθετη  προύπόθεση  ήρησης των αρχών
εχεμύθειας και μη ύπαρξης συγκρουόμενων Cπ>μφερόντων.

ΑΡΘΡΟ 22
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΑΣγΜΒΙΒΑΣΤΑ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΉ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ
22.1.   Το   Διοικητικό  Συμβούλιο,  υπό   την  επιφύλαξη   των   αρμοδιοτήτων  του   Εποπτικού

Συμβουλίου, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και το ν.4481/2017, έχει τις αρμοδιότητες για την
διαχείριση του Συνεταιρισμού και είναι δυνατό, κατά την κρίση του, να αποφασίσει την εκχώρηση
κάποιων εξ αυτών των αρμοδιοτήτων του σε τρίτους ή/και σε μέλη του Συνεταιρισμού. Κατόπιν
σχετικής απόφασης του Δ.Σ. για την οποία απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, είναι
δυνατό  να  συμβληθεί  ο  Συνεταιρισμός  με  τρίτους  ή  μέλη  του,  όσον  αφορά  τους  όρους  και
προύποθέσεις  τέτοιων  συμβάσεων  που   Θα  έχουν  ως  αντικείμενο   τις  ως   άνω  εκχωρούμενες
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αρμοδιότητες και τον κατά περίπτωση ορισμό Θέσεων Διευθυντού ή/και Αναπληρωτή Διευθυντού
ή/και λοιπών  σιjνεργατών ή/και υπαλλήλων.  Ο  Διευθυντής,  Ο  Αναπληρωτής  Διευθυντής και  οι
λοιποί  συνεργάτες  ή/και  υπάλληλοι  του  Συνεταιρισμού  εξασκούν  τις  αρμοδιότητες  που  τους
εκχωρούνται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  τα  καθήκοντα  που  αναλαμβάνουν  χωρίς  να
απαιτείται η υπογραφή άλλου οργάνου.

