ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ‐ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 1
1. Ο ιδρυόμενος Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης είναι Αστική μη Kερδοσκοπική Εται‐
ρεία, με νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με την 784 ΑΚ και τα άρθρα 54επ. του ν.
2121/1993.
2. Διέπεται δε από τις διατάξεις του παρόντος, τις περί εταιρειών του ΑΚ και του ν.
4072/2012, σε όση έκταση δεν προβλέπεται απόκλιση από αυτές με το παρόν καταστατι‐
κό. Οι διατάξεις του παρόντος, στο μέτρο και τον βαθμό που τροποποιούν το από 7ης Ιου‐
λίου 2010 καταστατικό, το οποίο δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου
Αθηνών, με αύξοντα αριθμό 12683/2010, δεν έχουν αναδρομική ισχύ.
Άρθρο 2
Η επωνυμία του Οργανισμού είναι: "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟ‐
ΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ ή ΗΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΚΟΝΑΣ". Στις δε συναλλαγές του με το εξωτερικό, ο Οργανισμός θα χρησιμοποιεί την επω‐
νυμία: "HELLENIC COLLECTING AND ADMINISTRATING SOCIETY OF THE RIGHTS OF
PHONOGRAM AND VIDEOGRAM PRODUCERS". Ο Οργανισμός θα χρησιμοποιεί επίσης τον
διακριτικό τίτλο με λατινικά στοιχεία "GRAMMO" στις συναλλαγές του τόσον στο εσωτερικό
όσον και το εξωτερικό.
Άρθρο 3
1. Έδρα του οργανισμού ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού Αττικής και εταιρικό κατά‐
στημα το επί της Λ. Μεσογείων, αριθμ. 231 και Δημοκρατίας κείμενο.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να μεταβάλλεται η έδρα και το εται‐
ρικό κατάστημα. Εάν η μεταβολή δεν επιφέρει τη μεταφορά της έδρας του Οργανισμού
εκτός του Νομού Αττικής, η μεταβολή δεν συνιστά τροποποίηση του καταστατικού.
Άρθρο 4
Σκοποί του οργανισμού είναι:
1. Τόσο για την Ελλάδα, την Κύπρο, όσον και για το εξωτερικό, να καταρτίζει συμβάσεις με
τους χρήστες για τους όρους εκμετάλλευσης των έργων των μελών του, καθώς και για
την οφειλόμενη αμοιβή, όπως επίσης και για όποιο άλλο δικαίωμα του αναθέτουν τα μέ‐
λη του προς διαπραγμάτευση, διαχείριση, προστασία και είσπραξη αμοιβών, να εισπράτ‐
τει την αμοιβή και να την κατανέμει μεταξύ των μελών του.
2. Να εισπράττει την αμοιβή που προβλέπεται από τα άρθρα 18 παρ. 3 και 49 παρ. 1 ν.
2121/1993 και να διανέμει αυτήν μεταξύ των μελών του.
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3. Να προβαίνει σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστα‐
σία των δικαιωμάτων των μελών του ή των δικαιοδόχων τους και ιδίως να υποβάλλει αι‐
τήσεις ασφαλιστικών μέτρων, να εγείρει αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα, να υποβάλλει ε‐
γκλήσεις και μηνύσεις, να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων, να ζητεί την απαγόρευση
πράξεων που προσβάλλουν το δικαίωμα ως προς τις εξουσίες που του έχουν ανατεθεί και
να προβαίνει σε κατασχέσεις.
4. Να λαμβάνει από τους χρήστες κάθε πληροφορία αναγκαία για την είσπραξη και κατανο‐
μή των εισπραττομένων ποσών.
5. Να ενεργεί, με σύμπραξη της Δημόσιας Αρχής, ή κατά τη διαδικασία του άρθρ. 64 ν.
2121/1993, τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήματα πώλησης ή ενοικίασης ή δανει‐
σμού αντιτύπων ή παρουσίασης στο κοινό των έργων που προστατεύει, για να διαπιστώ‐
νει, εάν οι πράξεις αυτές προσβάλλουν ή όχι τα δικαιώματα των μελών του.
6. Να εκπροσωπεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας ή και ανεξαρτή‐
τως αυτής, κατ’ εφαρμογή της αρχής της εδαφικότητας που κατοχυρώνει το άρθρο 8 Κα‐
νονισμού 864/2007 (Ρώμη ΙΙ), αλλοδαπούς οργανισμούς, ή εταιρίες διαχειρίσεως ή προ‐
στασίας ή διαχειρίσεως και προστασίας αλλοδαπών παραγωγών υλικών φορέων ήχου ή
ήχου και εικόνας και να ασκεί στην Ελλάδα για λογαριασμό των μελών τους τα ίδια δι‐
καιώματα που ασκεί για τα μέλη του.
7. Να ασκεί, κατόπιν σχετικής εντολής και εξουσιοδοτήσεως, τις ίδιες εξουσίες που ασκεί
για τα μέλη του για λογαριασμό άλλων διαχειριστικών οργανισμών που έχουν ιδρυθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 ή για λογαριασμό αλλοδαπών παραγωγών ή‐
χου ή ήχου και εικόνας.
8. Να ιδρύει με άλλους διαχειριστικούς οργανισμούς ή εισπρακτικούς φορείς, στο μέτρο
που το προβλέπει ο ν. 2121/1993 ή άλλοι νόμοι, ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης
οποιασδήποτε νομικής μορφής για την είσπραξη και διανομή των δικαιωμάτων αυτών.
Και,
9. Εντός των πλαισίων που οριοθετούν οι ανωτέρω, υπό 1. έως και 8 σκοποί, να προβαίνει
σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Άρθρο 5
Η διάρκεια του Οργανισμού περατούται την 31η Δεκεμβρίου του έτους ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑ‐
ΝΤΑ (31.12.2030), εκτός εάν παραταθεί προηγουμένως κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 6
Το κεφάλαιο του Οργανισμού ορίζεται σε οκτώ χιλιάδες οκτακόσια τέσσερα και έντεκα λεπτά
του ευρώ (8.804,11 €). Καταβλήθηκε δε ολοσχερώς από τους ιδρυτές στο ταμείο του Οργανι‐
σμού κατά τα κατωτέρω στο άρθρο 22 του παρόντος διαλαμβανόμενα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 7
1. Τα μέλη του οργανισμού διακρίνονται σε εταίρους του οργανισμού (τακτικά μέλη) και μη
εταίρους αυτού (έκτακτα μέλη).
2. Υπό την επιφύλαξη της λήψης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων, εταίροι
γίνονται όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ασκούν στην ελληνική επικράτεια, ή/και στο ε‐
ξωτερικό ενεργή κατ’ άρθρ. 9, παρ. 1, υποπαράγρ. 1.1 του παρόντος, επιχείρηση παραγω‐
γής υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας, ή είναι ειδικοί, καθολικοί ή οιονεί καθολικοί
διάδοχοι επιχείρησης παραγωγής υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας, όπως η έν‐
νοια παραγωγός υλικός φορέας ήχου ή ήχου και εικόνας ορίζεται, αντιστοίχως, στο άρθρ.
47 παρ. 3 εδ. α΄ και β΄ ν. 2121/1993..
3. Υπό την επιφύλαξη της λήψης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού
και της κατάρτισης της σύμβασης ανάθεσης, έκτακτα μέλη γίνονται φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, αλλά
δεν επιθυμούν να καταστούν εταίροι ή η Γενική Συνέλευση των εταίρων απέρριψε την
εισδοχή τους στην εταιρεία ως τέτοιων, ή δεν ασκούν ενεργή, κατ’ άρθρ. 9, παρ. 1, υπο‐
παράγρ. 1.1 του παρόντος, επιχείρηση παραγωγής υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικό‐
νας.
Άρθρο 8
1. Οι εταίροι αναθέτουν στον Οργανισμό τη διαχείριση και/ή προστασία των δικαιωμάτων
τους και των εξουσιών που απορρέουν από αυτά, με καταπιστευτική μεταβίβαση των δι‐
καιωμάτων αυτών και των σχετικών εξουσιών στον Οργανισμό (σύμβαση ανάθεσης με
καταπιστευτική μεταβίβαση).
2. Τα έκτακτα μέλη αναθέτουν στον Οργανισμό τη διαχείριση και/ή προστασία των δικαιω‐
μάτων τους ή των επί μέρους εξουσιών που απορρέουν από αυτά, με παροχή πληρεξου‐
σιότητας (σύμβαση ανάθεσης με πληρεξουσιότητα).
3. Απαγορεύεται ρητώς η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της συμβατικής σχέσεως εκ
της σύμβασης ανάθεσης. Ομοίως, και η εκχώρηση των χρηματικών απαιτήσεων του μέ‐
λους κατά του Οργανισμού που απορρέουν από τη σύμβαση ανάθεσης.
Άρθρο 9
1. Οι προϋποθέσεις για την εισδοχή φυσικού ή νομικού προσώπου ως εταίρου (τακτικού
μέλους) του Οργανισμού είναι:
1.1.

