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A) Σύμφωνα με τις διατάξεις του V. 1667/86 περ ؛αδικών συνεταιρισμών και του V.
2121/1993 περ ؛πνευματικής ιδιοκτησ؛ας, συ٧٧ενικών δικαιωμάτων και
πoλıτютıκώv θεμώτων και του V. 4481/2٥17 ٧ια τη Συλλογική διαχε؛ριση
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκιησ؛ας και συγγενικών -δικαιωμάτων,' χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων ιδρύεται
Συνεταιρισμός "μη κερδοσκοπικός" Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία
"٥ργανισμός Συλλογικής Διαχε؛ρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων ٥πτικοακουιπικών

Έργων" και διακριτικό τίτλο "Ηριδανός" ως οργανισμός συλλογικής δ-ΐαχε؛ρισης και
προ^ασ٤ας συγγενικών δικαιωμάτων επ٤ οπτικοακοιππικών έργων.
Β) ΟΣυνεταιρισμΟς, που σύμφωνα το άρθρ,ο 8παρ. 3περ. β' του V. 4481/2017
λειτουργεί σε πανελλήνια βάση, εδρεύει στο Δήμο της Αθήνας.
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Α) Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι ηδιαχείριση και ηπρο^ασία των
αναφερόμενων ото άρθρο 47 παρ. 2του V. 2121/1993 περιουσιακών δικαιωμιίτων,
καθώς και του δικαιώματος εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 παρ. 3του V.
2121/1993 που δικαιούνται οι παραγωγό ؛οπτικοακουστικών έργων και οι

δικαιοδόχοι αυτών ως αποζημίωση για την ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή των
οπτικοακουιπικών έργων.

Β) Eia την πραγματοπο؛ηση του σκοπού του 0Συνεταιρισμός έχει όλες τις σχετικές
αρμοδιότητες που πηγάζουν από τους V. 2121/1993 και V. 4481/2017, ήτοι:
1. Όσον αφορά τα αναφερόμενα ото άρθρο 47 παρ. 2του V. 2121/1993
περιουσιακά δικαιώματα, έχει την αρμοδιότητα διαχε؛ρισης και πpoотaσ؛aς των
ακόλουθων δικαιωμάτων των παραγωγών oπτLκoaκouотıκώv έργων, μελών του
Συνεταιρισμού, δυνάμενος να διαπραγματεύεται και να καταρτ؛ζει συμβάσεις
εκμετάλλευσης με τους χpήотες ήαντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, να
εισπράπει και να διανέμει τις συμβατικά καθοριζόμενες αμοιβές, να συνάπτει
συμβάσεις αμοιβαιότητας με αλλοδαπούς οργανισμούς, καθώς και να ασκε٤ τα
προβλεπόμενα δικαιώματα, σε aOTLKÓ και ποινικό' επίπεδο, σε περίπτωση
παράνομης εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων των μελών του Συνεταιρισμού:
α) της άμεσης ήέμμεσης, προσωρινής ήμόνιμης αναπαραγωγής με οποιοδήποτε
μεσο και μορφή, εν όλω ήεν μέρει, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίτυπα
(αντίγραφα) των ταινιών τους.
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ß) της-διανομής στο κοινό των ως άνω υλικών φορέων 'που έ^ουν παρα٧ά٧ει με
πώληση ήμε άλλους τρόπους,
γ) της εκμ٤σθωσης ήτου δημόσιου δανεισμού των ως άνω υλικών φορέων,
δ) της διάθεσης ото κοινό,, ενσυρμάτως .ή'ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε
οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση όπου και όταν 0٤διος επιλέγει, όσον αφορά το
πρωτότυπο και τα αντίγραφα των ταινιών τους,

ε) της εισαγωγής των ως άνω υλικών'φορέων που παρήχθησαν ото εξωτερικό χωρ؛ς
τη συναίνεσή τους ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν το δικα؛ωμα της εισαγωγής τους στην Ελλάδα ε؛χε
συμβατικά διατηρηθεί από τον παραγωγό, .

στ) της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο,
συμπεριλαμβανομένης της δορυφορικής μετάδοσης ήκαλωδιακής αναμετάδοσης
των ως άνω υλικών φορέων, καθώς και την παρουσ؛αση αυτών ото κοινό.
2٠ να διαχειρ؛ζεται τα περιουσιακά δικαιώματα των μελών του, κατ' άρθρο 47 παρ.
2του V. 2121/1993, καθώς και να προβαίνει στην επιλογή ,του οφειλέτη, ήτοι
παραγωγό ήεισαγωγέα των τεχνικών μέσων που προβλέπονται ото άρθρο 18 παρ.
3του V. 2121/1993 και να καταρτίζει συμβάσεις εκμετάλλευσης με τους χρήστες ή
την αντιπροσωπευτική οργάνωσή τους όσον αφορά τους όρους καταβολής της
εκάστοτε οφειλόμενης ποσοστιαίας ήεύλογης αμοιβής,
3

να εισπράπει την συμβατικώς ήδıκaотıκώς καθοριζόμενη ποσοστιαία
αμοιβή, καθώς-'Καιτην εύλογη αμοιβή, που προβλέπεταιστο άρθρο 18 παρ. 3του V.
2121/93 ως αποζημίωση για την ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή των έργων,
4.