22.2.Τα  πρόσωπα  που  τυχόν  εκλεγούν  ως  μέλη   Διοικητικού  Συμβουλίου  και  Εποπτικού
Συμβουλίου ή επιλεγούν και συμβληθούν κατά τα ανωτέρω για τη διαχείριση του Συνεταιρισμού
δεν μπορούν: ί) να είναι έμποροι έργων τέχνης ή διοργανωτές πλειστηριασμών έργων τέχνης ή να
συμμετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο και ιδίως ως ιδιοκτήτες, διαχειριστές, διευθυντές ή  διοικητές
σε   νομικά   πρόσωπα  που   δραστηριοποιούνται  στο   χώρο   της   εμπορίας  ή   της  διοργάνωσης
πλειστηριασμών   έργων   τέχνης   ίί)   να   αναπαράγουν   και  να   εμπορεύονται   κατ'   επάγγελμα
φωτογραφίες ή/και έργα των εικαστικών τεχνών γενικά ή να συμμετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο
και ιδίως ως ιδιοκτήτες, διαχειριστές, διευθυντές ή διοικητές σε νομικά πρόσωπα που ασχολούνται
με   αυτή  την  αναπαραγωΊή  και  εμπορία,  ίίί)  να  είναι  επιχειρηματίες  ή  εταίροι,  διαχειριστές,
διοικητές   ή      διευθυντές   παραγωγής   σε   εμπορο-βιομηχανικές   επιχειρήσεις   που   προωθούν,
διοργανώνουν ή  εκμεταλλεύονται οποιαδήποτε  δημόσια  Θεάματα που  εκδίδουν,  δημοσιεύουν ή
αναπαράγουν δια μηχανικών μέσων οποιαδήποτε πνευματικά έργα ξένης δημιουργίας, ίν) να είναι
ιδιοκτήτες,     διαχειριστές,     διευθυντές    ή     διοικητές    σε     οργανισμούς     ραδιοτηλεοπτικής    ή
ηλεκτρονικής/ψηφιακής μετάδοσης όποιο και αν είναι το μέσο επικοινωνίας δια σημάτων, εικόνων
και ήχων,  ή  ηλεκτρονικά/ψηφιακά ν) να είναι ιδιοκτήτες,  διαχειριστές,  διευθυντές ή διοικητές σε
οργανισμούς     έκδοσης     εφημερίδων,     περιοδικών,     βιβλίων     και     λοιπών     εντύπων     ή
ηλεκτρονικών/ψηφιακών ιστοτόπων ή ιστολογίων, παρόχων αναζήτησης ή/και περιεχομένου και
παρόχων   περιεχομένου   και   υπηρεσιών,   νί)   να   είναι   ιδιοκτήτες,   διαχειριστές,   διευθυντές   ή
διευθυντικά στελέχη ή εταίροι με οποιοδήποτε ποσοστό σε επιχειρήσεις που εισάγουν ή παράγουν
ή  εμπορεύονται χαρτί,  φωτοτυmκά μηχανήματα, πολυμηχανήματα,  σαρωτές,  εκτυπωτές,  κινητά,
ταμπλέτες,  ηλεκτρονικούς υπολογιστές,  ή  γενικά τεχνικά  μέσα  που  χρησιμεύουν  στην  ιδιωτική
αναπαραγωΊή εικόνας ή ήχου και εικόνας, καθώς και υλικούς φορείς που χρησιμοποιούνται για
τέτοια αναπαραγωγή, νίί) να συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή με οποιαδήποτε μόνιμη
συνεργασία με τις ανωτέρω αναφερόμενες εταιρείες, νiίί) να ασκούν διευθυντικές αρμοδιότητες σε
οντότητα  διαχείρισης  πνευματικών  δικαιωμάτων  στην  ημεδαπή  ή  στην  αλλοδαπή  εκτός  αν  τις
ασκούν  κατ'  εντολή  του  Δ.Σ.  του  Συνεταιρισμού,  ίχ)  να  ασκδύν  ανάλογες  αρμοδιότητες  σε
οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ή και σε υπηρεσίες του Δημοσίου),
εφόσον   υπάρχει   πιΘανότητα   να   βρεθούν   τα   συμφέροντά   του   αντιμέτωπα   με   αυτά   του
Συνεταιρισμού, χ) να αποκτήσουν συμφέροντα στη λειτουργία νομικού προσώπου ή επιχείρησης
γενικά, που τα συμφέροντά του μπορεί να έρθουν σε σύγκρουση με αυτά του Συνεταιρισμού, χί)
να ακολουθούν προσωπικούς σκοπούς χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Συνεταιρισμού, χiί) να
είναι  πράκτορες  δημιουργού.  Ως  αναπαραγωγή  και  εμπορία  έργων  τέχνης  υπό  την  έwοια  της
παραγράφου  αυτής δεν νοείται η  αναπαραγωγή  και εκμετάλλευση  των προσωπικών  έργων του
δημιουργού.

22.3. Τα πρόσωπα που τυχόν εκλεγούν ή επιλεγούν και συμβληθούν, κατά τα ανωτέρω, για τη
διαχείριση το,υ Συνεταιρισμού ευθύνονται για κάθε πταίσμα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των  μελών  ο  Διευθυντής  και  ο  Αναπληρωτής  Διευθυντής,  εφ`  όσον  υπάρχουν,  δύνανται  να
απαλλάσσονται της ευθύνης τους,  όπως τα εκλεγμένα μέλη του  Διοικητικού και του  Εποπτικού
Συμβουλίου.

22.4.  Τα πρόσωπα που  διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Συνεταιρισμού
όπως   ο   νόμιμος   εκπρόσωπος,   τα   μέλη   του   Διοικητικού   Συμβουλίου   και  του   Εποπτικού
Συμβουλίου,  ο  Γενικός  Διευθυντής  και  οι  λοιποί  Διευθυντές,  αν υπάρχουν,  πρέπει να πληρούν
συγκετφιμένες  προύποθέσεις  σύμφωνα  με  το  ν.  4481/2017  και  ειδικότερα  αυτά  τα  πρόσωπα
πρέπει:

(ί) να ενεργούν σωστά, συνετά και κατάλληλα, με την εφαρμογή κατάλληλων διοικητικών και
λογιστικών διαδικασιών, καθώς και μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου,