Να ασκεί ενεργή επιχείρηση από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 1 του
παρόντος, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης περί προσλήψεώς του ως εταί‐
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ρου. Ως άσκηση ενεργούς επιχείρησης νοείται: [α.] η ηχογράφηση και εμπορική
διάθεση στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή (αναλογική ή ψηφιακή) εξήντα (60)
κατ’ ελάχιστον φωνογραφημάτων κατά τον χρόνο υποβολής της αμέσως κατω‐
τέρω εκτιθέμενης αιτήσεως, ή [β.] η διαχείριση/εκμετάλλευση εξήντα (60) κατ’
ελάχιστον φωνογραφημάτων, καταλόγου ή/και νέα, ημεδαπού ή/και αλλοδαπού
ρεπερτορίου, κατά τον χρόνο υποβολής της αμέσως κατωτέρω εκτιθέμενης αι‐
τήσεως. Όμοια ισχύουν και για την εισδοχή ειδικού, καθολικού και οιονεί καθο‐
λικού διαδόχου επιχείρησης παραγωγής υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικό‐
νας. Για την εισδοχή των προσώπων του προηγουμένου εδαφίου, αρκεί ο δικαι‐
οπάροχός τους να πληροί μία εκ των δύο, ανωτέρω, υπό [α.] και [β.], προϋποθέ‐
σεων.
1.2.

Να μην είναι εταίρος ή έκτακτο μέλος άλλου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρι‐
σης που λειτουργεί στην Ελλάδα, επιδιώκει τον ίδιο με τον «GRAMMO» σκοπό
και εκπροσωπεί την αυτή κατηγορία δικαιούχων.

1.3.

Να υποβάλει σχετική αίτηση εισδοχής του ως εταίρου, είτε αυτοπροσώπως, είτε
διά πληρεξουσίου εγγράφου, περί του ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος
καταστατικού και του Κανονισμού Διανομής του Οργανισμού.

1.4.

Να λάβει απόφαση περί εισδοχής του η Γενική Συνέλευση των εταίρων, με την
εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρ. 20 παρ. 9 του παρόντος, η οποία
απόφαση θα βεβαιώνει στο αιτιολογικό της τη συνδρομή των προϋποθέσεων
της υποπαραγράφου 1.1. της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η πρόσληψη
εταίρου συνιστά έκφανση της αρνητικής συμβατικής ελευθερίας της Γενικής Συ‐
νελεύσεως των Εταίρων. Η εισδοχή νέου τακτικού μέλους συνιστά τροποποίηση
του παρόντος, αφού πρόκειται περί πρόσληψης εταίρου.

1.5.

Όρος του ενεργού της άνω απόφασης είναι η καταβολή του ποσού της εγγρα‐
φής, και της τυχόν ετήσιας εισφοράς που θα καθορίζεται εκάστοτε από το Διοι‐
κητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

2. Οι προϋποθέσεις για να καταστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο έκτακτο μέλος του Οργανι‐
σμού είναι:
2.1.

Να πληροί τις προϋποθέσεις για να καταστεί εταίρος, αλλά να μην το επιθυμεί. Ή

2.2.

