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Άρθρο 1
Ίδρυση – Εφαρμοστέες διατάξεις
Ο ιδρυόμενος Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας είναι Αστική μη Κερδο‐
σκοπική Εταιρία, με νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με την 784 ΑΚ, τον ν. 4072/2012 και τις
διατάξεις του ν. 4481/2017.
Διέπεται δε από τις διατάξεις του παρόντος, τις περί εταιριών του ΑΚ και του ν. 4072/2012,
καθώς και τις από διατάξεις του ν. 4481/2017, σε όση έκταση δεν προβλέπεται απόκλιση από
αυτές με το παρόν καταστατικό.
Άρθρο 2
Επωνυμία
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 επωνυμία: "HEL‐
LENIC 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
Έδρα
Έδρα του οργανισμού ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και εταιρικό κατάστημα το επί της οδού
Λαζάρου Σώχου, αριθμ. 4 κείμενο μίσθιο.
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, δύναται να μεταβάλλεται η έδρα και το εταιρικό
κατάστημα. Εάν η μεταβολή δεν επιφέρει μεταφορά της έδρας του οργανισμού εκτός του Νο‐
μού Αττικής, η μεταβολή δεν συνιστά τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 4
Σκοπός
1. Ο οργανισμός δραστηριοποιείται: (α.) στην Ελληνική Επικράτεια, όπου και έχει την εγκατά‐
στασή του και (β.) άνευ εγκατάστασης, στην Επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2. Αποκλειστικός σκοπός του οργανισμού είναι η συλλογική διαχείριση και προστασία των δι‐
καιωμάτων των παραγωγών υλικών φορέων ήχου ή/και ήχου και εικόνας ή/και των καθολι‐
κών/οιονεί καθολικών και ειδικών δικαιοδόχων (διαδόχων) αυτών, που τους απονέμει, κατά
την αρχή της εδαφικότητας, ο ν. 2121/1993 (Ελλάδα) και ο Βασικός Νόμος 59/1976 (Κυπριακή
Δημοκρατία).
3. Η δραστηριότητα συλλογικής διαχείρισης και προστασίας καταλαμβάνει κάθε δικαίωμα των
δικαιούχων, κατά την έννοια του άρθρ. 3 περ. δ) ν. 4481/20171, παραγωγών υλικών φορέων
ήχου ή/και ήχου και εικόνας, που, κατά τον ν. 2121/1993, υπόκειται σε καθεστώς υποχρεωτι‐
κής συλλογικής διαχείρισης, ήτοι τα δικαιώματα των άρθρ. 18, 35 και 49 παρ. 1 ν. 2121/1993.
4. Τα λοιπά δικαιώματα των παραγωγών υλικών φορέων ήχου ή/και ήχου και εικόνας, ήτοι όσα
δεν υπόκεινται σε καθεστώς υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης, εμπίπτουν στην αρμοδιό‐
τητα συλλογικής διαχείρισης και προστασίας του οργανισμού, εφ’ όσον οι φορείς τους είναι
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(α.) μέλη, κατά την έννοια του άρθρ. 3 περ. ε) ν. 4481/20172, του οργανισμού, ή (β.) δικαιούχοι,
και (γ.) τα μέλη ή/και οι δικαιούχοι έχουν αναθέσει συμβατικώς στον Οργανισμό τη συλλογική
διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων τους.
Άρθρο 5
Αρμοδιότητες
Ο οργανισμός:
1. Δημοσιεύει τους όρους, υπό τους οποίους οι χρήστες, ανά επικράτεια, δικαιούνται, νομίμως,
να ασκούν τις εξουσίες που απορρέουν από τα δικαιώματα των μελών/δικαιούχων, τα οποία
διαχειρίζεται και προστατεύει ο οργανισμός, ανά επικράτεια (αμοιβολόγιο). Οι όροι αυτοί ε‐
ρείδονται σε αντικειμενικά κριτήρια και δεν εισάγουν αναιτιολόγητες διακρίσεις.
2. Διαχειρίζεται και προστατεύει το περιουσιακό δικαίωμα, τις εξουσίες που απορρέουν από
αυτό, κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικειμένων προστασίας για τις επικράτειες της
επιλογής των μελών ή/και δικαιούχων.
3. Καταρτίζει συμβάσεις με τους χρήστες για τους όρους εκμετάλλευσης των έργων ή αντικειμέ‐
νων προστασίας, καθώς και για την οφειλόμενη αμοιβή, ποσοστιαία, κατ’ αποκοπή, ή ελάχι‐
στη.
4. Εξασφαλίζει στα μέλη ή/και δικαιούχους ποσοστιαία, κατ’ αποκοπή, ή ελάχιστη αμοιβή κατά
τα οριζόμενα στα άρθρ. 32 και 39 ν. 2121/1993.
5. Εισπράττει τις αμοιβές ή τις αποζημιώσεις που αντιστοιχούν στη χρήση των εξουσιών που
διαχειρίζεται και προστατεύει και διανέμει τα εισπραττόμενα ποσά μεταξύ των μελών ή/και
δικαιούχων.
6. Ασκεί το δικαίωμα του δικαιούχου να παρέχει άδεια, ή να αρνείται την παροχή άδειας σε επι‐
χείρηση εκμετάλλευσης καλωδιακού δικτύου για την αναμετάδοση εκπομπής μέσω καλωδί‐
ου ή άλλων υλικών αγωγών σύμφωνα με το άρθρ. 35 ν. 2121/1993.
7. Συνάπτει συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης με αλλοδαπούς οργανισμούς, ή εταιρίες δια‐
χειρίσεως ή προστασίας ή διαχειρίσεως και προστασίας αλλοδαπών παραγωγών υλικών φο‐
ρέων ήχου ή/και ήχου και εικόνας και ασκεί στην Ελλάδα ή/και στην Κύπρο για λογαριασμό
των μελών τους τα ίδια δικαιώματα που ασκεί για τα μέλη του. Ενημερώνει τους άλλους ορ‐
γανισμούς συλλογικής διαχείρισης κ.λπ., σχετικά με τα έσοδα, τις κρατήσεις, τις χορηγηθείσες
άδειες, καθώς και με κάθε άλλη πληροφορία που αφορά στη διαχείριση δικαιωμάτων, δυνά‐
μει των συμβάσεων αυτών και η οποία προβλέπεται στους ν. 2121/1993 και 4481/2017.
8. Παρέχει σε δικαιούχους, σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης στο πλαίσιο συμβά‐
σεων αμοιβαίας εκπροσώπησης και σε, δυνητικούς ακόμη, χρήστες τις πληροφορίες, οι οποί‐
ες προβλέπονται στα άρθρ. 25 έως 27 του ν. 4481/2017.
9. Δημοσιοποιεί και αναρτά στην ιστοσελίδα τους τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα
με το άρθρ. 28 ν. 4481/2017.
10. Καταρτίζει και δημοσιοποιεί την ετήσια έκθεση διαφάνειας του άρθρ. 29 ν. 4481/2017.
11. Προβαίνει σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των
δικαιωμάτων των μελών ή/και δικαιούχων και, ιδίως, υποβάλλει αιτήσεις ασφαλιστικών μέ‐
τρων, εγείρει αγωγές, ασκεί ένδικα μέσα, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, παρίσταται ως
πολιτικώς ενάγων, ζητεί την απαγόρευση πράξεων που προσβάλλουν το δικαίωμα ως προς
τις εξουσίες που του έχουν ανατεθεί και ζητεί την κατάσχεση παράνομων αντιτύπων ή τη δι‐
καστική μεσεγγύηση των εμπορευμάτων, κατ’ άρθρ. 64 ν. 2121/1993.
12. Λαμβάνει από τους χρήστες κάθε πληροφορία αναγκαία για την εφαρμογή των αμοιβολογί‐
ων, τον υπολογισμό της αμοιβής και την είσπραξη και τη διανομή των εισπραττόμενων εσό‐
δων από τα δικαιώματα, χρησιμοποιώντας τα σχετικά αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα.
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13. 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 δανεισμού αντιτύπων ή
παρουσίασης στο κοινό των έργων που προστατεύει, για να διαπιστώνει, εάν οι πράξεις αυτές
προσβάλλουν ή όχι τα δικαιώματα των μελών ή/και δικαιούχων.
14. Ιδρύει με άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή εισπρακτικούς φορείς, στο μέτρο που
το προβλέπουν οι ν. 4481/2017 και 2121/1993, ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ο‐
ποιασδήποτε νομικής μορφής για την είσπραξη και διανομή των δικαιωμάτων που διαχειρί‐
ζεται και προστατεύει, υπό την επιφύλαξη ότι η συμμετοχή του οργανισμού στη διαδικασία
λήψης των αποφάσεων και στα όργανα του ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης είναι
δίκαιη και ισορροπημένη, ήτοι αντιστοιχεί στο ποσοστό της αμοιβής που δικαιούται να λαμ‐
βάνει, βάσει του ν. 2121/1993.
15. Παρέχει κοινωνικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς όφελος των μελών ή/και
δικαιούχων,
16. Διοργανώνει συνέδρια που αφορούν σε θέματα συγγενικών δικαιωμάτων και πνευματικής
ιδιοκτησίας και συμμετέχει σε αυτά.
17. Εντός των πλαισίων που οριοθετούν οι ανωτέρω, υπό 1. έως και 16 αρμοδιότητες, προβαίνει
σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
18. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που συνάδει με τη φύση και το σκοπό του, υπό την επιφύλαξη
ότι αυτή συνάδει με την άδεια λειτουργίας του κ. Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και
προβλέπεται, έστω γενικά, στο παρόν καταστατικό.
Άρθρο 6
Διάρκεια
Η διάρκεια του οργανισμού περατούται την 31η Δεκεμβρίου του έτους ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ
(31.12.2040), εκτός εάν παραταθεί προηγουμένως κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 7
Εταιρικό κεφάλαιο
Το εταιρικό 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 Οργα‐
νισμού κατά τα κατωτέρω στο άρθρ. 43 του παρόντος διαλαμβανόμενα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
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Άρθρο 8
Γενικές Αρχές
Οι δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή/και αλλοδαπά.
Ο οργανισμός ενεργεί με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των δικαιούχων, τα δικαιώματα
των οποίων διαχειρίζεται και προστατεύει. Δεν τους επιβάλλει υποχρεώσεις που δεν παρί‐
στανται εξ αντικειμένου αναγκαίες για την προστασία των δικαιωμάτων.
Οι δικαιούμενοι μερίδιο από τα έσοδα του οργανισμού που προκύπτουν από τη συλλογική
διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων (= δικαιούχοι) διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
(α) Μέλη του οργανισμού ( = εταίροι) και (β) μη μέλη, εφ’ εξής επωφελούμενοι. Τα μέλη δια‐
τηρούν διττή έννομη σχέση προς τον οργανισμό. Το μεν εταιρικού, το δε ενοχικού δικαίου
(σύμβαση ανάθεσης). Οι επωφελούμενοι διατηρούν με αυτόν μόνον ενοχικού δικαίου σχέση,
είτε δυνάμει σύμβασης ανάθεσης, είτε εκ του νόμου, στην περίπτωση που το έσοδο του οργα‐
νισμού απορρέει εκ της συλλογικής διαχείρισης δικαιώματος που υπόκειται σε καθεστώς υ‐
ποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης (= καθολική εκπροσώπηση των δικαιούχων, ανεξαρτή‐
τως κατάρτισης σύμβασης ανάθεσης).
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4. Ο οργανισμός δέχεται και εγγράφει ως μέλη δικαιούχους και οντότητες που εκπροσωπούν
δικαιούχους, καθώς και άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ενώσεις δικαιούχων,
εφ’ όσον πληρούνται οι όροι εισόδου, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά και διαφανή κρι‐
τήρια, που δεν εισάγουν διακρίσεις. Οι όροι εισδοχής και εγγραφής περιλαμβάνονται στο κα‐
ταστατικό και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του οργανισμού. Ο οργανισμός υποχρεούται να
διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωμα, τις εξουσίες ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή
αντικείμενα προστασίας, υπό τον όρο ότι η διαχείρισή τους εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτή‐
των του, εκτός εάν έχει αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους να αρνηθεί την ανάληψη της
διαχείρισης Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος εισδοχής μέλους ή ανάληψης της διαχείρισης
για επωφελούμενο, ο οργανισμός παρέχει στον αιτούντα σαφή αιτιολογία και εξήγηση των
λόγων της απόφασής του.
5. Μέλη του οργανισμού ή επωφελούμενοι καθίστανται, εφ’ όσον, αντιστοίχως, πληρούν τα κρι‐
τήρια που εκτίθενται στα άρθρ. 9 και 10 του παρόντος, δικαιούχοι, οργανισμοί συλλογικής
διαχείρισης και ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης. «Μάνατζερ» και πράκτορες δικαιούχων
δεν καθίστανται εν ταυτώ μέλη του οργανισμού, ούτε δύνανται εν ταυτώ να συνδέονται με
αυτόν με σύμβαση ανάθεσης (ΑιτΣκ. 16 Οδηγίας 2014/26).
6. Τα μέλη του οργανισμού υποχρεούνται να βοηθούν στην εκπλήρωση των καταστατικών σκο‐
πών του οργανισμού, μέσω της συμμετοχής τους σε επιτροπές που τυχόν ιδρύονται με από‐
φαση του διοικητικού συμβουλίου. Επίσης, υποχρεούνται να καταβάλλουν την τακτική ετή‐
σια εισφορά που τυχόν θα καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο.
7. Η εταιρική συμμετοχή είναι αμεταβίβαστη.

1.
2.

3.