(ίί)  να  Θεσπίζουν  και  να  εφαρμόζουν  διαδικασίες,  ώστε  να  αποφεύγονται  οι  συγκρούσεις
συμφερόντων και, αν τέτοιες Cπ)γκρούσεις δεν μπορεί να αποφευχθούν, να μπορούν να εντοπίζουν,
να διαχειρίζονται, να παρακολουθούν και να γνωστοποιούν πραγματικές ή δυνητικές συγκρούσεις
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συμφερόντων,  κατά  τρόπο  ώστε  να  αποτρέπεται  η   αρνητυή  επίδρασή  τους  στα  συλλογικά
συμφέροντα των δικαιούχων που εκπροσωπεί ο οργανισμός.

(ίίί) να μην έχουν παραπεμφθεί τελεσιδίκως για κακούργημα ή να μην έχουν καταδικαστεί για
κακούργημα  ή  πλημμέλημα  σε  πουή  στερητιιή  της  ελευθερίας  ανώτερη  των  δύο  (2)  ετών  ή,
ανεξάρτητα από  το ύψος της ποινής, για εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας ή  των περιουσιακών
δικαιωμάτων,   για   λαθρεμπορία,   παραχάραξη   ή   πλαστογραφία,   φοροδιαφυγή,   δωροδοκία   ή
δωροληψία.  Για  τη  διαπίστωση  της  μη  τελεσίδικης  παραπομπής  και  της  μη  καταδίκης  του
προηγούμενου   εδαφίου   αυτά   τα   πρόσωπα   υποβάλλουν   στον   ΟΠΙ   πιστοποιητικό   αρμόδιας
δικαστικής αρmς για μη παραπομπή και αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει
η μη καταδίκη αντίστοιχα.

(ίν)   να   υποβάλουν   υποχρεωτικά    ατομιιή    δήλωση    προς   τη    Γενική    Συνέλευση    του
Συνεταιρισμού, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους και στη  συνέχεια σε ετήσια βάση,
σχετικά   με   μη   ύπαρξη   σύγκρουσης   Cπ>μφερόντων,   που   Θα   περιλαμβάνει   τουλάχιστον   τις
πληροφορίες  που  αναφέρονται  στην  περίπτωση  δ'  του  τρίτου  εδαφίου  της  παραγράφου  2  .του
άρθρου 31. ν.4481/2017 και είναι οι ακόλουθες:

α) οποιαδήποτε σιtμφέροντα έχουν στο Συνεταιρισμό,
β) κάθε αμοιβή, αποζημίωση ή παροχή που έλαβαν από το Συνεταιρισμό κατά το προηγούμενο

φορολογικό έτος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συνταξιοδοτικές,  ασφαλιστικές παροχές, οι
παροχές σε είδος και άλλα είδη παροχών,

γ)  τα  ποσά  που  έλαβcw  κατά  το  προηγούμενο   φορολογικό  έτος  ως  δικαιούχοι  από  το
Συνεταιρισμό,

δ)  δήλωση  σχετικά  με  οποιαδήποτε πραγματική  ή  δυνητική  σύγκρουση  μεταξύ  προσωπικών
συμφερόντων   και   συμφερόντων   του   Συνεταιρισμού   ή   μεταξύ   υποχρεώσεων   έναντι   του
Συνεταιρισμού, και υποχρεώσεων έναντι οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

22.5.  Ο  Συνεταιρισμός,  σύμφωνα την  αρχή  της  διαφάνειας και το ν.4481/2017,  επιπρόσθετα
των λοιπών αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του, έχει την υποχρέωση παρο)ής πληροφοριών προς
δικαιούχούς σχετικά με τη διαχείριση δικαιωμάτων τους, την υποχρέωση παροχής πληροφοριών
προς  άλλους  οργανισμούς  συλλογικής  διαχείρισης  σχετικά  με  διαχείριση  δικαιωμάτων  δυνάμει
συμβάσεων εκπροσώπησης και την υποχρέωση παροmς πληροφοριών προς δικαιούχους, άλλους
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και χρήστες κατόπιν  αιτήματος,  αλλά,  σε κάθε περίπτωση,
υπό την προύπόθεση τήρησης των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωmκού χαρακτήρα.
Ειδικότερα, όσον αφορά:

Α. Παροχή πληροφοριών προς δικαιούχους σχετικά με πι διαχείριση δικαιωμάτων τους
(άρθρο 25, ν.4481/2017)

Α.1. Ο Συνεταιρισμός διαθέτει το αργότερο εννέα (9)  μήνες μετά το τέλος κάθε έτους χρήσης
σε κάθε δικαιούχο, στον οποίο έχει αναγνωρίσει τα έσοδα που του αναλογούν από δικαιώματα για
το συγκεκριμένο έτος χρήσης, ανεξαρτήτως αν αυτά του έχουν καταβληθεί ή όχι, τουλάχιστον τις
ακόλουθες πλη ροφορίες:

α) τα στοιχεία επικοινωνίας που ο δικαιούχος έχει εξουσιοδοτήσει τον οργανισμό συλλογικής
διαχείρισης να χρησιμοποιεί για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του,

β) τα έσοδα από τα δικαιώματα που αναλογούν cπον δικαιούχο,
γ) τα ποσά που καταβάλλονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον δικαιούχο ανά

κατηγορία εξουσιών που διαχειρίζεται και ανά είδος χρήσης,
δ)  την  περίοδο  κατά  την  οποία  πραγματοποιήθηκε  η  χρήση,  στην  οποία  αντιστοιχούν  τα

αναλογούντα   ποσά   που   αναγνωρίστηκαν   και   καταβλήθηκαν   στον   δικαιούχο,   εκτός   εάν
αντικειμενικοί λόγοι, που  σχετίζονται με την υποβολή  αναφορών εκ μέρους των χρηστών,  δεν
επιτρέπουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να παράσχει τις πληροφορίες αυτές,

ε) τις κρατήσεις που γίνονται για τα έξοδα διαχείρισης,
στ) τις κρατήσεις που γίνονται για κάθε σκοπό εκτός των εξόδων διαχείρισης,
ζ) τα έσοδα από δικαιώματα που αναλογούν στον δικαιούχο και τα οποία δεν έχουν καταβληθεί

για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
Α.2.  Ο  Συνεταιρισμός παρέχει τις  ως  άνω  πληροφορίες  σε  Οντότητες  Διαχείρισης/  μέλη  του

Συνεταιρισμού,   αρμόδιες  για  την   περαιτέρω   διανομή   των   εσόδων   από   τα  δικαιώματα   σε
δικαιούχους,  εάν  οι εν λόγω  οντότητες έχουν ήδη  στην  κατοχή  τους τις πληροφορίες  αυτές.  Οι
οντότητες  αυτές οφείλουν να διαθέτουν τις πιο  πάνω πληροφορίες το  αργότερο  εννέα  (9)  μήνες
μετά το τέλος κάθε έτους χρήσης σε κάθε δικαιούχο, στον οποίον έχουν αναγνωρίσει τα έσοδα που
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του  αναλογούν  από  δικαιώματα για  το  συγκεκριμένο  έτος  χρήσης,  ανεξαρτήτως  εάν  αυτά  του
έχουν καταβληθεί ή όχι.

Β. Παροχή πληροφοριών προς άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης σχετικά με
διαχείριση δικαιωμάτων δυνάμει συμβάσεων εκπροσώπησης (άρθρο 26, ν.4481/12017)

Ο Συνεταιρισμός διαθέτει το αργότερο εννέα (9) μήνες μετά το τέλος κάθε έτους χρήσης και με
ηλεκτρονικά   μέσα  στους  οργανισμούς  σιtλλογικής  διαχείρισης  για  λογαριασμό   των  οποίων
αναλαμβάνει   τη   διαχείριση    δικαιωμάτων   στο   πλαίσιο   σύμβασης   εκπροσώπησης   για   το
συγκεκριμένο έτος χρήσης, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  τα  έσοδα  από  τα  δικαιώματα  που  αναλογούν  και  τα ποσά που  καταβάλλονται  από  τον
οργανισμό  συλλογικής  διαχείρισης  ανά  κατηγορία  εξουσιών  που  διαχειρίζεται  και  ανά  είδος
χρήσης για τα δικαιώματα που διαχειρίζεται σύμφωνα με τη σύμβαση εκπροσώπησης,