Η Γενική Συνέλευση να απέρριψε την εισδοχή του ως εταίρου. Ή

2.3.

Να μην πληροί τις προϋποθέσεις εισδοχής του ως εταίρου, αλλά εκείνες του άρ‐
θρου 7 παρ. 3 του παρόντος.

2.4.

Να μην είναι εταίρος ή έκτακτο μέλος άλλου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρι‐
σης που λειτουργεί στην Ελλάδα, επιδιώκει τον ίδιο με τον «GRAMMO» σκοπό
και εκπροσωπεί την αυτή κατηγορία δικαιούχων.
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2.5.

Να υποβάλει σχετική αίτηση εισδοχής του ως εταίρου, είτε αυτοπροσώπως, είτε
διά πληρεξουσίου εγγράφου, περί του ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος
καταστατικού και του Κανονισμού Διανομής του Οργανισμού.

2.6.

Να ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου περί εισδοχής του αιτούντος ως εκτάκτου μέλους βεβαιώνει υπο‐
χρεωτικώς στο αιτιολογικό της τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρ. 7
παρ. 3 του παρόντος. Η περί εισδοχής εκτάκτου μέλους απόφαση δεν συνιστά
τροποποίηση καταστατικού. Από της εκδόσεως της αποφάσεως, υπό την επιφύ‐
λαξη δε της υποπαραγράφου 2.7., του παρόντος άρθρου, λογίζεται ο αιτών έ‐
κτακτο μέλος του Οργανισμού, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του οποίου
διέπονται από το παρόν καταστατικό και τον Κανονισμό του Οργανισμού. Εφ’
όσον συντρέχουν οι άνω υπό 2.1. έως και 2.5. προϋποθέσεις, η μη εισδοχή του
αιτούντος ως εκτάκτου μέλους επιτρέπεται μόνον για σπουδαίο λόγο [άρθρ. 57
παρ. 1 ν. 2121/1993]. Σε περίπτωση που η περί εισδοχής εκτάκτου μέλους στον
Οργανισμό αίτηση απορριφθεί, είναι δυνατή προσφυγή στην πρώτη Γενική Συ‐
νέλευση, τακτική ή έκτακτη, των εταίρων του Οργανισμού η οποία αποφασίζει
οριστικώς, με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία που λαμβάνονται οι αποφά‐
σεις της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 20 του παρόντος. Ο
προσφεύγον καλείται στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, προκειμένου
να ασκήσει το δικαίωμα ακροάσεως.

2.7.

Όρος του ενεργού της περί εισδοχής απόφασης είναι η καταβολή του ποσού της
εγγραφής και ετήσιας εισφοράς που θα καθορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Οργανισμού.
Άρθρο 10

1. Οι εταίροι του Οργανισμού έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις και τις ψη‐
φοφορίες της Γενικής Συνελεύσεως με δικαίωμα ψήφου και να μετέχουν των δραστηριο‐
τήτων του Οργανισμού μέσα από επιτροπές που θα ορίζει, επί συγκεκριμένων θεμάτων,
το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Δεδομένου ότι η εξαγωγή της ποσοστιαίας συμμετοχής εκάστου εταίρου στον κύκλο ερ‐
γασιών του συνόλου των εταίρων, είναι απαραίτητη για τον καθορισμό του αριθμού των
ψήφων του στη Γενική Συνέλευση, εταίρος, που δεν παρέχει εμπροθέσμως στην εταιρεία
ελεγκτών του άρθρου 17 παρ. 6 του παρόντος τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εξα‐
γωγή της άνω ποσοστιαίας συμμετοχής, δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρ‐
τίας και πλειοψηφίας των γενικών συνελεύσεων και στερείται του δικαιώματος ψήφου
σε αυτές.