να διανέμει την εισπραχθε؛σα ποσοστιαία αμοιβή, καθώς και την εύλογη
αμοιβή του άρθρου 18 παρ. 3του V. 2121/93, αφού προηγουμένως αφαιρέσει το
ποσοστό για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης' του Οργανισμού και των
πoλLτıотLκώv, εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών,
5

να συνάπτει συμβάσεις αμοιβαιότητας με αλλοδαπούς οργανισμούς ή
ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης για την διαχείριση, είσπραξη και διανομή της
προβλεπόμενης ото άρθρο 32 ποσοστιαίας αμοιβής, καθώς και της εύλογης
αμοιβής του άρθρου 18 παρ. 3του V. 2121/1993.
θ.

να λαμβάνει από τους χpήотες κάθε πληροφορ.؛α αναγκα؛α για την
εφαρμογή των αμοιβολογ؛ων, τον υπολογισμό της αμοιβής και την είσπραξη και τη
διανομή των εισπραττόμενων εσόδων από'τα δικαιώματα, χρησιμοποιώντας τα
ι^ετικά αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα,
7. να προβαίνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα OTOV V. 2121/1993 και OTOV V.

4481/2017, σε κάθε διοικητική ήδıκaотıκή ήεξώδικη ενέργεια με σκοπό την
επίτευξη της ε؛σπραξης της πoσoотıaίaς'αμοιβής του άρθρου 32 του-ν. 2121/1993,
καθώς και της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 παρ. 3του V. 2121/1993, όπως,
ενδεικτικά, να υποβάλλει γραπτή πρόσκληση προς τους οφειλέτες ζητώντας τους να
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δηλώσουν εγνράφως και υπευθύνως κατά το V. 1599/86 OTOV Οργανισμό
Πνευματικής !διοκτησίας τα στοιχεία που αναφέροι^αι στο άρθρο 18 παρ. 4του V.
2121/1993, να υποβάλλει αιτήσεις ασφαλι^ικών μέτρων, να εγε؛ρει αγωγές, να
ασκεί ένδικα μέσα, να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις, καθώς επίσης να
παρ(؛παται ως πολιτικώς ενά٧ων.
8. να ιδρύει με άλλους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης ήανεξάρτητες
οντότητες διαχείρισης φορείς οποιασδήποτε μορφής για την αποτελεσματικότερη
διαχείριση και προ^ασία των ανατιθέμενων σε αυτόν περιουσιακών δικαιωμάτων,
εφόσον-αυτό επιτρέπεται από την εκά^οτε κε؛μενη νομοθ.εσ؛α.
να παρ'έχει σε δικαιούχους, σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης
στο πλαίσιο συμβάσεων εκπροσώπησης και σε χρή^ες, ακόμη και δυνητικούς, τις
πληροφορ؛ες, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 25 έως 27 του V. 4481/2017.
9.

να δημοσιοποιεί και να αναρτά στην κποσελ؛δα του τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με το ώρθρο 28 του V. 4481/2017, καθώς και να καταρτίζει
και να δημοσιοποιεί την ετήσια έκθεση διαφάνειας του άρθρου 29 του V.
10.

4481/2017.

να διοργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια που αφορούν θέματα
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
11 .

12.

να παρέχει κοινωνικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές ήεκπαιδευτικές

υπηρεσ؛ες προς όφελος των δικαιούχων.

ΑΡΘΡΟ

3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ηδιάρκεια του Συνεταιρισμού ορίζεται, σε 50 έτη από την καταχώρη.ση του
ιδρυτικού (αρχικού) καταφατικού 'ото μητρώο του Ειρηνοδικείου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ

Α) Το κεφάλαιο του συνεταιρισμού ε؛ναι μεταβλητό. Χωρ؛ζεται σε ίσες μερίδες
ονομαστικής αξίας σαρά\πα τεσσάρων ευρώ (44,00€) που ενσωματώνονται σε

,
τίτλους της ίδιας αξξας. Ηπραγματική αξία της συνεταιρ^ικής
μερίδας αναπροσαρμόζεται υπέρ το άρτιο υποχρεωτικά ανά διετία ύотεpa από
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό
της διετίας που πέρασε. Ηδιαφορά αυτή θα φέρεται σε ειδικό αποθεματικό υπέρ
το άρτιο, κάθε τίτλος φέρει την υπογραφή του Προέδρου και του Ιραμματέα του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.
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B) Κάθε συνεταίρος ε٧٧ράφεται VLa μια και μόνη υποχρεωτική συνεταιρι^ική
μερίδα, ηκαταβολή της οποίας πρέπει να ٧؛νει ταυτόχρονα με την εγγραφή του
συνεταίρου. Οι κληρονόμοι και κληροδόχοι των συνετα؛ρων που επιθυμούν να
εγγραφούν στο Συνεταιρισμό ορίζουν, εφόσον ε؛ναι περισσότεροι του ενός, έναν
κοινό εκπρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του συνετα'ίρου.-
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٢) ΟΣυνεταιρισμός δεν μπορε ؛να αποκτήσει συνεταιρι^ικές μερ؛δες παρδ μόνο
από χαριστική αιτ٤α (ή ως κληροδότημα), χωρίς παρά ταύτα να αποκτά την ιδιότητα
του συνεταίρου.
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ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ

1. Οι συνεταίροι αναθέτουν ото Συνεταιρισμό την διαχείριση και προστασία των

αναφερόμενων ото άρθρο 47 παρ. 2του V. 2121/1993 περιουσιακών δικαιωμάτων,
καθώς και του περιουσιακού τους δικαιώματος του άρθρου 18 παρ 3του V.
2121/1993 για τις επικράτειες της επιλογής τους ανεξάρτητα από το κράτος
ιθαγένειας, κατοικίας ήεγκατάίπαση τους, fia το σκοπό αυτό υπογράφουν με το
Συνεταιρισμό σύμβαση ανάθεσης τριετούς διάρκειας, σύμφωνα με την οπο؛α
μεταβιβάζουν καταπιστευτικώς ото Συνεταιρισμό τα ως άνω αναφερόμενα
δικαιώματα προς το σκοπό της διαχε؛ρισης και προστασίας τους .
٥Συνεταιρισμός δεν μπορε ؛να αρνηθεί την ανάληψη διαχείρισης εν όλω ήεν μέρει
των δικαιωμάτων που αναφέρονται ото άρθρο 2Α του 'παρόντος, εκτός από την
περίπτωση δικαιούχου που παραβιάζει τους όρους της Σύμβασης Ανάθεσης ήτου
παρόντος катаотат1ко٧.

2٠ Οι δικαιούχοι, μέλη του Συνεταιρισμού, έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν εν

όλω ήεν μέρειτη σύμβαση ανάθεσης αναφορικά με τα περιουσιακά δικαιώματα ή
κατηγορ؛ες εξουσιών, ήαντικε؛μενα πpoотaσίaς της επιλογής τους για τις
επικράτειες της επιλογής τους,, ήνα ανακαλούν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα,
κατηγορίες εξουσιών ήαντικειμένων προιπασ٤ας που έχουν αναθέσει OTOV
Συνεταιρισμό, ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση τριών (3) μηνών. Ηκαταγγελία

παράγει αποτελέσματα όταν παρέλθει τρ؛μηνο από την υποβολή της έγγραφης
προειδοποίησης, ενώ οι άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την καταγγελία
συνεχίζουν να ισχύουν έως τη λήξη της διάρκειάς τους.

3٠ Οι δικαιούχοι διατηρούν όλα τους τα δικαιώματα που προβλέπονται OTOV νόμο,
ο
παρόν, ήτη Σύμβαση Ανάθεσης αναφορικά με τα ποσά που έχουν εισπραχθε؛

τ

από τη διαχε؛ριση των περιουσιακών δικαιωμάτων τους που έγινε πριν από τη λήξη
ισχύοςτηςΣύμβασηςΑνάθεσηςήτηνυποβολήτηςκαταγγελίαςήτηςανάκλησης.
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4. Όταν OL δίκαίούχοί αναθέτουν στον Συνεταιρισμό να διαχειρ؛ζεταιτα δικαιώματα
που προβλέπονται στο άρθρο 2Α του παρόντος, παρέχουν τη συνα؛νεσή τους νια τη
διαχείριση αυτή, ηοπο؛α πρέπει να διατυπώνεται ρητά στη Σύμβαση Ανάθεσης.
5. Δικαιούχοι που έχουν συνάψει Σύμβαση Ανάθεσης με τον Συνεταιρισμό, καθώς

και τα μέλη του Συνεταιρισμό επικοινωνούν με τον Συνεταιρισμό και ασκούν τα
δικαιώματα τους με ηλεκτρονικά μέσα.

Α Ρ Θ Ρ٥6

Μ Ε Λ Η τ٥γ Σ Υ Ν Ε Τ Α ! Ρ ! Σ Μ Ο Υ

Α) Μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του συνετα؛ρου οι παρα٧ωγο؛
οπτικοακουιπικών έργων και οι δικαιοδόχοι αυτών.

Β) Δεν μπορούν να αποκτήσουν ήχάνουν την ήδη αποκτηθε؛σα ιδιότητα του
συνετα؛ρου όσοι:

α. διετέλεσαν μέλη άλλου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και διεγράφησαν
λόγω καταδίκης για ποινικά αδικήματα ή'για διαχειριστικές ατασθαλίες,
β. με τελεσίδικη δικαιπική απόφαση καταδικάσθηκαν για τα αδικήματα που
προβλέπονται ото άρθρο 65 και 66 του νόμου 2121/93.
γ. ασκούν επιχείρηση όμοια προς τον κύριο σκοπό του Συνεταιρισμού.
Γ) Για την εγγραφή συνεταίρου απαιτείται:

-ηυποβολή γραπτής αίτησης ήρος το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και
αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη του μετά την υποβολή της αίτησης
συνεδρίαση. Ηεγγραφή νέων μελών φέρεται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. για έγκριση
отηv αμέσως επόμενη ταισική ήέκτακτη [.Σ. Η؛δια Γενική Συνέλευση αποφασ؛ζει
ύστερα από ^ετική γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Προεδρείο της
Συνέλευσης, για τις αιτήσεις εγγραφής των μελών που δεν έγιναν τυχόν δεκτές από
το Διοικητικό Συμβούλιο. Ηπερ ؛εισδοχής μέλους απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου πρέπει απαραιτήτως να περιέχει ото αιτιολογικό αυτής βεβαίωση περ؛
της συνδρομής των προϋποθέσεων του παρόντος катаотат1КО٧. Ομοίως, η
απορριπτική απόφαση οφε^ει να παρέχει OTOV αιτούντα σαφή αιτιολογία και
εξήγηση των λόγων της απόρριψης. Ηιδιότητα του μέλους αποκτάται από την
απόφαση αποδοχής της αίτησης από το Δ.Σ., υπό την διαλυτική αίρεση ότι θα έχουν
καλυφθεί οι προϋποθέσεις των εδαφίων 2,3 και 4της παρούσας παραγράφου. Εάν
ηΓ.Σ. δεν εγκρ؛νει εκ των UOTẻptiív την εγγραφή, τα καταβληθέντα ποσά για
εγγραφή και συνεταιριστική μερίδα επıотpέφovτaı. Ησυμμετοχή των νέων μελών
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ηδυνατότητα ανάδειξής τους σε όργανα
του συνεταιρισμού επιτρέπεται μετά την έγκριση της εγγραφής από τη Γ.Σ. και
σύμφωνα με τους, όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 8του παρόντος
1,
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-ηυπογραφή της σύμβασης ανάθεσης που προβλέπεται ото άρθρο 5του

2

؛·*؛،.

V

παρόντος καταστατικού.
3

-ηκαταβολή του δικαιώματος της εγγραφής που ανέρχεται σε τριάντα

ευρώ (30,00€).
!0 ύψος του δικαιώματος εγγραφής αναπροσαρμόζεται
υποχρεωτικά ανά διετ؛α ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και με βάση τον μέσο ετήσιο
πληθωρισμό της διετ؛ας που πέρασε.
4.

-ηκαταβολή της αξίας της ,σuvετaLpıотıκής μερ؛δας σύμφωνα με το άρθρο 4

τον παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ
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Δ!ΚΑ!ΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Ολοι οι συνεταίροι (πλην των περιπτώσεων που προβλέπει η§Β του άρθρου, g)
απολαμβάνουν των δικαιωμάτων του άρθρου αυτού. Συγκεκριμένα δικαιούνται:
συμμετέχουν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3
του Παρόντος отıς [.Σ., να εκλέγουν και να εκλέγονται ота διοικητικά όργανα' του
Συνεταιρισμού, να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ., να διατυπώνουν τις απόψεις
τους για τους γενικούς κανόνες είσπραξης και διανομής των αμοιβών εκ της
διαχε؛ρισης των ανατεθέντων OTOV Οργανισμό περιουσιακών τους δικαιωμάτων,
καθώς και για άλλα θέματα σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία αυτών.
ν

α

2.- να εισπράπουν τις αμοιβές που τους αναλογούν από τη χρήση των
δικαιωμάτων τους που θα πραγματοποιείται βάσει ειδικού κανονισμού διανομής
π ο υ
εισηγείται το Δ.Σ. και εγκρίνει ηΓενική Συνέλευση, μετά την αφαίρεση του
ποσοστού που παρακρατεί 0Συνεταιρισμός για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης

ήτωνεξόδωνγιαπολιτκπικούς,εκπαιδευτικούςήκοινωνικούςσκοπούς.

ΑΡΘΡΟ
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ΨΗΦΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ -ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Α) ΨΗΦΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

α)ΙοΔ.Σ.υποχρεούταιεντόςτων3μηνώναπότοτέλοςκάθεδıaχεıpıотLκήςχρήσης,
να συντάσσει λεπτομερή κατάσταση όλων των συνετα؛ρων από την οπο؛α να
εμφαίνεται βώσει των επίσημων βιβλίων του Συνεταιρισμού, το ακριβές συνολικό
ακαθάριστο ποσό που εισπράχθηκε από το Συνεταιρισμό και πιστώθηκε ото
λογαριασμό κώθε συνεταίρου κατά το διάστημα της διαχειριστικής χρήσης που
πέρασε,

β) Βάσει ενια؛ων κατασάσεων που θα καταρτίζει το Δ.Σ. εντός τριών μηνών από τη
λήξη κάθε διαχειρισικής χρήσης, κάθε συνεταίρος θα διαθέτει

κατα

τις

ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και κατά τις τυχόν αρχαιρεσ؛ες, μια
[6]

;

،

Ị

(!) έως τρεις (3) ψήφους ανάλογα με το .συνολικό акаЭйрюто ποσό που πιστώθηκε
ото λογαριασμό του κατά τις δύο (2) προηγούμενες δıaχεıpLOTlκές χρήσεις. Έτσι
όσοι συνεταίροι πιστώθηκαν aSpoLOTLKá τα 2προηγούμενα χρόνια με τουλάχιστο :
-χً اλıa τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ (1.467,00€)/ θα διαθέτουν 1ψήφο.
2

-οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (8.8٥0,00€), θα διαθέτουν 2ψήφους.