Άρθρο 9
Κριτήρια Εισδοχής Μέλους (= εταίρου)
Η εισδοχή μέλους συνιστά τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, καθ’ όσον πρόκειται
περί πρόσληψης συνεταίρου.
Τα κριτήρια εισδοχής μέλους διαμορφώνονται αναλόγως, αν ο αιτών την εισδοχή δικαιούχος
είναι: (α) παραγωγός υλικών φορέων ήχου ή/και ήχου και εικόνας, (β) οργανισμός συλλογικής
διαχείρισης, (γ) ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης. Ειδικότερα:
Παραγωγός υλικών φορέων ήχου ή/και ήχου και εικόνας:
3.1. Μέλη γίνονται όσα ημεδαπά ή/και αλλοδαπά φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ασκούν στην
ελληνική επικράτεια, ή/και στο εξωτερικό ενεργή , κατά τον χρόνο υποβολής της περί εισ‐
δοχής αίτησης, επιχείρηση παραγωγής 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 έννοια παραγωγός υλικός φορέας ήχου ή ήχου και εικό‐
νας ορίζεται, αντιστοίχως, στο άρθρ. 47 παρ. 3 εδ. α΄ και β΄ ν. 2121/1993.
3.2. Ως άσκηση ενεργούς επιχείρησης νοείται: [α.] η ηχογράφηση και εμπορική διάθεση απευ‐
θείας και άμεσα στο κοινό, με οποιαδήποτε μορφή (αναλογική ή ψηφιακή) εξήντα (60)
κατ’ ελάχιστον φωνογραφημάτων κατά τον χρόνο υποβολής της αμέσως κατωτέρω εκτι‐
θέμενης αιτήσεως, ή [β.] η διαχείριση/εκμετάλλευση εξήντα (60) κατ’ ελάχιστον φωνο‐
γραφημάτων, καταλόγου ή/και νέα, ημεδαπού ή/και αλλοδαπού ρεπερτορίου, κατά τον
χρόνο υποβολής της αμέσως κατωτέρω εκτιθέμενης αιτήσεως. Όμοια ισχύουν και για την
εισδοχή ειδικού, καθολικού και οιονεί καθολικού διαδόχου επιχείρησης παραγωγής υλι‐
κών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας. Για την εισδοχή των προσώπων του προηγουμέ‐
νου εδαφίου, αρκεί ο δικαιοπάροχός τους να πληροί μία εκ των δύο, ανωτέρω, υπό [α.]
και [β.], προϋποθέσεων.
3.3. Ο αιτούμενος την εισδοχή δεν πρέπει να είναι μέλος ή δικαιούχος μη μέλος άλλου οργανι‐
σμού συλλογικής Διαχείρισης που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με τον οποίο
οργανισμό του εξωτερικού διατηρεί ο Grammo σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης, επι‐
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διώκει τον ίδιο με τον «GRAMMO» σκοπό και εκπροσωπεί την αυτή κατηγορία δικαιού‐
χων.
3.4. Ο αιτούμενος την εισδοχή να υποβάλει σχετική αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε διά
πληρεξουσίου εγγράφου, στην οποία θα αποδέχεται τους όρους του παρόντος καταστα‐
τικού και του κανονισμού διανομής του οργανισμού.
3.5. Η αίτηση εισδοχής να γίνει δεκτή από τη γενική συνέλευση των μελών, με τη συνήθη α‐
παρτία και πλειοψηφία του άρθρ. 35 παρ. 1 έως και 8 του παρόντος. Στην απόφαση, θα
βεβαιώνεται αιτιολογημένα η συνδρομή των προϋποθέσεων εισδοχής.
3.6. Όρος του ενεργού της άνω απόφασης είναι η καταβολή του ποσού της τυχόν εγγραφής
που τυχόν θα καθορίζεται εκάστοτε από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού.
4. Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης:
4.1. Μέλος γίνεται ημεδαπός ή αλλοδαπός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, εφ’ όσον τα
μέλη του ή οι δικαιούχοι μη μέλη του πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων 3.1.
και 3.2. της προηγούμενης παραγράφου.
4.2. Ο αιτούμενος την εισδοχή οργανισμός συλλογικής διαχείρισης: (α.) δεν θα πρέπει να συν‐
δέεται με τον “Grammo” με σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης και (β) δεν θα πρέπει να
είναι μέλος ή δικαιούχος μη μέλος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, με τον οποίο συν‐
δέεται ο “Grammo” με σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης.
4.3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι περιπτώσεις 3.4. έως και 3.6. της προηγούμενης παρα‐
γράφου.
5. Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης:
5.1. Μέλος γίνεται ημεδαπή ή αλλοδαπή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, εφ’ όσον οι εκ‐
προσωπούμενοι από αυτήν δικαιούχοι ή/και μέλη της πληρούν τις προϋποθέσεις των πε‐
ριπτώσεων 3.1. και 3.2. της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
5.2. Η αιτούμενη την εισδοχή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης: (α.) δεν θα πρέπει να συνδέε‐
ται με τον “Grammo” με σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης και (β) δεν θα πρέπει να είναι
μέλος ή δικαιούχος μη μέλος ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης, ή/και οργανισμού συλ‐
λογικής διαχείρισης, με τον οποίο συνδέεται ο “Grammo” με σύμβαση αμοιβαίας εκπρο‐
σώπησης.
5.3. Αποκλείεται η εισδοχή ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης, εφ’ όσον: (α.) υφίσταται με
οποιονδήποτε τρόπο σύγκρουση συμφερόντων των μελών ή/και των μετόχων ή/και ε‐
ταίρων ή/και μελών διοίκησης της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης με τον “Grammo”
και τα μέλη ή τους δικαιούχους τους αντιστοίχως, ή/και (β.) η ανεξάρτητη οντότητα δια‐
χείρισης ασκεί ανταγωνιστικές πρακτικές έναντι του “Grammo”.
5.4. Να εγκριθεί η αίτηση εισδοχής: (α.) από τη γενική συνέλευση των μελών, με την εξαιρετι‐
κή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρ. 35 παρ. 9 του παρόντος και (β.) από το εποπτικό
συμβούλιο, με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών του. Στις αποφάσεις θα βεβαιώ‐
νεται αιτιολογημένα η συνδρομή των προϋποθέσεων εισδοχής.
5.5. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι περιπτώσεις 3.3. και 3.6 της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου.

1.
2.

3.

Άρθρο 10
Κριτήρια ανάληψης της διαχείρισης για επωφελούμενους
Η ανάληψη της διαχείρισης για επωφελούμενους δεν συνιστά τροποποίηση του παρόντος
καταστατικού.
Τα κριτήρια ανάληψης της διαχείρισης για επωφελούμενους διαμορφώνονται αναλόγως, αν ο
αιτών την ανάληψη της διαχείρισης είναι: (α.) παραγωγός υλικών φορέων ήχου ή/και ήχου και
εικόνας, (β.) οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, (γ.) ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης. Ειδι‐
κότερα:
Παραγωγός υλικών φορέων ήχου ή/και ήχου και εικόνας. Τα κριτήρια είναι τα εξής:
[‐ 5 ‐]

3.1.
3.2.

Να πληροί τις προϋποθέσεις για να καταστεί μέλος, αλλά να μην το επιθυμεί. Ή
Να μην πληροί τις ποιοτικές (= ενεργής επιχείρηση) και ποσοτικές (= αριθμός φωνο‐
γραφημάτων) προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 3, περ. 3.1. & 3.2. του παρόντος.
3.3.
Να μην είναι μέλος, ή δικαιούχος μη μέλος άλλου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρι‐
σης που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με τον οποίο ΟΣΔ του εξωτερικού
διατηρεί ο “Grammo” σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης, επιδιώκει τον ίδιο με τον
“Grammo” σκοπό και εκπροσωπεί την αυτή κατηγορία δικαιούχων.
3.4.
Να υποβάλει σχετική αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε διά πληρεξουσίου εγγράφου,
περί του ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος καταστατικού και του κανονισμού
διανομής.
3.5.
Να ληφθεί απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η απόφαση του διοικητικού συμ‐
βουλίου περί ανάληψης της διαχείρισης βεβαιώνει υποχρεωτικώς στο αιτιολογικό
της τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Από της λήψεως της αποφάσεως,
υπό την επιφύλαξη δε της επόμενης περίπτωσης 3.6., λογίζεται ο αιτών δικαιούχος
μη μέλος του οργανισμού, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του οποίου διέπονται
από το παρόν καταστατικό και τον κανονισμό διανομής.
3.6.
Όρος του ενεργού της απόφασης είναι η καταβολή του τυχόν ποσού της εγγραφής
που τυχόν θα καθορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
4. Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης, Τα κριτήρια είναι τα εξής:
4.1.
Να πληροί τις προϋποθέσεις για να καταστεί μέλος, αλλά να μην το επιθυμεί. Ή
4.2.
Να μην πληρούν τα μέλη του ή οι δικαιούχοι μη μέλη του τις ποιοτικές (= ενεργής ε‐
πιχείρηση) και ποσοτικές (= αριθμός φωνογραφημάτων) προϋποθέσεις του άρθρου
9 παρ. 3, περ. 3.1. & 3.2. του παρόντος.
4.3.
Δεν θα πρέπει: (α.) να συνδέεται με τον “Grammo” με σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώ‐
πησης και (β) να είναι μέλος ή δικαιούχος μη μέλος οργανισμού συλλογικής διαχείρι‐
σης, με τον οποίο συνδέεται ο “Grammo” με σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης.
4.4.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι περιπτώσεις 3.3. έως και 3.6. της προηγούμενης πα‐
ραγράφου 3.
5. Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης. Τα κριτήρια είναι τα εξής:
5.1.
Να πληροί τις προϋποθέσεις για να καταστεί μέλος, αλλά να μην το επιθυμεί. Ή
Να μην έγινε δεκτή η αίτηση εισδοχής του ως μέλους, λόγω μη επίτευξης των πλειο‐
5.2.
ψηφιών που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 5, περ. 5.4. του παρόντος. Ή
5.3.
Να μην πληρούν τα μέλη της ή οι δικαιούχοι μη μέλη της τις ποιοτικές (= ενεργής επι‐
χείρηση) και ποσοτικές (= αριθμός φωνογραφημάτων) προϋποθέσεις του άρθρου 9
παρ. 3, περ. 3.1. & 3.2. του παρόντος.
5.4.
Δεν θα πρέπει: (α.) να συνδέεται με τον “Grammo” με σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώ‐
πησης και (β.) να είναι μέλος ή δικαιούχος μη μέλος ανεξάρτητης οντότητας διαχεί‐
ρισης, ή/και οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, με τον οποίο συνδέεται ο
“Grammo” με σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης.
5.5.
Αποκλείεται η ανάληψη της διαχείρισης στην περίπτωση 5.3. της παραγράφου 5 του
άρθρου 9 του παρόντος.
5.6.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι περιπτώσεις 3.3. έως και 3.6. της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου.

1.

Άρθρο 11
Απώλεια ιδιότητας επωφελουμένου
Υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων της υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης, επωφελού‐
μενος αποβάλλει αυτοδικαίως την ιδιότητά του ως τέτοιου, αφ’ ής στιγμής: [α.] παύσουν να
συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κριτήρια του άρθρου 10 του παρόντος, ή [β.] λήξει η σύμβα‐
ση ανάθεσης, ή λυθεί αυτή με πρωτοβουλία του οργανισμού
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2.

Τυχόν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί απώλειας της ιδιότητας του επωφελουμέ‐
νου δεν έχει συστατικό, αλλά μόνον διαπιστωτικό χαρακτήρα.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με αιτιολογημένη απόφασή του, να διαγράφει επωφε‐
λούμενο, εάν η δραστηριότητά του στρέφεται κατά των σκοπών του Οργανισμού. Εννοείται
ότι η διαγραφή έχει ως αυτοδίκαιη παρεπόμενη συνέπεια τη λύση της σύμβασης ανάθεσης.
4. Οι συμβάσεις και οι άδειες με χρήστες που έχουν καταρτισθεί πριν από τη λήξη/λύση, για τους
ανωτέρω λόγους, της σύμβασης ανάθεσης συνεχίζουν να ισχύουν έως και τη λήξη της διάρ‐
κειάς τους. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως.
Άρθρο 12
Ανάθεση διαχείρισης
1. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να αναθέτουν στον οργανισμό της επιλογής τους να διαχειρί‐
ζεται το περιουσιακό δικαίωμα ή τις εξουσίες (δικαιώματα) που απορρέουν από αυτό ή κατη‐
γορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας της επιλογής τους, για τις επικρά‐
τειες της επιλογής τους, ανεξάρτητα από το κράτος ‐ μέλος ιθαγένειας, κατοικίας ή εγκατά‐
στασης είτε του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, είτε του δικαιούχου (σύμβαση ανάθε‐
σης). Η ανάθεση μπορεί να γίνεται με μεταβίβαση του δικαιώματος, ή των σχετικών εξουσιών
προς τον σκοπό της διαχείρισης, είτε με παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας, είτε με οποια‐
δήποτε άλλη συμβατική συμφωνία. Η ανάθεση γίνεται κάθε φορά εγγράφως και για ορισμένο
χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία (3) έτη. Σε περίπτωση αμφι‐
βολίας τεκμαίρεται ότι η ανάθεση αφορά σε όλα τα έργα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και
τα μελλοντικά έργα, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία (3)
έτη.
2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν εν όλω ή εν μέρει τη σύμβαση ανάθεσης
αναφορικά με το περιουσιακό δικαίωμα ή κατηγορίες εξουσιών, ή είδη έργων, ή αντικείμενα
προστασίας της επιλογής τους για τις επικράτειες της επιλογής τους, ή να ανακαλούν οποιο‐
δήποτε από τα δικαιώματα, κατηγορίες εξουσιών ή ειδών έργων και αντικειμένων προστασί‐
ας από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση τριών (3)
μηνών. Η καταγγελία παράγει αποτελέσματα όταν παρέλθει τρίμηνο από την υποβολή της έγ‐
γραφης προειδοποίησης, ενώ οι άδειες που έχουν χορηγηθεί ή οι συμβάσεις που έχουν κα‐
ταρτισθεί πριν από την καταγγελία συνεχίζουν να ισχύουν έως τη λήξη της διάρκειάς τους.
3. 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, ή
δυνάμει άδειας που χορηγήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος της λήξης, ή της καταγγελίας, ή
της ανάκλησης, ο δικαιούχος διατηρεί τα δικαιώματά του με βάση τα άρθρα 18, 19, 25, 27 και
42 ν. 4481/2017.
4. Υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης, ο οργανισμός
δεν μπορεί να περιορίζει την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στις παραγράφους
2 και 3 με το να επιβάλλει ως όρο άσκησής τους την ανάθεση σε άλλον οργανισμό συλλογικής
διαχείρισης της διαχείρισης των δικαιωμάτων ή των κατηγοριών εξουσιών, ή ειδών έργων, ή
αντικειμένων προστασίας που υπόκεινται σε λήξη, ή έχουν καταγγελθεί, ή ανακληθεί.
5. Όταν ο δικαιούχος αναθέτει στον οργανισμό να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωμα, ή ε‐
ξουσίες, ή κατηγορίες εξουσιών, ή είδη έργων, ή αντικείμενα προστασίας παρέχει τη συναίνε‐
σή του συγκεκριμένα για κάθε εξουσία ή κατηγορία εξουσιών, ή είδος έργων ή αντικειμένων
προστασίας. Η συναίνεση πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως και τεκμηριωμένα.
6. Τα δικαιώματα των δικαιούχων που απορρέουν από τις παραγράφους 1 έως 5 περιλαμβάνο‐
νται στη σύμβαση ανάθεσης.
7. Ο οργανισμός οφείλει, πριν να ανατεθεί σε αυτόν η κατά την παρ. 1 διαχείριση, να ενημερώνει
τους δικαιούχους σχετικά με τα δικαιώματά τους κατά τις παραγράφους 1 έως 5, καθώς και
για τους όρους άσκησης του δικαιώματος που προβλέπεται στο άρθρ. 14 του παρόντος. Η ε‐
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νημέρωση γίνεται τουλάχιστον με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του οργανισμού συλλογικής
διαχείρισης και επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τον δικαιούχο.
8. Απαγορεύεται ρητώς η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της συμβατικής σχέσεως εκ της
σύμβασης ανάθεσης. Ομοίως, και η εκχώρηση των χρηματικών απαιτήσεων του μέλους ή
επωφελούμενου κατά του Οργανισμού που απορρέουν από τη σύμβαση ανάθεσης.