v

3. Οι εταίροι και τα έκτακτα μέλη έχουν την υποχρέωση να βοηθούν στην εκπλήρωση των
σκοπών του Οργανισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, να μη
στρέφονται εναντίον των σκοπών του και να μην εμποδίζουν την εκτέλεση των αποφά‐
σεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, υποχρεούνται να καταβάλλουν την τακτική
ετήσια εισφορά που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Πέραν των ανωτέρω, οι εταίροι και τα έκτακτα μέλη έχουν όσα δικαιώματα και υποχρε‐
ώσεις προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό και τον Κανονισμό Διανομής.
5. Τα έκτακτα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά δικαιούνται να εκφράζουν τη γνώμη
τους, κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, παριστάμενα σε αυτές, είτε αυτο‐
κλήτως, είτε κατόπιν προσκλήσεως. Παράλειψη κλήσης τους δεν πλήττει το κύρος της
Γενικής Συνελεύσεως.
Άρθρο 11
1. Έκτακτο μέλος του Οργανισμού χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του ως τέτοιου, αφ’ ής
στιγμής: [α.] παύσουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του άρθρ. 7 παρ.
3 του παρόντος, ή [β.] λήξει ή λυθεί η σύμβαση ανάθεσης, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και
για οποιαδήποτε αιτία.
2. Τυχόν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί απώλειας της ιδιότητας του εκτάκτου
μέλους δεν έχει συστατικό, αλλά μόνον διαπιστωτικό χαρακτήρα.
Άρθρο 12
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με αιτιολογημένη απόφασή του, να διαγράφει έκτα‐
κτο μέλος: [α.] εάν η δραστηριότητά του στρέφεται κατά των σκοπών του Οργανισμού, ή
[β.] που δεν εκπληροί τις οριζόμενες στη παράγραφο 3 του άρθρου 10 του παρόντος υπο‐
χρεώσεις του. Εννοείται ότι η διαγραφή έχει ως αυτοδίκαιη παρεπόμενη συνέπεια τη λύ‐
ση της σύμβασης ανάθεσης.
2. Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαγραφής, χωρεί προσφυγή
στην πρώτη, Τακτική ή Έκτακτη, Γενική Συνέλευση των εταίρων. Η προσφυγή αναστέλ‐
λει την ενέργεια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρις εκδόσεως της σχετι‐
κής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Το προσφεύγον μέλος καλείται, αλλά αυτονο‐
ήτως δεν ψηφίζει, στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, προκειμένου να ασκήσει το
δικαίωμα ακροάσεως. Η Συνέλευση αποφασίζει με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία
που προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 13
Πόροι του Οργανισμού είναι:
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1. Το εφ' άπαξ δικαίωμα εγγραφής των τακτικών και εκτάκτων μελών, το οποίο είναι ενιαίο
για κάθε κατηγορία δικαιούχων και η τυχόν ετήσια εισφορά, που θα καθορίζονται εκά‐
στοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ποσοστό επί των εισπράξεων του Οργανισμού, που θα παρακρατά αυτός προς κάλυψη
των εξόδων διαχειρίσεως και λοιπών εξόδων που τελολογικά σχετίζονται, άμεσα ή εμμέ‐
σως, με την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών του. Το ποσοστό αυτό θα καθορίζε‐
ται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τρόπο ενιαίο για ορισμένη κατηγορία δι‐
καιούχων και για κάθε τρόπο εκμεταλλεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Α.‐ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 14
1. Ο Οργανισμός διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από φυσι‐
κά πρόσωπα, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία τριών (3) ετών.
2. Υποψηφιότητα για τη θέση Συμβούλου θέτει πρόσωπο που είναι ο ίδιος τακτικό μέλος
του Οργανισμού ή μετέχει του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, de jure ή de facto της διοική‐
σεως τακτικού μέλους του Οργανισμού. Έκαστο τακτικό μέλος του Οργανισμού δικαιού‐
ται να ορίζει ως υποψήφιο μόνον ένα (1) φυσικό πρόσωπο.
3. [α.] Εταίρος φυσικό πρόσωπο: Εάν Σύμβουλος παύσει για οποιονδήποτε λόγο να είναι
εταίρος του Οργανισμού, αποβάλλει αυτοδικαίως την ιδιότητα του Συμβούλου. Τη θέση
του, και για το υπόλοιπο της θητείας, καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά την τελευ‐
ταία εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση. [β.] Εταίρος νομικό
πρόσωπο: Εάν Σύμβουλος παύσει για οποιονδήποτε λόγο να μετέχει του Διοικητικού
Συμβουλίου, ή, de jure ή de facto, της Διοικήσεως του τακτικού μέλους του Οργανισμού,
στο οποίο μετείχε αυτός κατά τον χρόνο της εκλογής του στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Οργανισμού, εκπίπτει αυτοδικαίως της ιδιότητος του Συμβούλου, οπότε το τακτικό μέλος
του Οργανισμού, εκ του οποίου προέρχεται ο εκπεσών σύμβουλος, υποδεικνύει εγγρά‐
φως και εντός αποσβεστικής και αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών
άλλο φυσικό πρόσωπο σε αντικατάσταση του αυτοδικαίως εκπεσόντος, για τον υπολει‐
πόμενο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Σε περίπτωση
που η άνω προθεσμία εκπνεύσει άπρακτη, τη θέση του εκπεσόντος καταλαμβάνει ο πρώ‐
τος επιλαχών κατά την τελευταία εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συ‐
νέλευση. Με τον ίδιο τρόπο αντικαθίσταται και ο δεύτερος ή ο τρίτος κ.ο.κ., τυχόν, εκπε‐
σών Σύμβουλος. Κατά τον ίδιο τρόπο, αντικαθίσταται σύμβουλος, ο οποίος εκπίπτει υπο‐
χρεωτικώς, εάν το νομικό πρόσωπο – εταίρος του Οργανισμού, που τον υπέδειξε ως υ‐
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ποψήφιο, παύσει για οποιονδήποτε λόγο να είναι εταίρος του Οργανισμού. Τα ίδια ισχύ‐
ουν και σε περίπτωση είτε θανάτου συμβούλου, είτε θέσης του σε κάθε μορφή δικαστι‐
κής συμπαράστασης.
Άρθρο 15
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα αμέσως μετά από την εκλογή του από τη
Γενική Συνέλευση ή από την κατωτέρω, στην παρούσα παράγραφο, προβλεπόμενη ανα‐
κατάταξή του. Στην πρώτη συνεδρίαση, εκλέγονται οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός
Γραμματέας και Ταμίας. Η θητεία των ανωτέρω είναι ένα (1) έτος από την εκλογή τους.
Γενικός Γραμματέας ή Αντιπρόεδρος και Ταμίας μπορεί να εκλεγεί το ίδιο πρόσωπο. Εάν
μέσα στο έτος για το οποίο εξελέγη το άνω Προεδρείο επέλθει αντικατάσταση, κατά τα
ανωτέρω στο άρθρ. 14 του παρόντος οριζόμενα, Συμβούλου ο οποίος κατείχε θέση Προ‐
έδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία, επαναλαμβάνεται η εκλογή μεταξύ
όλων των συμβούλων για την πλήρωση της κενωθείσας ή των κενωθεισών θέσεων. Η
θητεία του νέου Προεδρείου λήγει ένα (1) έτος μετά από την συγκρότησή του, εκτός εάν,
στο μεταξύ, εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση νέο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τα ανωτέ‐
ρω, στο άρθρ. 14 παρ. 1 του παρόντος οριζόμενα.
2. Έκαστος Σύμβουλος διαθέτει μία (1) ψήφο. Επίσης, έκαστος Σύμβουλος δύναται να εκ‐
προσωπεί μόνον έναν (1) απόντα Σύμβουλο και να ψηφίζει για αυτόν, εφ’ όσον έχει εξου‐
σιοδοτηθεί ειδικώς με απλή επιστολή, τηλεομοιοτυπία (fax) ή μήνυμα ηλεκτρονικού τα‐
χυδρομείου. Με τον ίδιο τρόπο, Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό
Συμβούλιο από τρίτο πρόσωπο, μη Σύμβουλο. Ουδέποτε Σύμβουλος ή τρίτο πρόσωπο
δύναται να εκπροσωπεί περισσότερους του ενός Συμβούλους. Σύμβουλος, ο οποίος α‐
γνοεί την Ελληνική γλώσσα, μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου, με διερμηνέα της επιλογής του.
3. Η επί ένα (1) συνεχές εξάμηνο, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, απουσία Συμβούλου από τις
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται
τετελεσμένη, αφ’ ής στιγμής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής. Το δικαιο‐
λογημένο ή μη της απουσίας υπόκειται στην απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τη θέση του παραιτηθέντος, για το υπόλοιπο δε της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου,
καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά την τελευταία εκλογή του Διοικητικού Συμβου‐
λίου από τη Γενική Συνέλευση. Ουδέποτε συνιστά απουσία η εκπροσώπηση του συμβού‐
λου.
4. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απου‐
σίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει κατά σειρά ο Γενικός
Γραμματέας ή ο πρεσβύτερος Σύμβουλος.
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5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα του Οργανισμού ή οπου‐
δήποτε αλλού στην Αττική ήθελε εκάστοτε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και ως
εξής:
5.1. Τακτικώς: Άπαξ, κατά ημερολογιακό μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζει ο Πρόε‐
δρος και κατόπιν σχετικής προσκλήσεως προς τους Συμβούλους που αποστέλλε‐
ται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέ‐
ρα πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται,
συνοπτικώς και με σαφήνεια, και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν τη‐
ρηθεί η παραπάνω διαδικασία, οι αποφάσεις λαμβάνονται εγκύρως, εφ’ όσον πα‐
ρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ου‐
δέν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5.2.