3

-είκοσι τρεις χιλιώδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ (23.480,00€), θα διαθέτουν

3ψήφους.

γ) Τα πιο πάνω .ποσοτικά όρια θα αναπροσαρμόζονται υποχρεωτικά ανά διετ؛α
ύотεpa από απόφαση του Δ.Σ. και με βάση τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό των 2
προηγούμενων χρόνων.
Β) ΜΕΡ!ΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ Τ

Ω

Ν

α) fia όσους συνετα؛ρους, δεν έχουν πıотωθεί κατά την αμέσως προηγούμενη
δıaχεıpıотıκή χρήση αθροιστικά με το ελάχιστο ποσοτικό όριο των χιλίων
τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ (1.46700د€) (ή ενδεχόμενη μελλοντική
αναπροσαρμογή του) και μόνο για όσο χρονικό διάστημα δεν πραγματοποιείται η
πιο πάνω οριακή πίστωση avaотέλλovτaLτa αναφερόμενα ото άρθρο 7δικαιώματα
τους. Συνεταίρος του οποίου αναστέλλονται τα δικαιώματα και που τυγχάνει μέλος
διοικητικού οργάνου του Συνεταιρισμού εκπίπτει του αξιώματόςτου.
β) Ονεοεισερχόμενοι συνεταίροι αποκτούν τα δικαιώματα του εδαφίου 1του

άρθρου 7μόλις καλυφθούν τα πιο πάνω (ή το αναπροσαρμοσμένο) ελئχLOT0
ποσοτικό όριο,

γ) Το Δ.Σ. υποχρεούται, πριν από κάθε Γ.Σ., τις αρχαιρεσίες και σε κάθε 'άλλη
περίπτωση προκύπτει ανάγκη, να εκδίδει κaτάотaση отηv οποία θα αναγράφονται
όσοι συνετα؛ροι έχουν ото μεταξύ καλύψει το ελάχιστο ποσοτικό όριο και συνεπώς
έχουν τα δικαιώματα του εδαφίου 1του άρθρου 7.

f) fia το μεταβατικό χρονικό δıáотημa μέχρι την είσπραξη της εύλογης αμοιβής του
άρθρου 18 παρ. 3, οι ψήφοι των συνεταίρων θα καθορίζονται βάσει των
onTiKoaKouOTiKủv έργων για τα οποία 0κάθε συνεταίρος είναι δικαιούχος των
και συγκεκριμένα για κάθε δέκα κινηματογραφικές ταινίες 1ψήφο,

για κάθε ε؛κοσι βιντεοταιν؛ες 1ψήφο και για κάθε τηλεοπτική σειρά ,τηλεοπτική
εκπομπή κλπ. 1ψήφο για κάθε τριάντα έξι επεισόδια, εάν πρόκειται για

μυθοπλασία και 1ψήφο για το σύνολο των εκπομπών που πραγματοποιήθηκαν με
τον ؛διο τ؛τλο, εάν πρόκειται για οπτικοακουστικό έργο χωρίς μύθο.

Α Ρ Θ Ρ٥9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Οι συνεταίροι υποχρεούνται:
ً ا7 ا

ấ

1,

σέβονται
-vaτους
νόμους,
καταφατικό,
το τους
εσωτερικούς
κανονισμούς^
,

του Συνεταιρισμού και τις αποφάσεις των συνεταιρι^ικών οργάνων.
2,

-να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις,

3

-να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής, την αξ؛α της συνεταιρι^ικής
μερ؛δας, καθώς και κάθε τακτική ήέκτακτη εισφορά που προβλέπεται ото παρόν
κaτaотaτıκó ήεπιβάλλεται με απόφαση Γ.Σ. ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση
του Δ.Σ.
4.

-να ενημερώνουν γραπτώς το Συνεταιρισμό για τα έργα των οπο؛ων ε؛ναι

δικαιούχοι των δικαιωμάτων και για (τυχόν) νέα έργα που παράγουν ήαποκτούν
μετά την ανάθεση της διαχείρισης, όπως ειδικότερα ορίζεται отр σύμβαση
ανάθεσης.

Α Ρ Θ Ρ٥
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Α Π Ω Λ Ε ! Α Τ Η Σ ! Δ !٥Τ Η٢Α Σ τ٥γ Σ Υ Ν Ε Τ Α ! Ρ٥Υ

Παύουν να ε؛ναι συνεταίροι του Συνεταιρισμού :
-όσοι αποκλείονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού,
2

-όσοι καταγγέλλουν για σπουδα؛ο λόγο τη σύμβαση ανάθεσης ήεφόσον

υπάρξει ^ετική απόφαση δικαιπηρ؛ου.
3

-όσοι καταγγείλουν εμπρόθεσμα τη σύμβαση ανάθεσης, σύμφωνα με τους

όρους της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ

11

ΑΠΟΚΛΕ!ΣΜΟΣ ΣΥΗΕΤΑ!ΡΩΝ

Α)Λαμβανομένωνυπ'όψιντωνόρωντηςσύμβασηςανάθεσηςωςπροςτηχρονική
διφρκεια διαχε؛ρισης των δικαιωμάτων του, συνεταίρος μπορε ؛να αποκλεισθεί
ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση, ηοπο؛α
αποφασίζει νομίμως βάσει της εξαιρετικής απαρτ؛ας και πλειοψηφ؛ας του άρθρου
κ α ι

16 του παρόντος.