1.

2.

1.

2.

1.
2.

Άρθρο 13
Συμμετοχή μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
Τα απορρέοντα εκ της εταιρικής σύμβασης δικαιώματα των μελών (εταιρικά δικαιώματα),
ομοίως και εκείνα που απορρέουν εκ της σύμβασης ανάθεσης (ενοχικού δικαίου δικαιώματα)
ασκούνται και με ηλεκτρονικά μέσα.
Όμοια ισχύουν και για την επικοινωνία των μελών με τον οργανισμό.
Άρθρο 14
Αρχεία μελών – Έργα δικαιούχων
Ο οργανισμός τηρεί αρχεία των μελών του ή των αντίστοιχα εκπροσωπούμενων δικαιούχων,
τα οποία επικαιροποιεί τακτικά και σε κάθε περίπτωση κάθε μήνα. Ο οργανισμός οφείλει να
υποβάλλει στον ΟΠΙ ετησίως και έως την 20η Ιανουαρίου πλήρη κατάλογο με τα μέλη του ή
τους εκπροσωπούμενους αντίστοιχα δικαιούχους του, μαζί με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
τους.
Οι δικαιούχοι που έχουν αναθέσει στον οργανισμό τη διαχείριση του συνόλου των έργων
ή/και αντικειμένων προστασίας τους οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως για τα έρ‐
γα/αντικείμενα προστασίας που έχουν δημοσιεύσει με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και για
οποιοδήποτε νέο έργο/αντικείμενο προστασίας που δημοσιεύεται μετά από την ανάθεση της
διαχείρισης στον οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό ο οργανισμός υπενθυμίζει ετησίως στους δι‐
καιούχους την υποχρέωση αυτή και ταυτόχρονα τους παρέχει τη δυνατότητα να τον ενημε‐
ρώνουν με ηλεκτρονικά μέσα.
Άρθρο 15
Άδειες μη εμπορικής χρήσης
Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να χορηγούν άδειες μη εμπορικής χρήσης δικαιωμάτων, κα‐
τηγοριών εξουσιών ή ειδών έργων και αντικειμένων προστασίας της επιλογής τους.
Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης καθορίζει τους
όρους με βάση τους οποίους οι δικαιούχοι χορηγούν άδειες μη εμπορικής χρήσης με υποχρέ‐
ωση ενημέρωσης των δικαιούχων για τις επιλογές τους και παροχής της μεγαλύτερης δυνα‐
τής ευχέρειας στην άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων τους.

Άρθρο 16
Δικαιώματα επωφελουμένων
Τα άρθρα: (α.) 13, εις ό,τι αφορά την ηλεκτρονική επικοινωνία και την άσκηση των ενοχικού δικαί‐
ου δικαιωμάτων, (β.) 14 παρ. 1, (γ.) 22 και (δ.) 25 του παρόντος εφαρμόζονται και στους επωφε‐
λούμενους.

1.

Άρθρο 17
Έσοδα από δικαιώματα
Ο οργανισμός επιδεικνύει επιμέλεια όσον αφορά στη συλλογή και στη διαχείριση των εσόδων
από τα δικαιώματα. Στα έσοδα από δικαιώματα συμπεριλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι από
την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα αυτά. Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου, ο
οργανισμός διατηρεί κατάλληλα μητρώα μελών, αδειών και χρήσεων των έργων και άλλων
αντικειμένων προστασίας. Τα σχετικά στοιχεία που απαιτούνται για την αποτελεσματική συλ‐
λογική διαχείριση των δικαιωμάτων παρέχονται, επίσης, από τους δικαιούχους και τους χρή‐
στες και ελέγχονται από τον οργανισμό.
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Ο οργανισμός 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.
3. Ο οργανισμός 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 προκύ‐
πτουν από την επένδυση αυτών, βάσει αποφάσεων που λαμβάνονται, δυνάμει του άρθρ. 33
παρ. 1 του παρόντος.
4. Αν ο οργανισμός επενδύει έσοδα από τα δικαιώματα ή έσοδα που προκύπτουν από την επέν‐
δυση των εσόδων από τα δικαιώματα, πράττει τούτο με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των
δικαιούχων, τα δικαιώματα των οποίων εκπροσωπεί, σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική
και την πολιτική για τον τρόπο διαχείρισης των πιθανών περιπτώσεων που μπορεί να επηρε‐
άσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την επίτευξη των στόχων του οργανισμού που
αναφέρονται στο άρθρ. 33 παρ. 1, περ. ε΄ και θ΄ του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη τους
εξής κανόνες: α) όπου υπάρχει πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, ο οργανισμός διασφαλίζει
ότι η επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το συμφέρον των εν λόγω δικαιούχων, β) τα στοι‐
χεία 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 υπέρμε‐
τρη εξάρτηση από κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο αλλά και η συσσώρευση κινδύνων στο χαρ‐
τοφυλάκιο στο σύνολό του.
Άρθρο 18
Πόροι Οργανισμού – Κρατήσεις
Α. Πόροι του οργανισμού είναι:
1. Το τυχόν εφ' άπαξ δικαίωμα εγγραφής των μελών και επωφελούμενων, το οποίο είναι ενιαίο
για κάθε κατηγορία δικαιούχων και η τυχόν ετήσια εισφορά, που θα καθορίζονται εκάστοτε
με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
2. Κρατήσεις επί των εισπράξεων του οργανισμού, που θα παρακρατά αυτός προς κάλυψη των
εξόδων διαχειρίσεως και λοιπών εξόδων που τελολογικά σχετίζονται, άμεσα ή εμμέσως, με
την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών του.
Β. Κρατήσεις:
1. Οι κρατήσεις πρέπει να είναι εύλογες σε συνάρτηση με τις υπηρεσίες που παρέχει ο οργανι‐
σμός στους δικαιούχους και καθορίζονται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
2. Ο οργανισμός παρέχει στον δικαιούχο που του αναθέτει τη διαχείριση των δικαιωμάτων του,
και πριν ακόμη να λάβει τη συναίνεση του δικαιούχου για τη διαχείριση αυτή, τεκμηριωμένες
πληροφορίες για τα έξοδα διαχείρισης και για τις λοιπές κρατήσεις επί των εσόδων από δι‐
καιώματα και επί των εσόδων από την τυχόν επένδυση των εσόδων από δικαιώματα.
3. Όσα ισχύουν για τη χρήση και τη διαφάνεια στη χρήση των ποσών που κρατώνται ή συμψη‐
φίζονται με τα έξοδα διαχείρισης εφαρμόζονται και σε οποιεσδήποτε άλλες κρατήσεις που
πραγματοποιούνται για να καλυφθούν έξοδα που προκύπτουν από τη διαχείριση δικαιωμά‐
των πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων.

1.

Άρθρο 19
Διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους
Η διανομή στους δικαιούχους λαμβάνει χώρα κατ’ αναλογία, όσον τούτο είναι αντικειμενικώς
δυνατόν, προς την πραγματική χρήση των έργων τους, λαμβανομένων υπ’ όψιν των τυχόν
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κατηγορικών διαφορών μεταξύ των μελών, ή/και των επωφελούμενων, εν σχέσει με την ε‐
πενδυτική δαπάνη για την παραγωγή των ηχογραφημάτων τη διανομή και την εμπορική επι‐
κοινωνία τους.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρ. 21 παρ. 2 του παρόντος, ο οργανισμός διανέμει και καταβάλλει
τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους τακτικά, επιμελώς, με ακρίβεια και σύμφωνα με
τον κανονισμό διανομής. Ο οργανισμός διανέμει και καταβάλλει τα ποσά αυτά στους δικαιού‐
χους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εννέα (9) μήνες από το τέλος του φορολογικού
έτους, εντός του οποίου εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώματα, εκτός εάν αντικειμενικοί
λόγοι, που σχετίζονται ιδίως με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών, τον προσ‐
διορισμό των δικαιωμάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την αντιστοίχιση των πλη‐
ροφοριών για έργα και άλλα αντικείμενα προστασίας με τους δικαιούχους, δεν επιτρέπουν
στον οργανισμό να τηρήσει την προθεσμία αυτή.
3. Αν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους δεν μπορεί να διανεμηθούν εντός της προθε‐
σμίας που ορίζεται στην παρ. 2, επειδή οι σχετικοί δικαιούχοι δεν μπορεί να ταυτοποιηθούν ή
να εντοπιστούν και η εξαίρεση από την προθεσμία δεν έχει εφαρμογή, τα ποσά αυτά πρέπει
να τηρούνται χωριστά στους λογαριασμούς του οργανισμού.
4. Ο οργανισμός λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με την παρ. 2 για την ταυτοποίηση
και τον εντοπισμό των δικαιούχων και επαληθεύει τα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρ. 14
παρ. 1 του παρόντος, καθώς και άλλα άμεσα διαθέσιμα αρχεία. Το αργότερο τρεις (3) μήνες
μετά από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 2, ο οργανισμός παρέχει πληροφο‐
ρίες 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, αν ο οργανισμός έχει ως μέλη οντότητες που εκπρο‐
σωπούν τους δικαιούχους, σε αυτές τις οντότητες και
β) σε όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με τους οποίους έχει συνάψει συμβά‐
σεις εκπροσώπησης.
Στις πληροφορίες του δεύτερου εδαφίου περιλαμβάνονται, όπου υπάρχουν, τα εξής:
αα) ο τίτλος του έργου ή άλλου αντικειμένου προστασίας,
ββ) το όνομα του παραγωγού,
γγ) κάθε άλλη σχετική διαθέσιμη πληροφορία, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηση
του δικαιούχου.
Εάν τα προαναφερόμενα μέτρα δεν αποφέρουν αποτελέσματα, ο οργανισμός θέτει τις πλη‐
ροφορίες αυτές στη διάθεση του κοινού το αργότερο ένα (1) έτος μετά από τη λήξη της προ‐
θεσμίας των τριών (3) μηνών.
5. Αν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους δεν είναι δυνατό να διανεμηθούν μετά από την
παρέλευση τριών (3) ετών από το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου εισπράχθη‐
καν τα έσοδα από τα δικαιώματα και εφόσον ο οργανισμός έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα
για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δικαιούχων, όπως αναφέρονται στην παρ. 4, τα
ποσά αυτά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από την είσπραξη των ευλόγων
αμοιβών, θεωρούνται μη διανεμητέα.
6. Η γενική συνέλευση των μελών του οργανισμού αποφασίζει σχετικά με τη χρήση των μη δια‐
νεμητέων ποσών σύμφωνα με το άρθρ. 33 παρ. 1, περ. δ) του παρόντος, με την επιφύλαξη του
δικαιώματος των δικαιούχων να διεκδικήσουν τα ποσά αυτά από τον οργανισμό συλλογικής
διαχείρισης, εάν δεν έχουν παραγραφεί.
7. Μόνο το ήμισυ των μη διανεμητέων ποσών μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον οργανισμό για
επενδύσεις, ενώ το υπόλοιπο ήμισυ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωριστά και κατά τρόπο ανε‐
ξάρτητο, για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού πε‐
ριεχομένου προς όφελος των δικαιούχων. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών
του οργανισμού, μπορεί να αυξηθεί το ύψος των μη διανεμητέων ποσών για επενδύσεις. Επί‐
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σης, η γενική συνέλευση των μελών του οργανισμού μπορεί να αποφασίζει ότι ένα μέρος των
μη διανεμητέων ποσών θα διανεμηθεί στους δικαιούχους, εφόσον αυτή η απόφαση δεν προ‐
σκρούει στη δυνατότητα των δικαιούχων να διεκδικούν και να λαμβάνουν τα ποσά που αντι‐
στοιχούν σε αξιώσεις τους οι οποίες δεν έχουν παραγραφεί.
8. Οι αξιώσεις των δικαιούχων για είσπραξη εσόδων από δικαιώματα κατά του οργανισμού πα‐
ραγράφονται σε δέκα (10) έτη από το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου εισπρά‐
χθηκαν. Αν δεν έχει γίνει ταυτοποίηση ή εντοπισμός των δικαιούχων, τα ως άνω δέκα (10) έτη
υπολογίζονται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 4.
Άρθρο 20
Διαχείριση δικαιωμάτων δυνάμει συμβάσεων εκπροσώπησης
Ο οργανισμός υποχρεούται να μην κάνει διακρίσεις εις βάρος των δικαιούχων, τα δικαιώματα των
οποίων διαχειρίζεται στο πλαίσιο συμβάσεων αμοιβαίας εκπροσώπησης, ιδίως σε σχέση με τις
ισχύουσες χρεώσεις, τα έξοδα διαχείρισης και τους όρους για την είσπραξη των εσόδων από τα
δικαιώματα και τη διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους.

1.

2.

3.

1.

2.