Εκτάκτως: Οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαία τη σύγκληση ή ζητήσουν
αυτή τουλάχιστον δύο (2) Σύμβουλοι, ή ο Γενικός Διευθυντής. Η αίτηση αυτή πρέ‐
πει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι έγγραφη και να αναφέρει τα θέματα της η‐
μερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να
συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, το αργό‐
τερο. Για τη διαδικασία και το περιεχόμενο της πρόσκλησης, καθώς και τη λήψη
αποφάσεων εφαρμόζονται ευθέως όσα ισχύουν για την τακτική συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου [ανωτέρω, υπό 5.1.].

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην πρόσκληση
πρέπει να αναφέρεται, εάν η οικεία Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη. Η
τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται στο διαδίκτυο με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
και την αξιοποίηση εφαρμογών άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων, λ.χ. Windows Live Mes‐
senger, Yahoo Messenger. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ή ο αναπληρωτής του, οφείλει, κατά τη
διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, να έχει ενεργοποιήσει την επιλογή «τήρηση ιστορικού συ‐
νομιλιών» στη χρησιμοποιούμενη εφαρμογή. Στην πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνεται
αναφορά στον εκτεθέντα τρόπο τέλεσης της τηλεδιάσκεψης.
7. Σε έκτακτες περιπτώσεις, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοι‐
κητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση ή πρόσκληση συνε‐
δρίασης.
Άρθρο 16
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίστα‐
νται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τέσσερις (4) σύμβουλοι, εκ των οποίων
οι τρεις (3) πρέπει οπωσδήποτε να παρίστανται αυτοπροσώπως.
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2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αποδεικνύονται διά των σχε‐
τικών πρακτικών, που καταχωρίζονται στο τηρούμενο για τον σκοπό αυτό αρχείο. Υπο‐
γράφονται δε από τον Προεδρεύοντα, τον Γραμματέα και τους παρισταμένους Συμβού‐
λους.
4. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριά‐
σεως στην οποία έλαβε μέρος. Δύναται, όμως, να απαιτήσει την αναγραφή στα πρακτικά
της γνώμης του, εφ' όσον διαφωνεί προς τη λαμβανομένη απόφαση.
5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, που πρόκειται να προσκομισθούν ενώ‐
πιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και
τον Γενικό Γραμματέα.
Άρθρο 17
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην
διοίκηση του Οργανισμού, τη διαχείριση της περιουσίας αυτού και την εν γένει επιδίωξη
των σκοπών του Οργανισμού. Γενικώς δε, αποφασίζει για κάθε θέμα, εκτός εκείνων που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το παρόν Καταστα‐
τικό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον Οργανισμό ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε
άλλης Αρχής. Δικαιούται να αναθέτει με απόφασή του σε ένα ή περισσότερα μέλη του
(συγκρότηση επιτροπών) ή και τρίτα πρόσωπα μη μέλη του, την εκπροσώπηση του Ορ‐
γανισμού γενικώς ή για ορισμένες μόνο πράξεις. Ορίζει δε τις εκάστοτε απαιτούμενες υ‐
πογραφές διά των οποίων δεσμεύεται ο Οργανισμός.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Οργανισμού, στο
οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται, ενδεχομένως, ένας (1) Γενικός Διευθυντής και,
ενδεχομένως, ένας (1) Οικονομικός Διευθυντής, καθορίζοντας, με απόφασή του, τις αρ‐
μοδιότητές τους.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει το εκάστοτε ύψος του ποσού εγ‐
γραφής νέων μελών του Οργανισμού, τακτικών ή εκτάκτων, και την εκάστοτε τυχόν ε‐
τήσια εισφορά τους, αναλόγως με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν το λήξαν έτος και
τις προβλεπόμενες δαπάνες της επόμενης χρήσης.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι, επί πλέον, αρμόδιο: [α.] να αποφασίζει για τον καθορισμό
του ύψους του κατ’ άρθρ. 13 παρ. 2 του παρόντος ποσοστού και [β.] να θέτει τους όρους
του σχετικού Κανονισμού Διανομής των εισπραττόμενων δικαιωμάτων, ο οποίος υπο‐
βάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση των εταίρων.
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6. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αναθέτει, άπαξ ετησίως, σε αναγνωρισμένη
εταιρεία ελεγκτών, τον υπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής κάθε μέλους (τακτικού
και εκτάκτου) στο συνολικό κύκλο εργασιών τους, με βάση τα στοιχεία που της υποβάλ‐
λουν.
Β.‐ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 18
1. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων του Οργανισμού, κανονικώς καταρτισθείσα, κατά τους
όρους του παρόντος καταστατικού, εκπροσωπεί την ολότητα των εταίρων του Οργανι‐
σμού και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους, καθώς
και τα έκτακτα μέλη.
2. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων του Οργανισμού είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει
περί τροποποιήσεων του καταστατικού του Οργανισμού, μεταξύ των οποίων, ενδεικτι‐
κώς και όχι περιοριστικώς, περιλαμβάνονται η αύξηση του Κεφαλαίου του Οργανισμού
και η πρόσληψη εταίρου. Ακόμη, αποφασίζει επί προσφυγών κατά απόφασης του Διοι‐
κητικού Συμβουλίου με την οποία απορρίπτεται αίτηση εγγραφής εκτάκτου μέλους ή
διαγράφεται έκτακτο μέλος, καθώς και επί κάθε άλλου ζητήματος που έχει ρητώς αρμο‐
διότητα κατά το παρόν καταστατικό, ή που τυχόν της υποβάλλεται/παραπέμπεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 19
1. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων του Οργανισμού προσκαλείται πάντοτε από το Διοικη‐
τικό Συμβούλιο. Συνέρχεται δε στην έδρα του Οργανισμού, ή οπουδήποτε αλλού, στην