β)  τα  έσοδα  από  δικαιώματα  που  τους  αναλογούν  και  τα  οποία  δεν  έχουν  καταβληθεί  για
οποιαδήποτε χρονιιή περίοδο,

γ) τις κρατήσεις που γίνονται για τα έξοδα διαχείρισης,
δ) τις κρατήσεις που γίνονται για κάθε σκοπό εκτός των εξόδων διαχείρισης που αναφέρονται

στο άρθρο  18 ν.4481/2017
ε)  πληροφορίες για τη  χορήγηση  ή  μη  αδειών σε  σχέση  με  τα έργα και άλλα ζητήματα που

προβλέπονται στη σύμβαση εκπροσώπησης,
στ) αποφάσεις που εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση, εφόσον οι αποφάσεις αυτές αφορούν

τη διαχείριση των δικαιωμάτων δυνάμει της σύμβασης εκπροσώπησης.

Γ. Παροχή πληροφοριών προς δικαιούχους, άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης
και χρήστες κατόπιν αιτήματος (άρθρο 27, ν.4481/20 Ι 7)

Ο  Συνεταιρισμός  διαθέτει,  κατόπι,ν  αιτιολογημένου  αιτήματος,  σε  οποιονδήποτε  οργανισμό
συλλογικής διαχείρισης, για λογαριασμό του οποίου αναλαμβάνει τη διαχείριση δικαιωμάτων στο
πλαίσιο μιας σύμβασης εκπροσώπησης ή σε οποιονδήποτε δικαιούχο, Μέλος του Συνεταιρισμού ή
Επωφελούμενο ή σε οποιονδήποτε χρήστη ακόμη και δυνηπκό με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: τους τύπους των
ερμηνειών/εκτελέσεων που εκπροσωπούν,  τα δικαιώματα που  διαχειρίζονται,  και τις ε7πκράτειες
που καλύπτονται.

Δ. Τήρηση διατάξεων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
(άρθρο 49, ν.4481/2017)

Κατά  την  παροχή  των  παραπάνω  πληροφοριών,  όπως  και  κατά  την  τήρηση  του  παρόντος
Καταστατικού,  η  επεξεργασία  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  που  πραγματοποιείται  στο
πλαίσιο του παρόντος νόμου υπόκειται στις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α' 50).

22.6.1.  Επίσης,  ο Συνεταιρισμός, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 42, ν.4481/2017), υποχρεούται
να καθορίσει διαδικασία υποβολής καταγγελιών. Εντός αυτού του πλαισίου των υποχρεώσεών του,
ο  Συνεταιρισμός Θέτει στη  διάθεση  των ΜελώνΈυνεταίρων του,  των Επωφελουμένων και των
Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης, για λογαριασμό  των οποίων  ενδεχόμενα  αναλαμβάνει τη
διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο συμβάσεων εκπροσώπησης, διαδικασίες για τη διεκπεραίωση
καταγγελιών, ιδίως σε σχέση  με τη σύμβαση ανάθεσης για τη διαχείριση των δικαιωμάτων και τη
λήξη αυτής ή την ανάκληση ή την καταγγελία των δικαιωμάτων, τους όρους εισδοχής μέλους, την
είσπραξη  των  ποσών  που  οφείλονται  στους  δικαιούχους,  τις  κρατήσεις  και  τις  διανομές.  Η
καταγγελία κατατίθεται εγγράφως  με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει ο καταγγέλλων σκόπιμο,  στον
οποίο σι]μπεριλαμβάνεται και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

22.6.2.  Ο Συνεταιρισμός αναρτά με ευδιάκριτο τρόπο στην ιστοσελίδα του τα στοιχεία εκείνα
που  απαιτούνται  προκειμένου  να  είναι  εφικτή  η  υποβολή  καταγγελιών,  καθώς  και  το  σχετικό
πλαίσιο και τη διαδικασία που διέπουν την υποβολή και διεκπεραίωση αυτών.