Β) ΗΓενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τον αποκλεισμό:
1

όταν 0συνετα؛ρος με τη συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα του

Συνεταιρισμού,
2,

εφόσον εκλε؛ψουν ото πρόσωπό του οι προϋποθέσεις για την εγγραφή του

ως συνέταιρου
3

εφόσον τελέσει τα αδικήματα που προβλέποιπαι ота Δρθρα 65 και 66 του V.

2121/93.
[8]

ًا
ฯ

ا

ا
Α Ρ Θ Ρ٥1 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Κάθε συνεταίρος ευθύνεται εις ολόκληρο για τα χρέη του Συνεταιρισμού κατά ποσό
.σο με την αξία της συνεταιριστικής του μερίδας؛

ΑΡΘΡΟ
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ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Έσοδα του Συνεταιρισμού αποτελούν :
1.
- 01 εισφορές των μελών (τακτικές και έκτακτες), τα δικαιώματα εγγραφής
και τα ποσά που προέρ'χονται από τα ποσο^α που παρακρατήθηκαν από τα
εισπραχθέντα δικαιώματα για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης. Ιο ποσοστό
αυτό καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.. Σε περίπτωση αύξησης του
ποσοσεού απαιτείται έγκριση Ιενικής Συνέλευσης.
-τα ει^ραχθέντα δικαιώματα που δεν μπόρεσαν να διανεμηθούν μετά την
παρέλευση τριών (3) ετών από το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου
2,

εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώματα (αρ. 19 παρ. 5V. 44S1/2017) ήπου δεν
αναζητήθηκαν από τους δικαιούχους για μια δεκαετία (αρ. 19 παρ. SV. 44S1/2017).
3.

- οι κρατήσεις επί των εσόδων από δικαιώματα ήεπί του εισοδήματος που

προκύπτει από την επένδυση των εσόδων από δικαιώματα για την κάλυψη των
εξόδων διαχείρισης, καθώς και για την κάλυψη πολιτι^ικών, εκπαιδευτικ'ών και
κοινωνικών αναγκών.

4.
- τα έσοδα από τη διαχείριση των δικαιωμάτων που έχει αποκτήσει από
χαρι^ική αιτία ήως κληροδότημα οΣυνεταιρισμός.
5.
- οιτόκοιτων καταθέσεων όψεως ήεπί προθεσμίας και γενικότερα έσοδα από
την περιουσία του Συνεταιρισμού.
6.
- επιχορηγήσεις κρατικές, διεθνών οργανισμών και νομικών προσώπων
δημοσίου ήιδιωτικού δικαίου.
7.
- κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και ενισχύσεις από φυσικά ήνομικά
πρόσωπα, που γίνονται δεκτές όπως ορίζει 0νόμος.
Β) Έξοδα του Συνεταιρισμού αποτελούν:
1.

- τα έξοδα διαχείρισης και προ^ασίας και, ιδίως, τα έξοδα για την εί^ραξη,

ταυτοποίηση και εντοπισμό δικαιούχων, διανομή και προστασία των συγγενικών
δικαιωμάτων, ηδιαχείρηση και ηπρο^ασία των οποίων του έχουν ανατεθεί.
-τα έξοδα για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε συνέδρια που αφορούν
θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
2

[9}

-Ta έξοδα λειτουργίας του Συνεταιρισμού.

3

Α Ρ Θ Ρ٥
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ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑ!Ρ!ΣΜΟΥ

Οργανα του Συνεταιρισμού ٠ε؛ναι ηΓενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και
το Εποπτικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ

15

ΓΕΝ!ΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α) ΗΓενική Συνέλευση ε؛ναι το ανώτατο όργανο και αποφασ؛ζει για όλα τα θέματα
του Συνεταιρισμού.

Στην αποκλει^ική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται:
1

-ητροποποίηση του καταστατικού.

2

-ησυγχώνευση του Συνεταιρισμού.

3

-0τρόπος διανομής των αμοιβών και ηέγκριση του κανονισμού διανομής
της ποσοστιαίας αμοιβής του άρθρου 32 του -V. 2121/1993, καθώς και της εύλογης
αμοιβή του άρθρου 1S παρ. 3του V. 2121/93.
4.

ησυμμετοχή σε εταιρεία ήσε άλλο Συνεταιρισμό και ηαποχώρηση από

α υ τ α .

5

-ηέγκριση της σύμβασης ανάθεσης, του προϋπολογισμού, του ισολογισμού

και των αποτελεσμάτων χρήσης.
6.

-ηεκλογή, ηπαύση μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου

και ηαπαλλαγή κάθε ευθύνης των μελών τους .
7,

-ηεπιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή

άλλων εξαιρετικών καταβάσεων.
8

-ηέγκριση της εισδοχής νέων συνεταίρων και της απονομής ήαπώλειας της
ιδιότητας του συνεταίρου καιο αποκλεισμός συνεταίρου,
9.