Αττική, ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο: [α.] Τακτικώς: Άπαξ ετησίως, εντός, το αργότε‐
ρο, έξι (6) μηνών από τη λήξη εκάστης χρήσεως, προκειμένου να εγκρίνει τον ισολογισμό
της χρήσεως, τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα αυτής και να απαλλάξει το
Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη. [β.] Εκτάκτως: Οποτεδήποτε κρίνει τούτο ανα‐
γκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο, ή εφ’ όσον ζητήσουν τούτο εταίροι εκπροσωπούντες τα
τέσσερα δέκατα (4/10) του συνόλου των εταίρων.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων του Οργανισμού συντάσσεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και
ώρα της συνεδριάσεως, όπως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια.
Γνωστοποιείται δε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς ένα έκαστο των εταίρων
δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση.
3. Η πρόσκληση επαναληπτικών συνεδριάσεων, μετά από επελθούσα αναγκαστική ματαί‐
ωση της πρώτης συνεδριάσεως, εφ’ όσον η πρόσκλησή τους δεν περιλαμβάνεται στην
αρχική πρόσκληση, γνωστοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς ένα έ‐
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καστο των εταίρων πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη
συνεδρίαση.
4. Η μη τήρηση των ανωτέρω δεν επάγεται ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνε‐
λεύσεως, εφ’ όσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλοι οι εταίροι
του Οργανισμού και ουδείς αντιλέγει. Ομοίως, εάν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται
όλοι οι εταίροι και ουδείς προβάλλει αντίρρηση, εγκύρως η Γενική Συνέλευση αποφασίζει
για οποιοδήποτε θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
5. Κάθε εταίρος παρίσταται και μετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Τα δε νομι‐
κά πρόσωπα, με εγγράφως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.
6. Σε έκτακτες περιπτώσεις, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους εταίρους
του Οργανισμού ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει
προηγηθεί συνεδρίαση ή πρόσκληση συνεδρίασης.
Άρθρο 20
1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού α‐
ριθμού των ταμειακώς εντάξει εταίρων, εκπροσωπούντων τα δύο τρίτα (2/3) του αθροί‐
σματος των ποσών, με τα οποία τιμολόγησαν τον Οργανισμό οι εταίροι του τα δύο (2) τε‐
λευταία, συναπτά έτη που προηγούνται εκείνου, που λαμβάνει χώρα η Γενική Συνέλευση.
Η διάταξη αυτή ισχύει το πρώτον για όσες Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, λά‐
βουν χώρα από το έτος 2015 και εφ’ εξής.
2. Μη συντελεσθείσας της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε
δέκα (10) πλήρεις ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως. Κατά τη
συνεδρίαση αυτή, η επαναληπτική Συνέλευση λογίζεται ότι έχει απαρτία και συνεδριάζει
εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται σε αυτήν
εταίροι, εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των ταμειακώς
εντάξει εταίρων, εκπροσωπούντων το εν δεύτερο (1/2) του αθροίσματος των ποσών, με
τα οποία τιμολόγησαν τον Οργανισμό οι εταίροι του τα δύο (2) τελευταία, συναπτά έτη
που προηγούνται εκείνου, που λαμβάνει χώρα η Γενική Συνέλευση. Η διάταξη αυτή ισχύ‐
ει το πρώτον για όσες Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, λάβουν χώρα από το έ‐
τος 2015 και εφ’ εξής.
3. Μη συντελεσθείσας και της άνω απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα
σε δέκα (10) πλήρεις ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας 1ης επαναληπτικής συ‐
νεδριάσεως. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η επαναληπτική Συνέλευση λογίζεται ότι έχει
απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, ο‐
σοιδήποτε και αν είναι οι παριστάμενοι εταίροι και η ποσοστιαία συμμετοχή τους στο ά‐
θροισμα των ποσών που τιμολόγησαν τον Οργανισμό.
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4. Μέχρι να εξελεγχθεί και επικυρωθεί από τους συνελθόντες εταίρους ο κατάλογος των
δικαιουμένων να συμμετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως εταίρων του Οργανισμού και
καταρτισθεί αυτός νομίμως, προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ‐
βουλίου, τούτου δε κωλυομένου, ο Αντιπρόεδρος, ορίζων έναν Γραμματέα. Μετά από
την κατάρτισή του, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο και έναν Γραμμα‐
τέα από τους παρόντες εταίρους. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν,
ομοφώνως, η Γενική Συνέλευση αποφασίσει άλλως. Ο, εκλεγείς, με τον άνω τρόπο, Πρό‐
εδρος διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως, περί των οποίων τηρούνται από
τον Γραμματέα πρακτικά σε ιδιαίτερο αρχείο, τα οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο
Γραμματέας.
5. Στα πρακτικά κάθε Συνέλευσης, καταχωρίζεται και ο κατάλογος των δικαιουμένων να
μετάσχουν σε αυτήν εταίρων του Οργανισμού, οι ψήφοι και οι τυχόν εκπρόσωποί τους.
6. Μετά από αίτηση εταίρου ή εκπροσώπου του, καταχωρίζεται στα πρακτικά περίληψη της
γνώμης που διετύπωσε κατά τη Συνέλευση.
7. Έκαστος εταίρος έχει τόσες ψήφους, όσες είναι το δεκαπλάσιο των μονάδων της ποσο‐
στιαίας επί τοις εκατό συμμετοχής του στο άθροισμα των ποσών, με τα οποία τιμολόγη‐
σαν τον Οργανισμό οι εταίροι του τα δύο (2) τελευταία, συναπτά έτη που προηγούνται
εκείνου, που λαμβάνει χώρα η Γενική Συνέλευση. Η διάταξη αυτή ισχύει το πρώτον για
όσες Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, λάβουν χώρα από το έτος 2015 και εφ’ ε‐
ξής.
8. Οι αποφάσεις των συνελεύσεων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων
που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτές, υπολογιζόμενων των ψήφων, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
9. Καταστατική Γενική Συνέλευση:
9.1.

Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται
σε απαρτία, εφ’ όσον παρίστανται τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον των ταμεια‐
κώς εντάξει εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του αθροίσματος
των ποσών, με τα οποία τιμολόγησαν τον Οργανισμό οι εταίροι του τα δύο (2) τε‐
λευταία, συναπτά έτη που προηγούνται εκείνου, που λαμβάνει χώρα η Γενική Συ‐
νέλευση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των
ψήφων, που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνέλευση, υπολογιζόμενων
των ψήφων σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

9.2.

Μη συντελεσθείσας της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου
μέσα σε δέκα (10) πλήρεις ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριά‐
σεως. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η επαναληπτική Συνέλευση λογίζεται ότι έχει
απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάτα‐

xiii

ξης, όταν παρίστανται σε αυτήν εταίροι, εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του‐
λάχιστον του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει εταίρων, εκπροσωπούντων τα
δύο τρίτα (2/3) του αθροίσματος των ποσών, με τα οποία τιμολόγησαν τον Οργα‐
νισμό οι εταίροι του τα δύο (2) τελευταία, συναπτά έτη που προηγούνται εκείνου,
που λαμβάνει χώρα η Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψη‐
φία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη
συνέλευση, υπολογιζόμενων των ψήφων σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρά‐
γραφο 7 του παρόντος άρθρου.
9.3.

Όλες οι διατάξεις της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου ισχύουν το πρώτον για
όσες Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, λάβουν χώρα από το έτος 2015 και
εφ’ εξής.

10. Οι διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του παρόντος άρθρου ερμηνεύονται σε συν‐
δυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 10 παράγραφος 2 του παρόντος.
11. Τα προσκομιζόμενα ενώπιον Δικαστηρίων, άλλων Αρχών, ή αλλού αντίγραφα ή αποσπά‐
σματα από τα πρακτικά αυτά, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβου‐
λίου ή τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ –
ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΛΟΙΠΑ
Άρθρο 21
1. Ο Οργανισμός λύεται με την πάροδο της, αρχικής ή κατά παράταση, διάρκειάς του.
2. Έξοδος εταίρου:
2.1.

Η λύση και θέση σε εκκαθάριση νομικού προσώπου, εταίρου του Οργανισμού, η
θέση εταίρου σε αναγκαστική διαχείριση, η κήρυξή του σε πτώχευση, η θέση του
σε κάθε προπτωχευτική ή εξυγιαντική διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα ή άλ‐
λου συναφούς νομοθετήματος, ο θάνατος φυσικού προσώπου, η θέση του σε δι‐
καστική συμπαράσταση ή αναγκαστική διαχείριση, δεν επιφέρουν τη λύση της ε‐
ταιρείας, αλλά την αυτοδίκαιη έξοδο από αυτήν του εταίρου.

2.2.

Ομοίως, έξοδο του εταίρου επιφέρει η παύση της συνδρομής στο πρόσωπό έστω
και μίας των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 του παρόντος
καταστατικού. Αναφορικώς με την προϋπόθεση της άσκησης ενεργούς επιχείρη‐
σης παραγωγής υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας ισχύουν, εν σχέσει με την
έξοδο εταίρου, τα εξής: Έξοδο επιφέρει η για δύο (2) συναπτά έτη: [α.] μη παρα‐
γωγή και εμπορική διάθεση στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο (αναλογικό ή ψη‐
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φιακό) δέκα (10) ηχογραφημάτων, ή [β.] μη διαχείριση/εκμετάλλευση φωνογρα‐
φημάτων, καταλόγου ή/και νέων, ημεδαπού ή αλλοδαπού ρεπερτορίου.
2.3.

Ο εταίρος εξέρχεται αφ’ ής στιγμής επέλθουν τα πραγματικά περιστατικά που τη
θεμελιώνουν. Η έξοδος διαπιστώνεται με απόφαση του Δ.Σ., η οποία έχει διαπι‐
στωτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.

2.4.

Η έξοδος του εταίρου επιφέρει την αυτοδίκαιη και σύγχρονη λύση της σύμβασης
ανάθεσης, εφ’ όσον εντός ενός (1) μηνός από την έξοδο ο ίδιος, ή, κατά περίπτωση,
τα πρόσωπα που έχουν τη διοίκηση ή διαχείριση της περιουσίας του, ή οι καθολι‐
κοί του διάδοχοι δεν αιτηθούν την αποδοχή του/τους ως εκτάκτου/εκτάκτων μέ‐
λους/μελών. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση ανάθεσης τρέπεται αυτοδικαίως
σε σύμβαση ανάθεσης λόγω πληρεξουσιότητας.

2.5.

Για την αποδοχή του/τους ως εκτάκτου/εκτάκτων μέλους/μελών, ισχύουν όσα
προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 2 του παρόντος.

3. Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρ. 267 ν. 4072/2012, ο Οργανισμός λύεται, εάν,
κατά τον χρόνο που επισυμβούν τα επιφέροντα την έξοδο του εταίρου γεγονότα, έχει
δύο μόνον εταίρους.
4. Λύση του Οργανισμού με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, κατ’ άρθρ. 259 παρ. 1
περ. δ) ν. 4072/2012 αποκλείεται ρητώς.
5. Εκούσια έξοδος εταίρου αποκλείεται.
5.1.