22.6.3.  Αν  υποβληθεί  καταγγελία  στο  Συνεταιρισμό,  τότε  ο  Συνεταιρισμός  ενημερώνει  τον
καταγγέλλοντα για τη  λήψη  της  αμέσως και σε κάθε περίπτωση  το  αργότερο  μέσα σε τρεις (3)
εργάσιμες  ημέρες   από  την  υποβολή  της.   Ο  Συνεταιρισμός  οφείλει  να   απαντά  έγγραφα  και
αιτιολογημένα το αργότερο μέσα σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της καταγγελίας.
Εάν απαιτηθούν εκ μέρους του Συνεταιρισμού περαιτέρω στοιχεία, τότε μπορεί να τα ζητήσει από
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τον  καταγγέλλοντα  εντός  της  ως  άνω  προΘεσμίας.  Σε  αυ.τή  την  περίπτωση  ο  Συνεταιρισμός
οφείλει να απαντήσει έγγραφα και αιτιολογημένα το αργότερο μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες
από την ημέρα λήψης των συμπληρωματικών στοιχείων.

22.7.1.  Εναλλακτικά,  όσον  αφορά  την  δικαστική  επίλυση  διαφορών,  εκτός  αν  ισχύει  άλλη
διάταξη  περί  υποχρεωτικής  διαμεσολάβησης,  οι  διαφορές  μεταξύ  του  Συνεταιρισμού  και  των
μελών ή/και των επωφελούμενων δικαιούχων του, καθώς επίσης μεταξύ του Συνεταιρισμού και
άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή/και οργανισμών συλλογικής προστασίας,  όπως και
μεταξύ του Συνεταιρισμού και χρηστών δικαιωμάτων των μελών ή  επωφελούμενων δικαιούχων
του, που γεννώνται από την εφαρμοΊή των διατάξεων του ν.4481/2017 ή/και τώ ν.  2121/1993,
δύνανται (σύμφωνα και με το  άρθρο 44, ν.4481/2017),  εάν το  επιθυμούν  όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη,  να υπάγονται  σε  διαμεσολάβηση,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις του  ν.  3898/2010  (Α'211)  ή
άλλη νεότερη ισχύουσα νομοθεσία.

22.7.2. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, συντάσσεται πρακτικό, σύμφωνα με την
παρ.  2  του  άρθρου  9  του  ν.  3898/2010  ή  άλλη  νεότερη  ισχόουσα  νομοθεσία.  Η  διαδικασία
διαμεσολάβησης  δεν  Θίγει  το  δικαίωμα  των  μερών  να  διεκδικούν  και  να  προασπίζονται  τα
δικαιώματά  τους  προσφεύγοντας  παράλληλα  στα  δικαστήρια,   εφ`   όσον  παρέχεται  αυτό   το
δικαίωμα από το νόμο. Τα μέρη  μπορεί να υπαγάγουν τη διαφορά στη διαμεσολάβηση είτε πριν
είτε   κατά   τη   διάρκεια   της   εκκρεμοδικίας.   Σε   περίπτωση    που   η    διαφορά   υπαχθεί   στη
διαμεσολάβηση,  αποκλείεται η  άσκηση  αγωγής ή  αίτησης  ασφαλιστικών  μέτρων  πριν  από  την
ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης.  Αν υπαχθεί κατά τη  διάρκεια της εκκρεμοδικίας,
το  δικαστήριο  σε κάθε  στάση  της  δίκης,  αν τα  μέρη  συμφωνούν,  αναβάλλει την εκδίκαση  της
υπόθεσης σε σύντομη δικάσιμο και πάwως όχι πέραν του εξαμήνου.

ΑΡΘΡΟ 23
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

23 .1. Η διαχειριστιιή χρήση είναι ετήσια και λήγει την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

23.2.  Η πρώτη διαχειριστική χρήση λήγει την 31  Δεκεμβρίου του επομένου έτους από το έτος
της παροχής αδείας λειτουργίας του Συνεταιρισμού από το γπουργείο ΠΟλιτισμού.