Άρθρο 21
Κρατήσεις και πληρωμές που προβλέπονται στις συμβάσεις εκπροσώπησης
Ο οργανισμός δεν προβαίνει σε άλλες κρατήσεις πέραν των εξόδων διαχείρισης επί των εσό‐
δων από τα δικαιώματα που διαχειρίζεται βάσει της σύμβασης εκπροσώπησης ή επί εσόδων
που προκύπτουν από την επένδυση των εν λόγω εσόδων από δικαιώματα, εκτός εάν ο άλλος
οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης εκπροσώ‐
πησης συναινεί ρητά σε τέτοιες κρατήσεις.
Ο οργανισμός διανέμει και καταβάλλει τα ποσά που οφείλονται σε άλλους οργανισμούς συλ‐
λογικής διαχείρισης τακτικά, επιμελώς και με ακρίβεια και σε κάθε περίπτωση το συντομότε‐
ρο δυνατόν και το αργότερο εννέα (9) μήνες από το τέλος του φορολογικού έτους, εντός του
οποίου εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώματα, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι, που σχε‐
τίζονται, ιδίως, με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών, τον προσδιορισμό των
δικαιωμάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την αντιστοίχιση των πληροφοριών για τα
έργα και άλλα αντικείμενα προστασίας με τους δικαιούχους, δεν επιτρέπουν στον οργανισμό
να τηρήσει την προθεσμία αυτή.
Ο οργανισμός διανέμει και καταβάλλει στους δικαιούχους τα ποσά, που του αποδίδουν οι ορ‐
γανισμοί συλλογικής διαχείρισης με τους οποίους διατηρεί συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπη‐
σης, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έξι (6) μήνες από την είσπραξη των ποσών αυ‐
τών, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι, που σχετίζονται, ιδίως, με την υποβολή αναφορών εκ
μέρους των χρηστών, τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων
ή την αντιστοίχιση των πληροφοριών για έργα και άλλα αντικείμενα προστασίας με τους δι‐
καιούχους, δεν επιτρέπουν στον οργανισμό να τηρήσουν την προθεσμία αυτή.
Άρθρο 22
Καταγγελίες – Διαδικασία διεκπεραίωσης
Κάθε διαφορά που αναφύεται μεταξύ του οργανισμού και των μελών του ή/και των επωφε‐
λουμένων, ή/και των οργανισμών με τους οποίους συνδέεται με σύμβαση αμοιβαίας εκπρο‐
σώπησης, καθώς και μεταξύ μελών ή/και επωφελουμένων, ή/και των οργανισμών με τους
οποίους συνδέεται ο οργανισμός με σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης μπορεί να αποτελέ‐
σει αντικείμενο καταγγελίας ενώπιον του οργανισμού.
Αντικείμενο καταγγελίας μπορεί να αποτελεί κάθε ζήτημα που αφορά στο Κεφάλαιο Β΄ του
παρόντος και ιδίως σε σχέση με τη σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης και τη λήξη της, ή την ανά‐
κληση ή την καταγγελία των δικαιωμάτων, τους όρους εισδοχής μέλους, την είσπραξη των
ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους, τις κρατήσεις και τις διανομές.
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Η καταγγελία είναι έγγραφη και κατατίθεται στον οργανισμό εγγράφως με οποιονδήποτε
τρόπο κρίνει ο καταγγέλλων, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο ορ‐
γανισμός ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για τη λήψη της καταγγελίας αμέσως ή, το αργότε‐
ρο, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της.
4. Της καταγγελίας επιλαμβάνεται τετραμελής επιτροπή. Η επιτροπή αποτελείται από τον (‐ην)
Σύμβουλο Διοίκησης του Οργανισμού, ως Πρόεδρο, και με μέλη τον (‐ην) Νομικό Σύμβουλο,
τον (‐ην) Οικονομική Σύμβουλο και τον (‐ην) Operations Manager του οργανισμού. Η Επιτρο‐
πή απαντά εγγράφως και αιτιολογημένως το αργότερο την δωδεκάτη εργάσιμη ημέρα από τη
λήψη της καταγγελίας, αφού ακούσει τον καταγγέλλοντα. Αν απαιτούνται περαιτέρω πραγ‐
ματολογικά δεδομένα από τον οργανισμό, τα εκζητεί αυτός από τον καταγγέλλοντα εντός της
ανωτέρω προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή απαντά εγγράφως και αιτιολογη‐
μένως το αργότερο την έβδομη εργάσιμη ημέρα από τη λήψη των εκζητηθέντων στοιχείων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του (‐ης) Προέδρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Διαφάνεια
Α. Διαχειριστική

1.

2.

Άρθρο 23
Παροχή πληροφοριών προς τους δικαιούχους σχετικά
με τη διαχείριση των δικαιωμάτων του
Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και του άρθρ. 24 του παρόντος, ο οργανι‐
σμός διαθέτει το αργότερο εννέα (9) μήνες μετά από το τέλος κάθε έτους χρήσης σε κάθε δι‐
καιούχο, 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 πληροφορίες:
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 στον δικαιούχο,
γ) τα ποσά που καταβάλλονται από τον οργανισμό στον δικαιούχο, ανά κατηγορία εξουσιών
που διαχειρίζεται και ανά είδος χρήσης,
δ) την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η χρήση, στην οποία αντιστοιχούν τα ανα‐
λογούντα ποσά που αναγνωρίστηκαν και καταβλήθηκαν στον δικαιούχο, εκτός εάν αντικειμε‐
νικοί λόγοι, που σχετίζονται με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών, δεν επιτρέ‐
πουν στον οργανισμό 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 καταβλη‐
θεί για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
Αναφορικά με τα έσοδα του οργανισμού από τον GEA, o οργανισμός διαθέτει τις πιο πάνω
πληροφορίες το αργότερο εννέα (9) μήνες μετά το τέλος κάθε έτους χρήσης σε κάθε δικαιού‐
χο, στον οποίον έχουν αναγνωριστεί τα έσοδα που του αναλογούν από δικαιώματα για το συ‐
γκεκριμένο έτος χρήσης, ανεξαρτήτως εάν αυτά του έχουν καταβληθεί ή όχι.

Άρθρο 24
Παροχή πληροφοριών προς άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης σχετικά με τη
διαχείριση των δικαιωμάτων δυνάμει συμβάσεων εκπροσώπησης
1. Ο οργανισμός διαθέτει το αργότερο εννέα (9) μήνες μετά το τέλος κάθε έτους χρήσης και με
ηλεκτρονικά μέσα στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης για λογαριασμό των οποίων
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αναλαμβάνει τη διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο σύμβασης εκπροσώπησης για το συ‐
γκεκριμένο έτος χρήσης τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τα έσοδα από τα δικαιώματα που αναλογούν και τα ποσά που καταβάλλονται από τον ορ‐
γανισμό 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 ο‐
ποιαδήποτε χρονική 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 άρθρ. 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 των μελών του οργανισμού, εφ’ ό‐
σον οι αποφάσεις αυτές αφορούν τη διαχείριση των δικαιωμάτων δυνάμει της σύμβασης εκ‐
προσώπησης.
Η παράγραφος 2 του προηγούμενου άρθρ. 23 εφαρμόζεται αναλόγως.
Άρθρο 25
Παροχή πληροφοριών προς δικαιούχους,
άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης
και χρήστες κατόπιν αιτήματος
Ο οργανισμός διαχειρίζεται και προστατεύει φωνογραφήματα και οπτικοποιημένα φωνο‐
γραφήματα. Τούτο έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να προσδιοριστούν εξατομικευμένα τα
αντικείμενα προστασίας/έργα. Συνεπώς, κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 27 παρ. 1 περ. β) ν.
4481/2017, ο οργανισμός διαθέτει, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, σε οποιονδήποτε ορ‐
γανισμό συλλογικής διαχείρισης, για λογαριασμό του οποίου αναλαμβάνει τη διαχείριση δι‐
καιωμάτων στο πλαίσιο σύμβασης αμοιβαίας εκπροσώπησης ή σε οποιονδήποτε δικαιούχο ή
σε οποιονδήποτε χρήστη ακόμη και δυνητικό, πλην όμως, εξ αντικειμένου δυνητικό, ήτοι ως
εκ της ασκούμενης επιχείρησής του δυνητικό, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και χωρίς α‐
δικαιολόγητη καθυστέρηση, τους τύπους των αντικειμένων προστασίας/έργων που εκπρο‐
σωπεί, τα δικαιώματα που διαχειρίζεται, και τις επικράτειες που καλύπτονται.
Η κατά την παρ. 1 υποχρέωση του οργανισμού υφίσταται και για τις ανάγκες διενέργειας κα‐
λόπιστης επιμελούς αναζήτησης από τους φορείς χρήσης ορφανών έργων για την ταυτοποίη‐
ση και τον εντοπισμό των δικαιούχων σύμφωνα με τις παρ. 1 και 6 άρθρ. 27Α ν. 2121/1993.
Άρθρο 26
Δημοσιοποίηση πληροφοριών
Ο οργανισμός αναρτά στην ιστοσελίδα του τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το καταστατικό του,
β) τους όρους εισόδου μέλους και λήξης της σύμβασης ανάθεσης για τη διαχείριση των δι‐
καιωμάτων, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο καταστατικό του,
γ) τις τυποποιημένες συμβάσεις αδειών χρήσης και τα ισχύοντα αμοιβολόγια, στα οποία περι‐
λαμβάνονται και οι εκπτώσεις, αν υπάρχουν,
δ) συμφωνίες με αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών για τον καθορισμό αμοιβών,
ε) τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού συλ‐
λογικής διαχείρισης, τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου, τον τυχόν γενι‐
κό διευθυντή,
στ) τον τρόπο διανομής των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους και τον κανονισμό δια‐
νομής δικαιωμάτων ανά κατηγορία δικαιούχων, στον οποίο αποτυπώνεται η ακριβής μέθοδος
διανομής,
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ζ) τα έξοδα διαχείρισης και τον τρόπο υπολογισμού τους,
η) τις κρατήσεις, πλην των εξόδων διαχείρισης, επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί
των εσόδων από την επένδυση των εσόδων αυτών,
θ) τον κατάλογο των συμβάσεων εκπροσώπησης, τις οποίες έχει συνάψει και τα ονόματα των
αντισυμβαλλόμενων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης,
ι) τη χρήση των μη διανεμητέων ποσών, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ποσών για κοι‐
νωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες,
ια) τις διαδικασίες χειρισμού καταγγελιών και επίλυσης διαφορών που είναι διαθέσιμες σύμ‐
φωνα με τα άρθρ. 22 και 31 του παρόντος,
ιβ) την κατά το άρθρο 27 του παρόντος ετήσια έκθεση διαφάνειας,
ιγ) τους κατ’ άρθρ. 15 του παρόντος όρους χορήγησης αδειών μη εμπορικής χρήσης,
ιδ) τον μορφότυπο βάσει του οποίου υποβάλλονται από τον χρήστη στον οργανισμό οι απα‐
ραίτητες πληροφορίες για τη χρήση του έργου, βάσει του άρθρ. 24 ν. 4481/2017,
ιε) την απόφαση επιβολής κύρωσης στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, αν υπάρχει,
ιστ) τα κριτήρια περιορισμού του δικαιώματος ψήφου στη γενική συνέλευση των μελών του
οργανισμού και
ιζ) τα δικαιώματα των δικαιούχων που περιλαμβάνονται στο άρθρ. 12 παρ. 1 έως και 5 του
παρόντος (= άρθρ. 12 παρ. 1 έως και 5 ν. 4481/2017) και
ιη) το ρεπερτόριό του, το οποίο οφείλει να επικαιροποιεί τουλάχιστον ανά έξι (6) μήνες.
Ο οργανισμός αναρτά τις ως άνω πληροφορίες σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο και σε σταθερό
σημείο απόθεσης και τις τηρεί επικαιροποιημένες.

Β. Εταιρική (εταιρική διακυβέρνηση)
Άρθρο 27
Ετήσια έκθεση διαφάνειας
1. Ο οργανισμός καταρτίζει και δημοσιεύει ετήσια έκθεση διαφάνειας, μαζί με την ειδική έκθε‐
ση, που αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, για κάθε φορολογικό έτος το αργότε‐
ρο μέσα σε οκτώ (8) μήνες μετά από το τέλος του έτους. Η ετήσια έκθεση διαφάνειας δημοσι‐
εύεται στην ιστοσελίδα του οργανισμού, όπου και παραμένει διαθέσιμη στο κοινό για πέντε
(5) τουλάχιστον έτη.
2. Η ειδική έκθεση αφορά στη χρήση των ποσών που δαπανώνται για τους σκοπούς των κοινω‐
νικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληρο‐
φορίες που προβλέπονται στο άρθρ. 28 παρ. 3 του παρόντος.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρ. 28 παρ. 1, περ. α΄ του παρόντος, κα‐
θώς και κάθε οικονομική πληροφορία που αναφέρεται στο άρθρ. 28 παρ. 1, περ. ζ΄ και η΄ κα‐
θώς και στην παρ. 2 του παρόντος ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή ‐ λογιστή, ο οποίος
συντάσσουν σχετική έκθεση. Τούτη δημοσιεύεται ολόκληρη στην ετήσια έκθεση διαφάνειας.
4. Τυχόν διατάξεις άλλων νόμων αναφορικά με την οικονομική διαχείριση και τον έλεγχο του
οργανισμού εξακολουθούν να ισχύουν.

1.