-η παράταση της διάρκειας, ηδιάλυση και ηαναβίωση του Συνεταιρισμού.

10.

-๐1 βασικές αρχές για τη χρήση τω'ν ποσών που δεν ε؛ναι δυνατόν να

διανεμηθούν,καθώςκαιτηνχρήσηανάπερίπτωσητωνποσώ^αυτών,
11.
π

ο

υ

-η επενδυτική πολιτική για τα έσοδα από τα δικαιώματα και για τα έσοδα
προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, σύμφωνα με τα

άρθρα 17 §4 και 19 §7του V. 4481/2017.

؛10]

12.

των εσόδων ατχό τα δικαιώματα και επί εσόδων που ؛κρατήσεις επ ؛0-

προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο
18 του V. 4481/2017.

-η χρήση των εσόδων από τα δικαιώματα και των εσόδων που προκύπτουν
από ΐην επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα ως π.ρος τον τρόπο, τον χρόνο ή
οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια,
13.

-η συμμετοχή σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης ήκαι Προ^ασίας ήσε
άλλο συναφές νομικό πρόσωπο, ηαποχώρηση από αυτά, καθώς και ηέγκριση
συγχωνεύσεων και συμμαχιών, σύ^ασης θυγατρικών και εξαγορώς άλλων
οντοτήτων ήαπόκτησης μετοχών ήδικαιωμάτων σε άλλες οντότητες.
14.

-0 διορισμός και ηαπομάκρυνση των ορκωτών ελεγκτών και ηέγκριση της
ετήσιας έκθεσης διαφάνειας.
15.

16.

-0σχηματισμός αποθεματικού πρόνοιας και άλλων ειδικών -και έκτακτων

αποθεματικών.

-η κατδρτιση των κατά το άρθρο 14 του V. 4481/2017 όρων σχετικά με τη
χορήγηση αδειών μη εμπορικής χρήσης των δικαιωμάτων των μελών,
17.

-η έγκριση οποιασδήποτε κτήσης, πώλησης ήυποθήκευσης ακινήτων, καθώς
και λήψης και χορήγησης δανείων ήπαροχής ασφάλειας για δάνεια.
18.

19.-

όσες άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται ^η [ενική Συνέλευση από το Νόμο-ή

το παρόν καταφατικό.

Β) Η[ενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη του συνεταιρισμού που έχουν
τα δικαιώματα του εδαφίου 1του άρθρου 7και συνέρχεται μέσα στις προθεσμίες
και με τον τρόπο που καθορίζονται στην επόμενη παράγραφο σε τακτικές και
έκτακτες συνεδριάσεις. Ητακτική [.Σ. συνέρχεται μια φορά το χρόνο ύστερα από
πρόσκληση του Δ.Σ. και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειρι.ικής
χρήσης. Ηέκτακτη [ενική Συνέλευση συνέρχεται όποτε τη συγκαλέσει το Δ.Σ..
Επίσης όταν το ζητήσουν, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το
Εποπτικό Συμβούλιο ήτο 1/10 των μελών του Συνεταιρισμού, που έχουν τα
δικαιώματα του εδαφίου 1του άρθρου 7, οπότε το Δ.Σ. υποχρεούται, εντός 15

ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, να συνέλθει σε ειδική
συνεδρίαση και να συγκαλέσει έκτακτη [.Σ.. Καμία έ^ακτη [ενική Συνέλευση δεν
επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί πριν περάσουν τουλάχι^ο τρε؛ς μήνες από την
ημερομην؛α πραγματοποίησης της προηγούμενης ταισικής ήέκτακτης [.Σ., εκτός
εάν το Δ.Σ. με εξαιρετική πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του
αποφασίσει ότι είναι αναγκα؛α ησύγκληση έκτακτης [.Σ. σε μικρότερο χρονικό
διάστημα.

[) Ηπρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η
Συνέλευση καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Ηπρόσκληση γνωστοποιείται
στους συνεταίρους τριάντα τουλάχισον ημέρες πριν από την ημέρα
؛11)

ا

πραγματοποίησης της Γ.Σ. με προσωπικές επιβολές ήμε ηλεκτρονικά μέσα. Με
α؛τηση του 1/1٥ των μελών^ που πρέπει να υποβληθεί-τουλάχιστον δεκαπέντε
ημέρες πριν την ημέρα πρα٧ματοπο؛ησης της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να
προ^εθούν και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Σε αυτή την περ؛πτωση το
Δ.Σ. αποστέλλει νέα συμπληρωματική πρόσκληση στα μέλη με το σύνολο των προς

V-

συζήτηση θεμάτων επτά τουλάχι.ον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ..
Δ) α) ΗΓενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτ؛α και συνεδριάζει έγκυρα όταν^ κατό
την έναρξη της συνεδρίασης, παρίσ^ανται το 1/2 τουλάχι^ο των Συνετα؛ρων που
έχουν τα δικαιώματα του εδαφίου 1του άρθρου 7.