23.3. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης, το Δ.Σ. συντάσσει τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό
Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Προύπολογισμό και τους υποβάλλει στο Εποπτικό Συμβούλιο για
έλεγχο 30 ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα σύγκλησης της τακτικής Γε™κής Συνέλευσης.

23.4.  Το  Εποπτικό  Συμβούλιο  Cπ>ντάσσει ΈκΘεση  μέσα  σε  δέκα  πέντε  (15)  ημέρες  από  την
υποβολή των παραπάνω στοιχείων.

23.5. ΤΟ Δ.Σ. υποβάλλει τον ελεγχθέντα από το Εποπτικό Συμβούλιο Ισολογισμό, Λογαριασμό
Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προύπολογισμό στην τακτιιή Γενιιή Συνέλευση για έγκριση.

23 .6. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται και η ΈκΘεση του Εποπτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

24.1. Για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού παρακρατείται το 1/10 επί των εσόδων της
κάθε   χρήσης  που   προκύπτουν   από   την   παρακράτηση   ποσοστού   επί  των   εισπραττομένων
δικαιωμάτων για την κάλυψη  των  λειτουργικών εξόδων  του  Συνεταιρισμού  ποσοστό  αυτό  δεν
παρακρατείται   εάν   το   ύψος   του   αποθεματικού   έχει   εξισωθεί   με   τη   σι]νολική   αξία   των
συνεταιριστικών μερίδων.

24.2.  Η  Γενική  Συνέλευση  μπορεί να  αποφασίζει για  το  σχηματισμό  ειδικών  και  έκτακτων
αποθεματικών.

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟγΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΝΟΜΙΙΣ

25 .1. Η Γενική Συνέλαtση εγκρίνει και τροποποιεί τον Κανονισμό Διανομής.
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25.2.  ΤΟ  αποτέλεσμα  της  διαχείρισης  διανέμεται  κατ'  αρχήν  σύμφωνα  με  το  ποσοστό  της.`..
υ.f
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μπορεί να υπολογισθεί ή για τον υπολογισμό του απαιτείται δυσανάλογη εργασία. Ακόμα όμως και
σ'  αυτές  τις  περιπτώσεις  η   διανομή  πρέπει  να  βασίζεται  σε  αντικειμενικά  και  επαληθεύσιμα
κριτήρια. Σε περίπτωση που ακόμη και η εφαρμογή τέτοιων κριτηρίων καθίσταται δύσκολη, τότε η
διανομή στηρίζεται στην αρχή της αριθμητικής ισότητας.

25.3.  Ειδικά για τη  διανομή  των ποσών που εισπράττονται ως  αποζημίωση για την ελεύθερη
ιδιωτική αναπαραγωγή των έργων σύμφωνα με το άρθρο  Ι 8 παρ. 3 ν. 2121/93, λαμβάνεται υπόψη
εκτός από την ποσοστιαία συμμετοχή του κάθε έργου στο γενικό αποτέλεσμα   διαχείρισης και η
γενική συμμετοχή των δημιουργών, δια του προσωπικού τους έργου, στην πολιτιστιιή παραγωγή
και στην ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή των έργων αυτής. Σε περίπτωση που αυτού του είδους
οι   σι>μμετοχές   δεν   είναι  δυνατό   να  υπολογισθούν   ή   για   τον  υπολογισμό   τους   απαιτείται
δυσανάλογη εργασία, τότε η διανομή στηρίζεται στην αρ)ή της αριθιήτικής ισότητας.

25.4. Η διανομή μεταξύ συνδημιουργών διενεργείται βάσει συμφωνίας που έχει γνωστοποιηθεί
στο  Συνεταιρισμό,  όπως  ορίζει  η  Σύμβαση  Ανάθεσης.  Εάν  δεν  υπάρχει  συμφωνία,  η  διανομή
στηρίζεται στην αρ)ή της αριθμητικής ισότητας.