Άρθρο 28
Περιεχόμενο έκθεσης διαφάνειας
Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ετήσια έκθεση διαφάνειας είναι οι εξής:
α) οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν ισολογισμό ή δήλωση στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού, λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών του φορολογικού έτους και κατά‐
σταση ταμειακών ροών,
β) έκθεση για τις δραστηριότητες του φορολογικού έτους,
γ) πληροφορίες σχετικά με την άρνηση χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρ. 30 παρ. 2 του
παρόντος,
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δ) περιγραφή της νομικής δομής και της δομής διακυβέρνησης του οργανισμού συλλογικής
διαχείρισης,
ε) πληροφορίες για άλλες οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν
μέρει, από τον οργανισμό,
στ) πληροφορίες σχετικά με το συνολικό ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα πρόσωπα
που αναφέρονται στα άρθρ. 29 παρ. 1 και 36 παρ. 1 του παρόντος, κατά το προηγούμενο έτος,
και για άλλες παροχές που χορηγούνται σε αυτούς,
ζ) οικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
η) ειδική έκθεση σχετικά με τη χρήση των ποσών που δαπανώνται για τους σκοπούς των κοι‐
νωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η έκθεση περιέχει τις πληροφορίες της
παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
Οικονομικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ετήσια έκθεση διαφάνειας είναι οι
εξής:
α) οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα από τα δικαιώματα, ανά κατηγορία εξου‐
σιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός και ανά είδος χρήσης, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα που προκύπτουν για την επένδυση
των εσόδων, από τα δικαιώματα και τη χρήση των εσόδων αυτών, είτε αυτά διανέμονται σε
δικαιούχους ή σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης είτε χρησιμοποιούνται με άλ‐
λον τρόπο,
β) οικονομικές πληροφορίες σχετικά με το κόστος της διαχείρισης δικαιωμάτων και άλλων
υπηρεσιών που παρέχονται από τον οργανισμό στους δικαιούχους, με αναλυτική περιγραφή
των ακόλουθων στοιχείων:
αα) όλων των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών, με κατανομή ανά κατηγορία
εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός και, αν οι δαπάνες είναι
έμμεσες και δεν μπορεί να καταλογιστούν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες εξουσιών,
επεξήγηση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την κατανομή αυτών των έμμεσων
δαπανών,
ββ) των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών, με κατανομή ανά κατηγορία εξου‐
σιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός και, αν οι δαπάνες είναι έμ‐
μεσες και δεν μπορεί να καταλογιστούν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες εξουσιών, επε‐
ξήγηση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την κατανομή των έμμεσων δαπανών μό‐
νο όσον αφορά στη διαχείριση των δικαιωμάτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα έ‐
ξοδα διαχείρισης που κρατούνται ή συμψηφίζονται με τα έσοδα από δικαιώματα ή με έ‐
σοδα που προκύπτουν από την τυχόν επένδυση εσόδων από δικαιώματα σύμφωνα με το
άρθρ. 17 παρ. 3 και 4, το άρθρ. 18 του παρόντος και το άρθρ. 18 ν. 4481/2017,
γγ) των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών σε σχέση με υπηρεσίες, εκτός από
τη διαχείριση των δικαιωμάτων αλλά συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, πολιτιστι‐
κών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών,
δδ) των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των δαπανών,
εε) των κρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν επί των εσόδων από τα δικαιώματα, με κα‐
τανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός,
ανά είδος χρήσης και σκοπό κράτησης, όπως δαπανών που σχετίζονται με τη διαχείριση
των δικαιωμάτων,
στστ) των ποσοστών που αντιπροσωπεύουν το κόστος της διαχείρισης δικαιωμάτων και
άλλων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης σε δι‐
καιούχους σε σύγκριση με τα έσοδα από τα δικαιώματα κατά το οικείο φορολογικό έτος,
ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογι‐
κής διαχείρισης, και αν οι δαπάνες είναι έμμεσες και δεν μπορεί να καταλογιστούν σε μία
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ή περισσότερες κατηγορίες εξουσιών, επεξήγηση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για
την κατανομή των έμμεσων δαπανών.
γ) Οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους με αναλυ‐
τική περιγραφή τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:
αα) του συνολικού ποσού που αναλογεί σε δικαιούχους με κατανομή ανά κατηγορία ε‐
ξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης
και ανά είδος χρήσης,
ββ) του συνολικού ποσού που καταβάλλεται σε δικαιούχους με κατανομή ανά κατηγορία
εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός και ανά είδος χρήσης,
γγ) της συχνότητας των πληρωμών, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων
τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός και είδος χρήσης,
δδ) του συνολικού ποσού που έχει εισπραχθεί αλλά δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί το ποσό
που αναλογεί στους δικαιούχους, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη
διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός και ανά είδος χρήσης και με υπόδειξη του φορολο‐
γικού έτους κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα ποσά αυτά,
εε) του συνολικού ποσού που αναλογεί στους δικαιούχους και δεν τους έχει ακόμη διανε‐
μηθεί, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο
οργανισμός και είδος χρήσης και με υπόδειξη του φορολογικού έτους κατά το οποίο ει‐
σπράχθηκαν τα ποσά αυτά,
στστ) αν ο οργανισμός δεν έχει πραγματοποιήσει την κατανομή και τις πληρωμές εντός
της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρ. 19 παρ. 2 του παρόντος, τους λόγους της κα‐
θυστέρησης,
ζζ) των συνολικών μη διανεμητέων ποσών μαζί με επεξήγηση της χρήσης των ποσών αυ‐
τών.
δ) Πληροφορίες για τις σχέσεις με άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με περιγραφή
τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:
αα) των ποσών που λαμβάνονται από άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και
των ποσών που καταβάλλονται σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με κατα‐
νομή ανά κατηγορία εξουσιών και ανά είδος χρήσης και ανά οργανισμό συλλογικής δια‐
χείρισης,
ββ) των εξόδων διαχείρισης και άλλων κρατήσεων επί των εσόδων από δικαιώματα που
οφείλονται σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία
εξουσιών και ανά είδος χρήσης και ανά οργανισμό συλλογικής διαχείρισης,
γγ) των εξόδων διαχείρισης και άλλων κρατήσεων επί των ποσών που καταβλήθηκαν
από άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών
και ανά οργανισμό συλλογικής διαχείρισης,
3. Στην ειδική έκθεση του άρθρ. 27 παρ. 2 του παρόντος περιέχονται:
α) τα ποσά που δαπανώνται για κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες κατά τη
διάρκεια του φορολογικού έτους, με κατανομή των ποσών ανά υπηρεσία. Οι κατηγορίες ε‐
ξουσιών από τις οποίες προέρχεται το ποσό και το μερίδιο της κάθε κατηγορίας, καθώς και ο
τρόπος χρήσης του ποσού καταγράφονται ανά υπηρεσία,
β) οι πληροφορίες και επεξηγήσεις για τη χρήση των εν λόγω ποσών ανά είδος υπηρεσίας, οι
αποδέκτες, τα έξοδα διαχείρισης του οργανισμού για τη χρηματοδότηση κοινωνικών, πολιτι‐
στικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και τα ποσά που πράγματι δαπανήθηκαν για τις
υπηρεσίες αυτές.
Άρθρο 29
Υποχρεώσεις των προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης
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Τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού, ήτοι τα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο τυχόν γενικός διευθυντής και οι τυχόν διευθυντές, επιμε‐
λούνται τα συμφέροντα του οργανισμού και των δικαιούχων, υπέχοντας υποχρέωση πίστης.
Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους και, εν συνεχεία, ετησίως, ήτοι έως και την 31η
Ιανουαρίου εκάστου έτους υποβάλλουν ατομική δήλωση προς τη γενική συνέλευση των με‐
λών του οργανισμού. Παράλειψη εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης ή υποβολή ανακρι‐
βούς δήλωσης επάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του προσώπου από τα καθήκοντά του.
Η ως άνω δήλωση περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) οποιαδήποτε συμφέροντα έχει στον οργανισμό,
β) κάθε αμοιβή, αποζημίωση ή παροχή που έλαβε από τον οργανισμό κατά το προηγούμενο
φορολογικό έτος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συνταξιοδοτικές, ασφαλιστικές παροχές,
οι παροχές σε είδος και οποιαδήποτε άλλα είδη παροχών,
γ) τα ποσά που έλαβε κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος ως δικαιούχος από τον οργανι‐
σμό,
δ) αναφορά σχετικά με οποιαδήποτε πραγματική ή/και δυνητική σύγκρουση μεταξύ προσω‐
πικών συμφερόντων και συμφερόντων του οργανισμού ή μεταξύ υποχρεώσεων έναντι του
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, και υποχρεώσεων έναντι οποιουδήποτε άλλου φυσικού
ή νομικού προσώπου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Σχέσεις με χρήστες – Εναλλακτική επίλυση διαφορών
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Άρθρο 30
Σχέσεις με χρήστες
Ο οργανισμός και οι χρήστες διεξάγουν διαπραγματεύσεις για τη χορήγηση αδειών χρήσης
των δικαιωμάτων με καλή πίστη και στο πλαίσιο αυτό ανταλλάσσουν κάθε αναγκαία πληρο‐
φορία.
Για τη χορήγηση άδειας, οι χρήστες υποβάλλουν σχετικό αίτημα στον οργανισμό, γνωστο‐
ποιώντας, μεταξύ άλλων, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον σκοπό αυτόν. Μετά
από τη λήψη όλων των σχετικών πληροφοριών, ο οργανισμός, χωρίς αδικαιολόγητη καθυ‐
στέρηση, χορηγεί την άδεια, εκτός εάν συντρέχει λόγος άρνησης, τον οποίο γνωστοποιεί με
ειδική αιτιολογία εγγράφως στον χρήστη και κοινοποιεί στον ΟΠΙ.
Ο οργανισμός παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να επικοινωνούν με αυτόν με ηλεκτρο‐
νικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να υποβάλλουν αναφορές, σε σχέση με τη
χρήση άδειας.
Άρθρο 31
Εναλλακτική επίλυση διαφορών
Οι διαφορές μεταξύ του οργανισμού και των μελών του, ή/και επωφελούμενων, ή/και οργα‐
νισμών με τους οποίους έχει συνάψει ο Grammo σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης, ή/και
των χρηστών, οι οποίες απορρέουν από την ερμηνεία και εφαρμογή των ν. 2121/1993 &
4481/2017, δύνανται, εφ’ όσον συναινούν όλοι εμπλεκόμενοι να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3898/2010.
Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, συντάσσεται πρακτικό, σύμφωνα με το άρθρ.
9 παρ. 2 ν. 3898/2010. Η διαδικασία διαμεσολάβησης δεν θίγει το δικαίωμα προσφυγής των
μερών στα δικαστήρια. Τα μέρη μπορεί να υπαγάγουν τη διαφορά στη διαμεσολάβηση είτε
πριν είτε κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας. Σε περίπτωση που η διαφορά υπαχθεί στη δια‐
μεσολάβηση, αποκλείεται η άσκηση αγωγής πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας δια‐
μεσολάβησης. Αν υπαχθεί κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, το δικαστήριο σε κάθε στάση
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της δίκης, αν τα μέρη συμφωνούν, αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης σε σύντομη δικάσι‐
μο και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου.
3. Η τυχόν διαμεσολάβησης ουδόλως θίγει το δικαίωμα των εμπλεκομένων να διεκδικούν και
να προασπίζονται τα δικαιώματά τους, προσφεύγοντας παράλληλα στα δικαστήρια.
4. Ουδέν στο παρόν άρθρο ή/και στο καταστατικό συνιστά ή δύναται να ερμηνευθεί ότι συνιστά
πρόταση του Grammo προς υπαγωγή των διαφορών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου σε δια‐
μεσολάβηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1.

2.

3.

1.

Α.‐ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 32
Γενικά
Η Γενική Συνέλευση των μελών (= εταίρων) του οργανισμού είναι το ανώτατο όργανο της ε‐
ταιρίας. Σε αυτήν αναφέρονται και λογοδοτούν άπαντα τα λοιπά όργανα του οργανισμού. Στις
αποφάσεις της συμμορφώνονται άπαντα τα μέλη του οργανισμού και τα όργανα αυτού. Οι
αποφάσεις της υποχρεώνουν και δεσμεύουν τα απόντα ή διαφωνούντα μέλη, ομοίως και τους
επωφελούμενους.
Κατά τα ειδικότερα κατωτέρω εκτιθέμενα, όλα τα μέλη του οργανισμού δικαιούνται να μετέ‐
χουν και να ψηφίσουν στις συνεδριάσεις της γενικής συνέλευσης. Τα δικαιώματα συμμετοχής
και ψήφου ασκούνται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα. Τα μέλη του οργανισμού, φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα με τον οργανισμό.
Οι επωφελούμενοι στερούνται δικαιώματος ψήφου στη γενική συνέλευση. Ωστόσο, δικαιού‐
νται να παρίστανται, είτε αυτοκλήτως, είτε κατόπιν προσκλήσεως, στις συνεδριάσεις, εκφρά‐
ζοντας τη γνώμη τους. Το άνω δικαίωμα δεν ασκείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.
Παράλειψη πρόσκλησης των επωφελούμενων στη γενική συνέλευση ουδόλως πλήττει την
υπόσταση ή/και το κύρος αυτής.
Άρθρο 33
Αρμοδιότητες γενικής συνέλευσης
Η γενική συνέλευση των μελών ελέγχει τις δραστηριότητες του οργανισμού και λαμβάνει α‐
ποφάσεις για τα εξής ζητήματα:
α) την τροποποίηση του καταστατικού,
β):
αα) την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού, απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων
του οργανισμού,
ββ) τον διορισμό ή την απομάκρυνση του ή των ορκωτών ελεγκτών ‐ λογιστών
γγ) την έγκριση της ετήσιας έκθεσης διαφάνειας του άρθρ. 27 του παρόντος.
δδ) την εκλογή ή την παύση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των μελών του
εποπτικού συμβουλίου, καθώς και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη,
εε) την έγκριση της αμοιβής ή την παροχή άλλου, χρηματικού ή μη, οφέλους στα μέλη του
διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου και τον τυχόν γενικό διευθυντή, ύστερα από
αξιολόγηση της γενικής απόδοσής τους, καθώς επίσης και την καταβολή αποζημίωσης
λόγω απόλυσης στα πρόσωπα αυτά,
γ) τον τρόπο διανομής των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους και τον κανονισμό δια‐
νομής δικαιωμάτων,
δ) τις βασικές αρχές για τη χρήση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν,
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2.

1.

2.

3.