Έτσι, τυχόν καταγγελία της εταιρείας ουδέποτε επιφέρει τη λύση της, συνεπάγε‐
ται, όμως, την αυτοδίκαιη, αναγκαστική έξοδο του καταγγέλλοντος εταίρου από
την εταιρεία (καταγγελία συμμετοχής) και την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης α‐
νάθεσης. Δεν νοείται αξίωση του εξερχόμενου εταίρου προς καταβολή της αξίας
της εταιρικής συμμετοχής, δοθέντος ότι η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική.

5.2.

Ο εταίρος που εξήλθε αναγκαστικά σύμφωνα με την ανωτέρω υποπαράγραφο
5.1., δύναται να υποβάλλει αίτηση εισδοχής στον Οργανισμό ως έκτακτο μέλος,
οπότε εφαρμόζονται οι υποπαράγραφοι 2.4. και 2.5. της παρ. 2 του παρόντος άρ‐
θρου. Εξυπακούεται ότι το άρθρ. 57 παρ. 1 ν. 2121/1993 εφαρμόζεται και εν προ‐
κειμένω.

6. Εταίρος επιτρέπεται να αποκλεισθεί της εταιρείας μόνον για σπουδαίο λόγο, εφαρμοζο‐
μένων των διατάξεων των άρθρ. 263 και 264 ν. 4072/2012. Οπωσδήποτε σπουδαίο λόγο
συνιστά τυχόν δραστηριότητα του εταίρου, στρεφόμενη εναντίον των σκοπών του Ορ‐
γανισμού. Σε περίπτωση αποκλεισμού, δεν νοείται αξίωση του αποκλειόμενου εταίρου
προς καταβολή της αξίας της εταιρικής συμμετοχής, δοθέντος ότι η εταιρεία δεν είναι
κερδοσκοπική. Ο αποκλεισμός του εταίρου επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης
ανάθεσης. Ο κατά τα ανωτέρω αποκλεισθείς εταίρος δύναται να υποβάλλει αίτηση εισ‐
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δοχής στον Οργανισμό ως έκτακτο μέλος, οπότε εφαρμόζονται οι υποπαραγράφοι 2.4.
και 2.5. της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Εξυπακούεται ότι το άρθρ. 57 παρ. 1 ν.
2121/1993 εφαρμόζεται και εν προκειμένω.
7. Εφαρμογή του άρθρ. 262 ν. 4072/2012 μεταξύ των εταίρων, ή μεταξύ εκτάκτων μελών
και εταίρων αποκλείεται ρητώς.
8. Σε περίπτωση λύσης του, ο Οργανισμός τίθεται σε εκκαθάριση και λογίζεται υπάρχον
μόνον για αυτόν τον σκοπό. Ως εκκαθαριστές εκλέγονται τρία (3) μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
9. Κάθε εταίρος, ή έκτακτο μέλος του Οργανισμού υπόκειται ως προς τις σχέσεις του με τον
Οργανισμό, εκ του παρόντος ή/και εκ της σύμβασης ανάθεσης, στους ελληνικούς νόμους.
Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς εταίρο ή έκτακτο μέλος, εφ’ όσον αυτός δεν
έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στον Οργανισμό τη διεύθυνση κατοικίας του ή αντίκλητο
στην περιφέρεια της εκάστοτε έδρας της εταιρείας, θα γίνεται προς τον κ. Γραμματέα του
Πρωτοδικείου της εκάστοτε έδρας του Οργανισμού.
10. Κάθε διαφορά μεταξύ του Οργανισμού από τη μια μεριά και των εταίρων ή έκτακτων
μελών του από την άλλη, απορρέουσα από το παρόν καταστατικό, νόμο, σύμβαση ανά‐
θεσης ή άλλη, αδικοπραξία, εξωδικαιοπρακτική ενοχή, όπως και από κάθε νόμιμη αιτία
γενικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων της έδρας
του Οργανισμού και ενάγεται αυτός ενώπιον των ιδίων δικαστηρίων.
11. Οι εταίροι του Οργανισμού και τα έκτακτα μέλη, καθώς και οι διάδοχοί τους, ειδικοί, κα‐
θολικοί ή οιονεί καθολικοί ή οι πιστωτές τους, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα
προσώπων, μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητας, εις ουδεμία περίπτωση μπορούν να
προκαλέσουν σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας του Οργανισμού, ή του εταιρικού κα‐
ταστήματος, ούτε να αναμειχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση και διαχείριση αυτού, οι
οποίες θα ασκούνται πάντοτε από τα όργανά της.
Άρθρο 22
Το κεφάλαιο του Οργανισμού εξ ευρώ οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων και ένδεκα λε‐
πτών (€ 8.804,11) καταβλήθηκε εντός τριάντα (30) ημερών από τη νόμιμη δημοσίευση του
παρόντος καταστατικού στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, κάθε δε από τους
τότε εταίρους – ιδρυτές του, κατέβαλε το παραπλεύρως της επωνυμίας του οριζόμενο ποσό.
Ήτοι:
Επωνυμία

α/α

Ποσό

1.

«MI NOS EMI A.E.».

2.817,13 €

2.

«ΔΙΣΚΟΙ ΠΟΛΥΓΚΡΑΜ Α.Ε.».

1.702,13 €

3.

«WARNER MUSIC GREECE A.E.».

763,02 €
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4.

«ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

396,18 €

5.

«MUSIC BOX INTERNATIONAL A.E. Ανώνυμος Εταιρία Αντιπρο‐

176,08 €

σωπείαι & Εμπορία Δίσκων & Κασσετών».
6.

«SONY MUSIC ENTERTAINMENT (GREECE) Ανώνυμη Εταιρία».

1.379,13 €

7.

«BMG ARIOLA Ανώνυμος Μουσική Εταιρία».

1.173,88 €

8.

«Βέρτζιν Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης».
____________________________________
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396,18 €