ΑΡΘΡΟ 26
ΣγΓΧΩΝΕγΣΗ - ΔΙΑλγΣΗ

26.1.  Ο Συνεταιρισμός δύναται να σι]γχωνευθεί με άλλον ή  με άλλους σι)νεταιρισμούς. Για τη
συγχώνευση   απαιτείται   απόφαση   των   Γενικών   Συνελεύσεων   και   καταχώρηση   του   νέου
καταστατικού  στο  μητρώο των Συνεταιρισμών του  Ειρηνοδικείου,  εκείνου  στην περιφέρεια του
οποίου  Θα έχει την έδρα του ο μετά την συγχώνευση συνεταιρισμός. Από την ημερομηνία αυτής
της καταχώρησης ο νέος συνεταιρισμός υπεισέρχεται σε  όλα τα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις
των  συνεταιρισμών  που  συγχωνεύτηκαν.   Οι  εκκρεμείς  δίκες  συνεχίζονται  από  αυτόν  χωρίς
διακοπή.

26.2. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:
α)  Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των 10.
β)  Αν αποφασίσει η Γενιιή Συνέλευση
γ)  Αν κηρυχθεί σε πτώχευση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.1667/86.

26.3.  Η  συγχώνευση  καθώς  επίσης  η  διάλυση  Συνεταιρισμού  καταχωρούνται  στο  Μητρώο
Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου  εδρεύει ο Συνεταιρισμός.

ΑΡΘΡΟ 27
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

27.1.Την διάλυση του Συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση την οποία ενεργεί το Εποπτικό
Συμβούλιο κgι αν δεν υπάρχει Εποπτικό Συμβούλιο, τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη
της με ανάταση της χειρός και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, τρεις εκκαθαριστές
οι οποίοι μπορούν να προσλάβουν λογιστή για να τους βοηθήσει στο έργο της εκκαθάρισης. Στην
περίπτωση αυτή δεν τηρούνται οι διατάξεις περί απαρτίας της Συνέλευσης.

27.2.Ο  Συνεταιρισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και  μετά την διάλυσή  του,  εφ'
όσον  διαρκεί  η  εκκαθάριση.  Κατά  την  εκκαθάριση  διεκπεραιώνονται  οι  εκκρεμείς  υποθέσεις,
εισπράττονται   οι   απαιτήσεις,   ρευστοποιείται   η   περιουσία   και   πληρώνονται   τα   χρέη   του
Συνεταιρισμού.  Το  υπόλοιπο  δεν  διανέμεται  στα  μέλη  του  Συνεταιρισμού,  αλλά  δωρίζεται  με
απόφαση της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης σε μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της πολιτιστικής παραγωγής και στην προστασία
των πνευματικών δη μιουργών.

27.3.    Με   την   ολοκλήρωση    της   εκκαθάρισης   της   περιουσίας   του   Συνεταιρισμού,    Οι
εκκαθαριστές συγκαλούν Συνέλευση ενώπιον της οποίας λογοδοτούν και εκθέτουν το πόρισμα της
εκκαθάρισης. Η Συνέλευση αποφασίζει και εγκρίνει ή όχι την εκκαθάριση και καθορίζει τον χρόνο
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της   ως άνω  δωρεάς του υπολοίπου  μετά την εκκαθάριση ποσού. Πάντως η  εν λόγω  δωρεά δεν
δύναται να γίνει πριν πληρωθούν τα χρέη  του Συνεταιρισμού προς τρίτους και εξοφληθούν όλες
γενικά οι υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κλπ.

ΑΡΘΡΟ 28
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το παρόν Καταστατικό, που αποτελείται από 28 άρθρα, τροποποιήθηκε κι εγκρίθηκε από τα μέλη
της  Γενικής  Συνέλευσης  του  Συνεταιρισμού  στην  Αθήνα  και  στην  οδό  Οδυσσέως,  αρ.   1,  Πλ.
Καρα.tσκάκη (αί9ουσα ΒΙΚΟΣ του Ξενοδοχείου SΤΑΝLΕγ) όπου Cπjνήλθαμε σε ωνεδρίαση και
υπογράφηκε ως 7έπεται
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