ε) την επενδυτική πολιτική για τα έσοδα από τα δικαιώματα και για τα έσοδα που προκύπτουν
από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρ. 17 παρ. 4 και
το άρθρ. 19 παρ. 7 του παρόντος,
στ) τις κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί εσόδων που προκύπτουν από
την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρ. 18 ν. 4481/2017,
ζ) τη χρήση των εσόδων από τα δικαιώματα και των εσόδων που προκύπτουν από την επέν‐
δυση εσόδων από τα δικαιώματα ως προς τον τρόπο, το χρόνο ή οποιαδήποτε άλλη λεπτομέ‐
ρεια,
η) τη χρήση ανά περίπτωση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν εντός των βα‐
σικών αρχών της άνω περίπτωσης δ΄ της παρούσας παραγράφου, που έχουν ήδη αποφασι‐
στεί,
θ) τον τρόπο διαχείρισης των πιθανών περιπτώσεων που μπορεί να επηρεάσουν την εκπλή‐
ρωση των υποχρεώσεων και την επίτευξη των στόχων του οργανισμού (πολιτική για τη δια‐
χείριση κινδύνου),
ι) την έγκριση οποιασδήποτε κτήσης, πώλησης ή υποθήκευσης ακινήτων,
ια) την έγκριση συγχωνεύσεων και συμμαχιών, σύστασης θυγατρικών και εξαγοράς άλλων
οντοτήτων ή απόκτησης μετοχών ή δικαιωμάτων σε άλλες οντότητες,
ιβ) την έγκριση λήψης και χορήγησης δανείων ή της παροχής ασφάλειας για δάνεια,
ιγ) την κατάρτιση των κατά το άρθρ. 15 του παρόντος όρων σχετικά με τη χορήγηση αδειών
μη εμπορικής χρήσης των δικαιωμάτων τους,
ιδ) οποιοδήποτε ζήτημα παραπέμπει προς αυτήν το εποπτικό συμβούλιο ή το διοικητικό συμ‐
βούλιο.
ιε) κάθε ζήτημα που δεν εμπίπτει κατά το παρόν καταστατικό και τον ν. 4481/2017 στην απο‐
κλειστική αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου (γενική αρ‐
μοδιότητα γενικής συνέλευσης).
Η γενική συνέλευση μπορεί, εφ’ όσον το επιθυμεί, να αναθέτει στο εποπτικό συμβούλιο του
άρθρ. 36 παρ. 1 του παρόντος, δυνάμει απόφασής της, τις εξουσίες που αναφέρονται στις πε‐
ριπτώσεις θ΄, ι΄, ια΄ και ιβ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 34
Πρόσκληση – Συμμετοχή
Η γενική συνέλευση προσκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Συνέρχεται δε στην
έδρα του Οργανισμού, ή οπουδήποτε αλλού, στην Αττική, ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο:
[α.] Τακτικώς: Άπαξ ετησίως, εντός, το αργότερο, έξι (6) μηνών από τη λήξη εκάστης χρήσε‐
ως, προκειμένου να εγκρίνει τον ισολογισμό της χρήσεως, τις οικονομικές καταστάσεις και τα
πεπραγμένα αυτής και να απαλλάξει το Εποπτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο από
κάθε ευθύνη για τη λήξασα χρήση. [β.] Εκτάκτως: Οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο το
Διοικητικό Συμβούλιο, ή εφ’ όσον ζητήσουν τούτο μέλη, εκπροσωπούντα τα τέσσερα δέκατα
(4/10) του συνόλου των μελών.
Η πρόσκληση της γενικής συνελεύσεως συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περι‐
λαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και ώρα της συνεδριάσεως, όπως και τα θέ‐
ματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Γνωστοποιείται δε με μήνυμα ηλεκτρονικού τα‐
χυδρομείου προς ένα έκαστο των μελών δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την
οριζόμενη για τη συνεδρίαση. Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του οργανισμού, εντός της
αυτής προθεσμίας. Η ανάρτηση αυτή δεν συνιστά διατύπωση δημοσιότητας της πρόσκλησης,
ώστε η παράλειψή της, ή/και ατελής, ή/και αποσπασματική δημοσίευση της να μην επιδρά
επί του κύρους της γενικής συνέλευσης.
Η πρόσκληση επαναληπτικών συνεδριάσεων, μετά από επελθούσα αναγκαστική ματαίωση
της πρώτης συνεδριάσεως, εφ’ όσον η πρόσκλησή τους δεν περιλαμβάνεται στην αρχική πρό‐
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σκληση, γνωστοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς ένα έκαστο των μελών
πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση.
4. Η μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας δεν επάγεται ακυρότητα των αποφάσεων της
γενικής συνελεύσεως, εφ’ όσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα
τα μέλη του οργανισμού και ουδέν αντιλέγει. Ομοίως, εάν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύο‐
νται όλα τα μέλη και ουδέν προβάλλει αντίρρηση, εγκύρως η γενική Συνέλευση αποφασίζει
για οποιοδήποτε θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
5. Κάθε μέλος παρίσταται και μετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, ή δια πληρεξουσί‐
ου. Εξυπακούεται ότι τα μέλη νομικά πρόσωπα παρίστανται και μετέχουν με εγγράφως εξου‐
σιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (οργανική σχέση). Κάθε μέλος του οργανισμού δικαιούται να
ορίζει οποιοδήποτε άλλο μέλος του οργανισμού, ως πληρεξούσιό του, προκειμένου να συμμε‐
τέχει και να ψηφίζει στη γενική συνέλευση των μελών για λογαριασμό του, υπό την προϋπό‐
θεση ότι ο ορισμός αυτός δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων. Ο πληρεξούσιος μπορεί να
εκπροσωπεί έως και δύο (2) μέλη του οργανισμού. Κάθε πληρεξουσιότητα ισχύει για μία (1)
μόνο γενική συνέλευση. Ο πληρεξούσιος έχει τα ίδια δικαιώματα στη γενική συνέλευση με
εκείνα του μέλους που τον ορίζει. Ο πληρεξούσιος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες που του
δίδει το μέλος που τον όρισε.
6. Κατά τον κανονισμό διανομής, έσοδα προερχόμενα από χρήστες που δεν παρέδωσαν κατάλο‐
γο των αντικειμένων προστασίας/έργων που εκμεταλλεύθηκαν, διανέμονται στα μέλη και
τους επωφελούμενους ως εξής: Ποσοστό 50% των προς διανομή ποσών μοιράζεται με βάση
την αναλογία που συμμετέχει κάθε μέλος/επωφελούμενος του Οργανισμού στην κίνηση της
δισκογραφίας στην Ελλάδα (μερίδιο αγοράς, Market Share). Μερίδιο αγοράς είναι εκείνο που
αφορά στο ημερολογιακό έτος (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου) της διανομής και εξάγεται
μέσα στο πρώτο τετράμηνο εκάστου επόμενου έτους. Το μερίδιο αγοράς είναι εκείνο που ε‐
ξάγει αναγνωρισμένη εταιρία ελεγκτών που έχει λάβει τη σχετική εντολή από το Δ.Σ. του ορ‐
γανισμού3. Δεδομένου ότι η εξαγωγή της ποσοστιαίας συμμετοχής εκάστου μέλους στον κύ‐
κλο εργασιών του συνόλου των μελών, είναι αναγκαία και απαραίτητη για τον υπολογισμό
του εσόδου που αναλογεί στο μέλος και την τιμολόγησή του στον οργανισμό, η οποία τιμολό‐
γηση αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό των ψήφων που διαθέτει το μέλος αυτό στη γενική
συνέλευση, ισχύουν τα εξής: Το έσοδο που αναλογεί στο μέλος, το οποίο δεν παρέχει εμπρο‐
θέσμως στην εταιρία ελεγκτών του άρθρ. 40 παρ. 6 του παρόντος τις απαιτούμενες πληροφο‐
ρίες για την εξαγωγή της άνω ποσοστιαίας συμμετοχής, είναι αδύνατον να υπολογισθεί και τι‐
μολογηθεί, με συνέπεια να μην λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό των ψήφων του.
Στην περίπτωση που το μέλος δικαιούται έσοδο μόνον εκ της εν λόγω πηγής, ήτοι από χρή‐
στες που δεν παρέδωσαν κατάλογο των αντικειμένων προστασίας/έργων που εκμεταλλεύθη‐
καν, λογίζεται ότι διαθέτει δέκα (10) ψήφους εκ του εσόδου αυτού, ήτοι του 50% που υπολο‐
γίζεται με βάση το μερίδιο αγοράς, στη γενική συνέλευση.
7. Σε έκτακτες περιπτώσεις, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του οργανι‐
σμού ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συ‐
νεδρίαση ή πρόσκληση συνεδρίασης.
8. Τα προσκομιζόμενα ενώπιον Δικαστηρίων, άλλων Αρχών, ή αλλού αντίγραφα ή αποσπάσμα‐
τα από τα πρακτικά αυτά, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον
Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα αυτού.

3

Το υπόλοιπο 50% διανέμεται, με βάση την αναλογία που συμμετέχει το ρεπερτόριο του μέλους/επωφελούμενου στο
σύνολο των ηχογραφημάτων που μεταδόθηκαν ή παρουσιάσθηκαν στο κοινό από όλους τους ραδιοφωνικούς ή/και από
όλα τα web radios ή/και όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς ή/και web tvs, που κατέγραψε, στο έτος που αφορά η διανομή,
η υπηρεσία media inspector ή όποια άλλη επιχείρηση επιλέξει το Δ.Σ. του Οργανισμού.
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Άρθρο 35
Απαρτία ‐ Πλειοψηφία
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 αριθμού
των μελών, εκπροσωπούντων τα δύο τρίτα (2/3) του αθροίσματος των ποσών, με τα οποία τι‐
μολόγησαν τον οργανισμό τα μέλη του τα δύο (2) τελευταία, συναπτά έτη που προηγούνται
εκείνου, που λαμβάνει χώρα η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που η διάρκεια της ιδιότητα
του μέλους είναι μικρότερη των δύο ετών, λαμβάνεται υπ’ όψιν το ποσό που τιμολογήθηκε
κατά τη διάρκεια του μικρότερου των δύο ετών διαστήματος, που προηγείται εκείνου, που
λαμβάνει χώρα η Γενική Συνέλευση.
2. Μη συντελεσθείσας της απαρτίας αυτής, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε δέ‐
κα (10) πλήρεις ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως. Κατά τη συνε‐
δρίαση αυτή, η επαναληπτική Συνέλευση λογίζεται ότι έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως
επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται σε αυτήν μέλη, εκπρο‐
σωπούντα το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών, εκπροσωπούντα το εν
δεύτερο (1/2) του αθροίσματος των ποσών, με τα οποία τιμολόγησαν τον οργανισμό τα μέλη
του τα δύο (2) τελευταία, συναπτά έτη που προηγούνται εκείνου, που λαμβάνει χώρα η Γενική
Συνέλευση. Σε περίπτωση που η διάρκεια της ιδιότητα του μέλους είναι μικρότερη των δύο
ετών, λαμβάνεται υπ’ όψιν το ποσό που τιμολογήθηκε κατά τη διάρκεια του μικρότερου των
δύο ετών διαστήματος, που προηγείται εκείνου, που λαμβάνει χώρα η γενική συνέλευση.
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 συνεδριά‐
σεως. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η επαναληπτική συνέλευση λογίζεται ότι έχει απαρτία και
συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσαδήποτε και αν εί‐
ναι τα παριστάμενα μέλη και η ποσοστιαία συμμετοχή τους στο άθροισμα των ποσών που τι‐
μολόγησαν τον οργανισμό.
4. Μέχρι να εξελεγχθεί και επικυρωθεί από τα συνελθόντα μέλη ο κατάλογος των δικαιουμένων
να συμμετάσχουν της γενικής συνελεύσεως μελών του οργανισμού και καταρτισθεί αυτός
νομίμως, προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, τούτου δε κωλυ‐
ομένου, ο Αντιπρόεδρος, ορίζων έναν Γραμματέα. Μετά από την κατάρτισή του, η γενική συ‐
νέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο και έναν Γραμματέα από τους παρόντες εταίρους. Η
εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν, ομοφώνως, η γενική συνέλευση αποφασί‐
σει άλλως. Ο εκλεγείς με τον άνω τρόπο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της γενικής συνε‐
λεύσεως, 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 μετά‐
σχουν σε αυτήν μελών του οργανισμού, οι ψήφοι και οι τυχόν εκπρόσωποί τους.
6. Μετά από αίτηση μέλους ή εκπροσώπου του, καταχωρίζεται στα πρακτικά περίληψη της
γνώμης που διατύπωσε κατά τη συνέλευση.
7. Κατ’ εφαρμογή της πρόβλεψης που περιέχεται στο άρθρ. 9 παρ. 5 εδ. γ. ν. 4481/2017 ( = ποσά
που έχουν εισπραχθεί ή οφείλονται), έκαστο μέλος έχει τόσες ψήφους, όσες είναι το δεκα‐
πλάσιο των μονάδων της ποσοστιαίας επί τοις εκατό συμμετοχής του στο άθροισμα των πο‐
σών, με τα οποία τιμολόγησαν τον οργανισμό τα μέλη του τα δύο (2) τελευταία, συναπτά έτη
που προηγούνται εκείνου, που λαμβάνει χώρα η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που η
διάρκεια της ιδιότητας του μέλους είναι μικρότερη των δύο ετών, οι ψήφοι του ισούνται με το
δεκαπλάσιο των μονάδων της ποσοστιαίας επί τοις εκατό συμμετοχής του στο άθροισμα των
ποσών, με τα οποία τιμολόγησαν τον οργανισμό τα μέλη του το έτος που προηγήθηκε αυτού
που λαμβάνει χώρα η γενική συνέλευση. Εις ουδεμία περίπτωση ο αριθμός των ψήφων του
μέλους υπολείπεται των δέκα (10).
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8. Οι αποφάσεις των συνελεύσεων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που
παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτές, υπολογιζόμενων των ψήφων, σύμφωνα με όσα ο‐
ρίζονται στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου.
9. Καταστατική Γενική Συνέλευση:
9.1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρ. 9 παρ. 3, περ. 3.5., για την τροποποίηση του παρόντος
καταστατικού, η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, εφ’ όσον παρίστανται τα
τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον των μελών, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4)
του αθροίσματος των ποσών, με τα οποία τιμολόγησαν τον οργανισμό τα μέλη του τα
δύο (2) τελευταία, συναπτά έτη που προηγούνται εκείνου, που λαμβάνει χώρα η Γενι‐
κή Συνέλευση. Σε περίπτωση που η διάρκεια της ιδιότητα του μέλους είναι μικρότερη
των δύο ετών, λαμβάνεται υπ’ όψιν το ποσό που τιμολογήθηκε κατά τη διάρκεια του
μικρότερου των δύο ετών διαστήματος, που προηγείται εκείνου, που λαμβάνει χώρα
η Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων
(3/4) των ψήφων, που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνέλευση, υπολογιζόμε‐
νων των ψήφων σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 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 συνεδριάσεως. Κα‐
τά τη συνεδρίαση αυτή, η επαναληπτική συνέλευση λογίζεται ότι έχει απαρτία και συ‐
νεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστα‐
νται σε αυτήν μέλη, εκπροσωπούντα τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του όλου αριθμού
των μελών, εκπροσωπούντων τα δύο τρίτα (2/3) 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. Σε περίπτωση που
η διάρκεια της ιδιότητα του μέλους είναι μικρότερη των δύο ετών, λαμβάνεται υπ’ ό‐
ψιν το ποσό που τιμολογήθηκε κατά τη διάρκεια του μικρότερου των δύο ετών δια‐
στήματος, που προηγείται εκείνου, που λαμβάνει χώρα η Γενική Συνέλευση. Οι απο‐
φάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που παρίστα‐
νται ή εκπροσωπούνται στη συνέλευση, υπολογιζόμενων των ψήφων σύμφωνα με
όσα ορίζονται στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου.
10. Οι διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του παρόντος άρθρου ερμηνεύονται σε συνδυα‐
σμό με τις προβλέψεις του άρθρου 34 παρ. 6 του παρόντος.
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Β. ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 36
Ο οργανισμός διαθέτει εποπτικό συμβούλιο, το οποίο παρακολουθεί τις δραστηριότητες και
τις ενέργειες των φυσικών ή νομικών προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δρα‐
στηριότητες του οργανισμού. Το εποπτικό συμβούλιο είναι τριμελές και εκλέγεται από τη γε‐
νική συνέλευση των μελών με τριετή θητεία. Κατ’ εξαίρεση, η θητεία του πρώτου εποπτικού
συμβουλίου περατούται την 29η Ιουνίου 2020.
Υπό την επιφύλαξη των κωλυμάτων που εισάγει το άρθρ. 4 παρ. 2, περ. β΄ και το άρθρ. 10
παρ. 7 ν. 4481/2017, υποψηφιότητα για τη θέση συμβούλου θέτει πρόσωπο που είναι ο ίδιος
μέλος του οργανισμού ή μετέχει του διοικητικού συμβουλίου, ή, de jure ή de facto της διοική‐
σεως μέλους του οργανισμού. Έκαστο μέλος του Οργανισμού δικαιούται να ορίζει ως υποψή‐
φιο μόνον ένα (1) φυσικό πρόσωπο.
Κάθε μέλος του εποπτικού συμβουλίου του οργανισμού υποβάλλει στη γενική συνέλευση των
μελών, ετήσια ατομική δήλωση σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων, η οποία περιέχει τις
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρ. 29 παρ. 3 του παρόντος. Παράλειψη εμπρόθεσμης
υποβολής της δήλωσης, ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης επάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση
του προσώπου από τα καθήκοντά του.
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4. [α.] Μέλος φυσικό πρόσωπο: Εάν σύμβουλος παύσει για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλος
του οργανισμού, αποβάλλει αυτοδικαίως την ιδιότητα του συμβούλου. Τη θέση του, και για το
υπόλοιπο της θητείας, καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά την τελευταία εκλογή του ε‐
ποπτικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση. [β.] Μέλος νομικό πρόσωπο: Εάν σύμβου‐
λος παύσει για οποιονδήποτε λόγο να μετέχει του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, de jure ή de fac‐
to, της Διοικήσεως του μέλους του οργανισμού, στο οποίο μετείχε αυτός κατά τον χρόνο της
εκλογής του στο εποπτικό συμβούλιο του οργανισμού, εκπίπτει αυτοδικαίως της ιδιότητος
του συμβούλου, οπότε το μέλος του οργανισμού, εκ του οποίου προέρχεται ο εκπεσών σύμ‐
βουλος, υποδεικνύει εγγράφως και εντός αποσβεστικής και αποκλειστικής προθεσμίας δέκα
(10) εργασίμων ημερών άλλο φυσικό πρόσωπο σε αντικατάσταση του αυτοδικαίως εκπεσό‐
ντος, για τον υπολειπόμενο χρόνο της θητείας του εποπτικού συμβουλίου του οργανισμού. Σε
περίπτωση που η άνω προθεσμία εκπνεύσει άπρακτη, τη θέση του εκπεσόντος καταλαμβάνει
ο πρώτος επιλαχών κατά την τελευταία εκλογή του εποπτικού συμβουλίου από τη γενική συ‐
νέλευση. Με τον ίδιο τρόπο αντικαθίσταται και ο δεύτερος ή ο τρίτος κ.ο.κ., τυχόν, εκπεσών
σύμβουλος. Κατά τον ίδιο τρόπο, αντικαθίσταται σύμβουλος, ο οποίος εκπίπτει υποχρεωτι‐
κώς, εάν το νομικό πρόσωπο – μέλος του οργανισμού, που τον υπέδειξε ως υποψήφιο, παύσει
για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλος του Οργανισμού. Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση έκ‐
πτωσης συμβούλου λόγω επιγενόμενης επέλευσης των κωλυμάτων της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, όπως και σε περίπτωση είτε θανάτου συμβούλου, είτε θέσης του σε κάθε μορφή δι‐
καστικής συμπαράστασης.
5. Το εποπτικό συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα αμέσως μετά από την εκλογή του από τη γενι‐
κή συνέλευση. Στην πρώτη συνεδρίαση, εκλέγονται οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός
Γραμματέας. Γενικός Γραμματέας ή Αντιπρόεδρος μπορεί να εκλεγεί το ίδιο πρόσωπο.
6. Έκαστος σύμβουλος διαθέτει μία (1) ψήφο. Επίσης, έκαστος σύμβουλος δύναται να εκπροσω‐
πεί μόνον έναν (1) απόντα σύμβουλο και να ψηφίζει για αυτόν, εφ’ όσον έχει εξουσιοδοτηθεί
ειδικώς με απλή επιστολή, τηλεομοιοτυπία (fax) ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ου‐
δέποτε σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί περισσότερους του ενός συμβούλους. Σύμβουλος,
ο οποίος αγνοεί την Ελληνική γλώσσα, μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του εποπτικού
συμβουλίου, με διερμηνέα της επιλογής του.
7. Η επί ένα (1) συνεχές εξάμηνο, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, απουσία συμβούλου από τις συ‐
νεδριάσεις του εποπτικού συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται τετελε‐
σμένη, αφ’ ής στιγμής τo εποπτικό συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής. Το δικαιολογημένο ή
μη της απουσίας υπόκειται στην απόλυτη κρίση του εποπτικού συμβουλίου. Τη θέση του πα‐
ραιτηθέντος, για το υπόλοιπο δε της θητείας του εποπτικού συμβουλίου, καταλαμβάνει ο
πρώτος επιλαχών, κατά την τελευταία εκλογή του εποπτικού συμβουλίου από τη γενική συ‐
νέλευση. Ουδέποτε συνιστά απουσία η εκπροσώπηση του συμβούλου.
8. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας ή ο πρεσβύ‐
τερος Σύμβουλος.
9. Το εποπτικό συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα του οργανισμού και ως εξής:
9.1. Τακτικώς: Τέσσερις (4) φορές ετησίως, ήτοι ανά τρίμηνο, σε ημέρα και ώρα που ορίζει ο
Πρόεδρος και κατόπιν σχετικής προσκλήσεως προς τους συμβούλους που αποστέλλεται
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρα πριν από
τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται, συνοπτικώς και με
σαφήνεια, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία,
οι αποφάσεις λαμβάνονται εγκύρως, εφ’ όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα
μέλη του εποπτικού συμβουλίου και ουδέν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
9.2. Εκτάκτως: Οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαία τη σύγκληση ή ζητήσουν αυτή του‐
λάχιστον δύο (2) σύμβουλοι. Η αίτηση αυτή πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι έγ‐
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γραφη και να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρό‐
εδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το εποπτικό συμβούλιο εντός δέκα (10) εργασί‐
μων ημερών, το αργότερο. Για τη διαδικασία και το περιεχόμενο της πρόσκλησης, καθώς
και τη λήψη αποφάσεων εφαρμόζονται ευθέως όσα ισχύουν για την τακτική συνεδρίαση
του εποπτικού συμβουλίου [ανωτέρω, υπό 9.1.].
Το εποπτικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίστανται σε
αυτό αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3). Οι αποφάσεις του εποπτικού συμβουλίου λαμβά‐
νονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Οι
συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αποδεικνύονται διά των σχετικών
πρακτικών, που καταχωρίζονται στο τηρούμενο για τον σκοπό αυτό αρχείο. Υπογράφονται δε
από τον Προεδρεύοντα, τον Γραμματέα και τους παρισταμένους συμβούλους. Ουδείς σύμ‐
βουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία
έλαβε μέρος. Δύναται, όμως, να απαιτήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εφ'
όσον διαφωνεί προς τη λαμβανομένη απόφαση.
Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, που πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον
Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και τον Γενι‐
κό Γραμματέα.
Οι εξουσίες του εποπτικού συμβουλίου είναι οι εξής:
α) Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και της εκτέλεσης των καθηκόντων των μελών
του διοικητικού συμβουλίου, του τυχόν γενικού διευθυντή ή και των τυχόν διευθυντών, κα‐
θώς, επίσης, και των προσώπων εκείνων στα οποία έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα και
αρμοδιότητες.
β) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μελών και
ιδίως, των αρμοδιοτήτων που παρατίθενται στις περιπτώσεις γ΄ έως στ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 9 ν. 4481/2017.
γ) Η τήρηση του καταστατικού και όσων εκ των διατάξεων των άρθρ. 1 έως και 54 ν.
4481/2017 εφαρμόζονται στον οργανισμό.
δ) Ασκεί τις εξουσίες που του έχουν τυχόν εκχωρηθεί από τη γενική συνέλευση των μελών,
βάσει του άρθρ. 33 παρ. 2 του παρόντος.
Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να ζητά από τα πρό‐
σωπα που προβλέπονται στην περ. α) της παρ. 12 του παρόντος άρθρου οποιεσδήποτε πλη‐
ροφορίες, στοιχεία, βιβλία ή έγγραφα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, που απαιτού‐
νται για την εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 12 του παρόντος άρθρου.
Το εποπτικό συμβούλιο υποβάλλει τουλάχιστον άπαξ ετησίως στη ετήσια τακτική γενική συ‐
νέλευση των μελών έκθεση σχετικά με την άσκηση των εξουσιών του.
Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου, και εφ’ ό‐
σον η γενική συνέλευση δεν επιλαμβάνεται εντός εύλογου χρόνου του ζητήματος, το εποπτι‐
κό συμβούλιο μπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία των άρθρ. 43 και 46 έως 47 ή 51 του ν.
4481/2017.
Για την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του, το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να εξου‐
σιοδοτεί ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές ή λογιστές ή νομικούς, της διακριτικής του ευχέ‐
ρειας και επιλογής, με δαπάνες που βαρύνουν, μέχρι ποσοστό 3% των ετήσιων διαχειριστικών
εξόδων, κατά περίπτωση, τον οργανισμό, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση τήρησης των αρ‐
χών εχεμύθειας και μη ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων.
Γ.‐ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 37
Ο οργανισμός διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από φυσικά
πρόσωπα, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία τριών (3) ετών.
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Υπό την επιφύλαξη των κωλυμάτων που εισάγει το άρθρ. 4 παρ. 2, περ. β΄ ν. 4481/2017, υπο‐
ψηφιότητα για τη θέση συμβούλου θέτει πρόσωπο που είναι ο ίδιος μέλος του οργανισμού ή
μετέχει του διοικητικού συμβουλίου, ή, de jure ή de facto της διοικήσεως μέλους του οργανι‐
σμού. Έκαστο μέλος του Οργανισμού δικαιούται να ορίζει ως υποψήφιο μόνον ένα (1) φυσικό
πρόσωπο.
[α.] Μέλος φυσικό πρόσωπο: Εάν σύμβουλος παύσει για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλος
του οργανισμού, αποβάλλει αυτοδικαίως την ιδιότητα του συμβούλου. Τη θέση του, και για το
υπόλοιπο της θητείας, καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά την τελευταία εκλογή του
διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση. [β.] Μέλος νομικό πρόσωπο: Εάν σύμ‐
βουλος παύσει για οποιονδήποτε λόγο να μετέχει του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, de jure ή de
facto, της Διοικήσεως του μέλους του οργανισμού, στο οποίο μετείχε αυτός κατά τον χρόνο
της εκλογής του στο διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού, εκπίπτει αυτοδικαίως της ιδιότη‐
τος του συμβούλου, οπότε το τακτικό μέλος του οργανισμού, εκ του οποίου προέρχεται ο εκ‐
πεσών σύμβουλος, υποδεικνύει εγγράφως και εντός αποσβεστικής και αποκλειστικής προθε‐
σμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών άλλο φυσικό πρόσωπο σε αντικατάσταση του αυτοδικαί‐
ως εκπεσόντος, για τον υπολειπόμενο χρόνο της θητείας του διοικητικού συμβουλίου του ορ‐
γανισμού. Σε περίπτωση που η άνω προθεσμία εκπνεύσει άπρακτη, τη θέση του εκπεσόντος
καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών κατά την τελευταία εκλογή του διοικητικού συμβουλίου
από τη γενική συνέλευση. Με τον ίδιο τρόπο αντικαθίσταται και ο δεύτερος ή ο τρίτος κ.ο.κ.,
τυχόν, εκπεσών σύμβουλος. Κατά τον ίδιο τρόπο, αντικαθίσταται σύμβουλος, ο οποίος εκπί‐
πτει υποχρεωτικώς, εάν το νομικό πρόσωπο – μέλος του οργανισμού, που τον υπέδειξε ως
υποψήφιο, παύσει για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλος του Οργανισμού. Τα ίδια ισχύουν και
σε περίπτωση έκπτωσης συμβούλου λόγω επιγενόμενης επέλευσης των κωλυμάτων της παρ.
2 του παρόντος άρθρου, όπως και σε περίπτωση είτε θανάτου συμβούλου, είτε θέσης του σε
κάθε μορφή δικαστικής συμπαράστασης..
Άρθρο 38
Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα αμέσως μετά από την εκλογή του από τη γε‐
νική συνέλευση ή από την κατωτέρω, στην παρούσα παράγραφο, προβλεπόμενη ανακατά‐
ταξή του. Στην πρώτη συνεδρίαση, εκλέγονται οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμμα‐
τέας και Ταμίας. Η θητεία των ανωτέρω είναι ένα (1) έτος από την εκλογή τους. Γενικός Γραμ‐
ματέας 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. 37
του παρόντος οριζόμενα, συμβούλου ο οποίος κατείχε θέση Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενι‐
κού 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 Συ‐
νέλευση νέο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τα ανωτέρω, στο άρθρ. 37 παρ. 1 του παρόντος ορι‐
ζόμενα.
Έκαστος σύμβουλος διαθέτει μία (1) ψήφο. Επίσης, έκαστος σύμβουλος δύναται να εκπροσω‐
πεί μόνον έναν (1) απόντα σύμβουλο και να ψηφίζει για αυτόν, εφ’ όσον έχει εξουσιοδοτηθεί
ειδικώς με απλή επιστολή, τηλεομοιοτυπία (fax) ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με
τον ίδιο τρόπο, σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο διοικητικό συμβούλιο από τρίτο
πρόσωπο, μη σύμβουλο. Ουδέποτε σύμβουλος ή τρίτο πρόσωπο δύναται να εκπροσωπεί πε‐
ρισσότερους του ενός συμβούλους. Σύμβουλος, ο οποίος αγνοεί την Ελληνική γλώσσα, μπορεί
να παρίσταται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, με διερμηνέα της επιλογής του.
Η επί ένα (1) συνεχές εξάμηνο, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, απουσία συμβούλου από τις συ‐
νεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται τετελε‐
σμένη, αφ’ ής στιγμής το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής. Το δικαιολογημένο ή
μη της απουσίας υπόκειται στην απόλυτη κρίση του διοικητικού συμβουλίου. Τη θέση του
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παραιτηθέντος, για το υπόλοιπο δε της θητείας του διοικητικού συμβουλίου, καταλαμβάνει ο
πρώτος επιλαχών, κατά την τελευταία εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη Γενική Συ‐
νέλευση. Ουδέποτε συνιστά απουσία η εκπροσώπηση του συμβούλου.
Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει κατά σειρά ο Γενικός Γραμματέας
ή ο πρεσβύτερος Σύμβουλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα του Οργανισμού ή οπουδή‐
ποτε 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 Πρόεδρος και
κατόπιν σχετικής προσκλήσεως προς τους συμβούλους που αποστέλλεται με μήνυμα η‐
λεκτρονικού ταχυδρομείου πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρα πριν από τη συνεδρί‐
αση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται, συνοπτικώς και με σαφήνεια,
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, οι αποφά‐
σεις λαμβάνονται εγκύρως, εφ’ όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου και ουδέν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5.2 Εκτάκτως: Οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαία τη σύγκληση ή ζητήσουν αυτή του‐
λάχιστον δύο (2) σύμβουλοι, ή ο τυχόν γενικός διευθυντής. Η αίτηση αυτή πρέπει, επί ποι‐
νή απαραδέκτου, να είναι έγγραφη και να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το διοικητικό
συμβούλιο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, το αργότερο. Για τη διαδικασία και το πε‐
ριεχόμενο της πρόσκλησης, καθώς και τη λήψη αποφάσεων εφαρμόζονται ευθέως όσα
ισχύουν για την τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου [ανωτέρω, υπό 5.1.].
Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην πρόσκληση πρέ‐
πει να αναφέρεται, εάν η οικεία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη. Η τηλε‐
διάσκεψη πραγματοποιείται στο διαδίκτυο με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την α‐
ξιοποίηση εφαρμογών άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων, λ.χ. Windows Live Messenger, Yahoo
Messenger. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ή ο αναπληρωτής του, οφείλει, κατά τη διάρκεια της τηλε‐
διάσκεψης, να έχει ενεργοποιήσει την επιλογή «τήρηση ιστορικού συνομιλιών» στη χρησιμο‐
ποιούμενη εφαρμογή. Στην πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στον εκτεθέντα
τρόπο τέλεσης της τηλεδιάσκεψης.
Σε έκτακτες περιπτώσεις, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικη‐
τικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμ‐
βουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση ή πρόσκληση συνεδρίασης.

Άρθρο 39
1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τέσσερις (4) σύμβουλοι, εκ των οποίων οι τρεις (3)
πρέπει οπωσδήποτε να παρίστανται αυτοπροσώπως.
2. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των πα‐
ρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου αποδεικνύονται διά των σχετικών
πρακτικών, που καταχωρίζονται στο τηρούμενο για τον σκοπό αυτό αρχείο. Υπογράφονται δε
από τον Προεδρεύοντα, τον Γραμματέα και τους παρισταμένους συμβούλους.
4. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως
στην οποία έλαβε μέρος. Δύναται, όμως, να απαιτήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώ‐
μης του, εφ' όσον διαφωνεί προς τη λαμβανομένη απόφαση.
5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, που πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον
Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και τον Γενι‐
κό Γραμματέα.
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Άρθρο 40
Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην επι‐
χειρηματική δραστηριότητα του οργανισμού και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών του οργα‐
νισμού. Γενικώς δε, αποφασίζει για κάθε θέμα, εκτός εκείνων που εμπίπτουν στην αρμοδιό‐
τητα της Γενικής Συνελεύσεως και του Εποπτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το παρόν Κατα‐
στατικό.
2. Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί τον Οργανισμό ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλ‐
λης Αρχής. Δικαιούται να αναθέτει με απόφασή του σε ένα ή περισσότερα μέλη του (συγκρό‐
τηση επιτροπών) ή και τρίτα πρόσωπα μη μέλη του, την εκπροσώπηση του οργανισμού γενι‐
κώς ή για ορισμένες μόνο πράξεις. Ορίζει δε τις εκάστοτε απαιτούμενες υπογραφές διά των
οποίων δεσμεύεται ο οργανισμός.
3. Το διοικητικό συμβούλιο προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του οργανισμού, στο ο‐
ποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται, ενδεχομένως, ένας (1) Γενικός Διευθυντής και, ενδε‐
χομένως, ένας (1) Οικονομικός Διευθυντής, καθορίζοντας, με απόφασή του, τις αρμοδιότητές
τους.
4. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει το εκάστοτε ύψος του τυχόν ποσού
εγγραφής μελών/επωφελουμένων του Οργανισμού και την εκάστοτε τυχόν ετήσια 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 να θέτει τους όρους του σχετικού κανονι‐
σμού διανομής των εισπραττόμενων δικαιωμάτων, ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση στη
γενική συνέλευση των μελών.
6. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αναθέτει, άπαξ ετησίως, σε αναγνωρισμένη εται‐
ρεία ελεγκτών, τον υπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής κάθε μέλους ή/και επωφελούμε‐
νου στο συνολικό κύκλο εργασιών τους, με βάση τα στοιχεία που της υποβάλλουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
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Άρθρο 41
Ο Οργανισμός λύεται με την πάροδο της, αρχικής ή κατά παράταση, διάρκειάς του.
Έξοδος εταίρου:
2.1. Η λύση και θέση σε εκκαθάριση νομικού προσώπου, μέλους του οργανισμού, η θέση
μέλους σε αναγκαστική διαχείριση, η κήρυξή του σε πτώχευση, η θέση του σε κάθε
προπτωχευτική ή εξυγιαντική διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα ή άλλου συναφούς
νομοθετήματος, ο θάνατος φυσικού προσώπου, η θέση του σε δικαστική συμπαρά‐
σταση ή αναγκαστική διαχείριση, δεν επιφέρουν τη λύση της εταιρίας, αλλά την αυτο‐
δίκαιη έξοδο από αυτήν του μέλους.
2.2. Ομοίως, έξοδο του μέλους επιφέρει η παύση της συνδρομής στο πρόσωπό έστω και
μίας των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρ. 9 του παρόντος. Αναφορικώς
με την προϋπόθεση της άσκησης ενεργούς επιχείρησης παραγωγής υλικών φορέων
ήχου ή ήχου και εικόνας ισχύουν, εν σχέσει με την έξοδο μέλους, τα εξής: Έξοδο επι‐
φέρει η για δύο (2) συναπτά έτη: [α.] μη παραγωγή και εμπορική διάθεση στο κοινό με
οποιονδήποτε τρόπο (αναλογικό ή ψηφιακό) δέκα (10) ηχογραφημάτων, ή [β.] μη δια‐
χείριση/εκμετάλλευση φωνογραφημάτων, καταλόγου ή/και νέων, ημεδαπού ή αλλο‐
δαπού ρεπερτορίου.
2.3. Το μέλος εξέρχεται αφ’ ής στιγμής επέλθουν τα πραγματικά περιστατικά που τη θεμε‐
λιώνουν. Η έξοδος διαπιστώνεται με απόφαση του Δ.Σ., η οποία έχει διαπιστωτικό και
όχι συστατικό χαρακτήρα.
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Η έξοδος του μέλους επιφέρει την αυτοδίκαιη και σύγχρονη λύση της σύμβασης ανάθεσης,
εφ’ όσον, εντός ενός (1) μηνός από την έξοδο, το μέλος, ή, κατά περίπτωση, τα πρόσωπα που
έχουν τη διοίκηση ή διαχείριση της περιουσίας του, ή οι καθολικοί του διάδοχοι δεν αιτηθούν
την αποδοχή του/τους ως επωφελούμενου. Για την αποδοχή του/τους ως επωφελούμενων,
ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρ. 10 του παρόντος. Σε περίπτωση που δεν καταστεί επω‐
φελούμενος, οι άδειες που έχουν χορηγηθεί ή οι συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί πριν από
τη λύση της σύμβασης ανάθεσης συνεχίζουν να ισχύουν έως τη λήξη της διάρκειάς τους. Εάν
υπάρχουν ποσά που του οφείλονται για πράξεις εκμετάλλευσης που έγιναν πριν από τη λήξη
ισχύος της σύμβασης ανάθεσης, ο δικαιούχος διατηρεί τα δικαιώματά του με βάση τα άρθρ.
18, 19, 25, 27 και 42 ν. 4481/2017. Η κατά τα ανωτέρω παύση της διαχειριστικής εξουσίας δεν
ισχύει για δικαιώματα που υπάγονται σε καθεστώς υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης.
4. Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρ. 267 ν. 4072/2012, ο οργανισμός λύεται, εάν, κα‐
τά τον χρόνο που επισυμβούν τα επιφέροντα την έξοδο του εταίρου γεγονότα, έχει δύο μόνον
εταίρους.
5. Λύση του οργανισμού με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, κατ’ άρθρ. 259 παρ. 1 περ. δ)
ν. 4072/2012 αποκλείεται ρητώς.
6. Λύσης του οργανισμού με καταγγελία αποκλείεται.
6.1. Έτσι, τυχόν καταγγελία του ουδέποτε επιφέρει τη λύση του, συνεπάγεται, όμως, την
αυτοδίκαιη, αναγκαστική έξοδο του καταγγέλλοντος μέλους από τον οργανισμό (κα‐
ταγγελία συμμετοχής) και την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης ανάθεσης. Δεν νοείται
αξίωση του εξερχόμενου μέλους προς καταβολή της αξίας της εταιρικής συμμετοχής,
δοθέντος ότι η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική.
6.2. Το μέλος που εξήλθε αναγκαστικά σύμφωνα με την ανωτέρω υποπαράγραφο 6.1., δύ‐
ναται να υποβάλλει αίτηση για να καταστεί επωφελούμενο. Στην περίπτωση αυτή,
εφαρμόζεται το άρθρ. 10 του παρόντος. Σε περίπτωση που δεν καταστεί επωφελού‐
μενος, οι άδειες που έχουν χορηγηθεί ή οι συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί πριν από
τη λύση της σύμβασης ανάθεσης συνεχίζουν να ισχύουν έως τη λήξη της διάρκειάς
τους. Εάν υπάρχουν ποσά που του οφείλονται για πράξεις εκμετάλλευσης που έγιναν
πριν από τη λήξη ισχύος της σύμβασης ανάθεσης, ο δικαιούχος διατηρεί τα δικαιώμα‐
τά του με βάση τα άρθρ. 18, 19, 25, 27 και 42 ν. 4481/2017. Η κατά τα ανωτέρω παύση
της διαχειριστικής εξουσίας δεν ισχύει για δικαιώματα που υπάγονται σε καθεστώς
υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης.
7. Μέλος (= εταίρος) επιτρέπεται να αποκλεισθεί του οργανισμού μόνον για σπουδαίο λόγο, ε‐
φαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρ. 263 και 264 ν. 4072/2012. Οπωσδήποτε σπουδαίο
λόγο συνιστά τυχόν δραστηριότητα του μέλους, στρεφόμενη εναντίον των σκοπών του οργα‐
νισμού. Σε περίπτωση αποκλεισμού, δεν νοείται αξίωση του αποκλειόμενου εταίρου προς κα‐
ταβολή της αξίας της εταιρικής συμμετοχής, δοθέντος ότι η εταιρία δεν είναι κερδοσκοπική. Ο
αποκλεισμός του μέλους επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης ανάθεσης. Το κατά τα
ανωτέρω αποκλεισθέν μέλος δύναται να υποβάλλει αίτηση για να καταστεί επωφελούμενο.
Για την αποδοχή του ως επωφελούμενου, ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρ. 10 του παρό‐
ντος. Σε περίπτωση που δεν καταστεί επωφελούμενο, οι άδειες που έχουν χορηγηθεί ή οι
συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί πριν από τη λύση της σύμβασης ανάθεσης συνεχίζουν να
ισχύουν έως τη λήξη της διάρκειάς τους. Εάν υπάρχουν ποσά που του οφείλονται για πράξεις
εκμετάλλευσης που έγιναν πριν από τη λήξη ισχύος της σύμβασης ανάθεσης, ο δικαιούχος
διατηρεί τα δικαιώματά του με βάση τα άρθρ. 18, 19, 25, 27 και 42 ν. 4481/2017. Η κατά τα α‐
νωτέρω παύση της διαχειριστικής εξουσίας δεν ισχύει για δικαιώματα που υπάγονται σε κα‐
θεστώς υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης.
8. Εφαρμογή του άρθρ. 262 ν. 4072/2012 μεταξύ των εταίρων, ή μεταξύ επωφελούμενων και
εταίρων αποκλείεται ρητώς.
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9. Σε περίπτωση λύσης του, ο οργανισμός τίθεται σε εκκαθάριση και λογίζεται υπάρχον μόνον
για αυτόν τον σκοπό. Ως εκκαθαριστές εκλέγονται από τη γενική συνέλευση τρία (3) μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Κάθε μέλος, ή επωφελούμενος του οργανισμού υπόκειται ως προς τις σχέσεις του με τον ορ‐
γανισμό, εκ του παρόντος ή/και εκ της σύμβασης ανάθεσης, στους ελληνικούς νόμους. Κάθε
δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς μέλος ή επωφελούμενο, εφ’ όσον αυτό δεν έχει γνω‐
στοποιήσει 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.
11. Κάθε διαφορά μεταξύ του οργανισμού από τη μια μεριά και των μελών του ή επωφελουμέ‐
νων του από την άλλη, απορρέουσα από το παρόν καταστατικό, τον νόμο, τη σύμβαση ανά‐
θεσης ή άλλη, αδικοπραξία, εξωδικαιοπρακτική ενοχή, όπως και από κάθε νόμιμη αιτία γενι‐
κά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων της έδρας του ορ‐
γανισμού και ενάγεται αυτός ενώπιον των ιδίων δικαστηρίων.
12. Τα μέλη του οργανισμού και οι επωφελούμενοι, καθώς και οι διάδοχοί τους, ειδικοί, καθολι‐
κοί ή οιονεί καθολικοί ή οι πιστωτές τους, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα προσώ‐
πων, μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητας, εις ουδεμία περίπτωση μπορούν να προκαλέσουν
σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας του Οργανισμού, ή του εταιρικού καταστήματος, ούτε να
αναμειχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση και διαχείριση αυτού, οι οποίες θα ασκούνται πάντο‐
τε από τα όργανά του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Λοιπά
Άρθρο 42
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρό‐
ντος νόμου υπόκειται στις διατάξεις του ν. 2472/1997.
Άρθρο 43
Καταβολή εταιρικού κεφαλαίου
Το κεφάλαιο του οργανισμού εξ ευρώ οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων και ένδεκα λεπτών (€
8.804,11) καταβλήθηκε εντός τριάντα (30) ημερών από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος κατα‐
στατικού στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, κάθε δε από τους τότε εταίρους – ιδρυ‐
τές του, κατέβαλε το παραπλεύρως της επωνυμίας του οριζόμενο ποσό. Ήτοι:
Επωνυμία
Ποσό
α/α
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 €
4.
«ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».
396,18 €
5.
«MUSIC BOX INTERNATIONAL A.E. Ανώνυμος Εταιρία Αντιπροσω‐
176,08 €
πείαι & 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».
396,18 €
____________________________________
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