β) Αν δεν υπάρξει απαρτία μέσα σε εύλογο χρονικό διάβημα μετά την καθορισμένη
ώρα πραγματοποίησης της Γ.Σ., ηαπαρτία θεωρείται ως μη πραγματοποιηθε؛σα και

ηΓενική Συνέλευση συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική Γ.Σ. ύ^ερα από επτά
ημέρες, χωρ؛ς άλλη πρόσκληση, OTOV ίδιο τόπο και την ٤δια ώρα εκτός εάν στην

αρχική πρόσκληση έχει καθορισθεζ διαφορετικό τόπος ή/και ώρα για την
πραγματοποίηση τυχόν επαναληπτικής Γ.Σ. και αποφασίζει για όλα τα θέματα της
αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίιπανται

το 1/5 τουλάχιστον των συνεταίρων που έχουν τα δικαιώματα του εδαφίου 1του
άρθρου 7.

V) Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, ηΓενική Συνέλευση συνέρχεται σε δεύτερη και
τελευταία επαναληπτική Γ.Σ. ύστερα από επτά ημέρες, χωρζς ά.λλη πρόσκληση και
με τις ίδιες όπως και για την πρώτη επαναληπτική προϋποθέσεις και αποφασ؛ζει για
όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον κατά την έναρξη της
συνεδρίασης παρίστανται το 1/10 των συνεταίρων που έχουν τα δικαιώματα του
εδαφίου 1του άρθρου 7, 0αριθμός των οπο؛ων στην περίπτωση αυτή δεν
επιτρέπεται να είναι κατώτερος των δώδεκα,

δ) Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη 0Πρόεδρος και 0Γραμματέας
της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί οΠρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλ؛ου ή, αν αυτός απουσιώζει, 0Αντιπρόεδρος ήμέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου ήαν δεν παραβρίσκεται κανένα μέλος του Δ.Σ., ένα μέλος
του Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση. 0Πρόεδρος της Γ.Σ.

διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και 0Γραμματέας ε؛ναι υπεύθυνος για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Ια Πρακτικά υπογράφομαι από τον
Πρόεδρο και από τον Γραμματέα της Συνέλευσης,
ε) Μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να εκλεγούν στις θέσεις του Προέδρου και του
Γραμματέα της Συνέλευσης, εάν ηΓ.Σ. είναι εκλογοαπολογισιική ήεάν στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται και θέμα ανάκλησης μελών του Δ.Σ.
(περίπτωση μομφής). Στην τελευτα؛α αυτή περίπτωση ούτε οι συνετα؛ροι που
υπέβαλαν τη μομφή μπορούν να εκλεγούν στις θέσεις του Προέδρου και του
Γραμματέα της Συνέλευσης.

Ε) ΗΓενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει αποκλεκπικά και μόνο για τα θέματα
που περΛαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Ησυζήςηση των θεμάτων γίνεται με

،จ

[12]

و

.. τη σειρά ανσ٧ραφής τους στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν ηΣυνέλευση

αποφασίσει
διαφορετικά.
Άλλα
θέματα
στην
ημερήσια
διάταξη
δε
μπορούν
ναررا

προστεθούν, εκτός εών στη ί.Σ. παρ^؛ανται όλοι ανεξαιρέτως οι συνεταίροι που
έχουν τα δικαιώματα του εδαφίου 1του άρθρου 7, οπότε με απλή πλειοψηφ؛α
αποφασ؛ζεται ηε٧٧ραφή και άλλων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη. Στην
περίπτωση αυτή ησυζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το
ζητήσει το 1/20 των μελών.
ΣΤ) καθε συνεταίρος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με μιά (1) έως τρεις (3)

ψήφους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 8του παρόντος καταστατικού.
Κανένα μέλος του συνεταιρισμού δεν επιτρέπεται να εκπροσωπεί άλλο μέλος που
απουσιάζει,

ζ) α) Ηψηφοφορία γίνεται με ανάταση της χειρός και καταμέτρηση των ψήφων από
τον Πρόεδρο ήτον Γραμματέα της Συνέλευσης,
β) Εξαιρετικά, ηψηφοφορία είναι υποχρεωτικά μυστική:
1

-^ις αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών του Διοικητικού και Εποπτικού

Συμβουλίου.
2

-για την ανάκληση μελών του Διοικητικού ήΕποπτικού Συμβουλίου.

3

-για την απαλλαγή από ευθύνη μελών του Διοικητικού και Εποπτικού

.ου؛Συμβουλ
4.

-για την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.

5

-για την έγκριση πεπραγμένων του Δ.Σ. κατά την εκλoγoaπoλoγютLκή Γ.Σ..

θ.

-για τον αποκλεισμό συνεταίρου.

7,

-για προσωπικά θέματα.

Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να
ψηφίζουν για τις αποφάσεις που αφορούν την απαλλαγή από την ευθύνη τους.
Η) Αν 0Συνεταιρισμός
1

-αδύνατε ؛να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ήαν

2

-κατά τη σύνταξη του ισολογισμού, διαπιστωθε ؛ότι το παθητικό

(υποχρεώσεις) υπερβαίνει κατά το 1/3 το συνολικό ποσό της ευθύνης όλων των
συνεταίρων, το Δ.Σ. συγκαλε؛, χωρ؛ς υπαίτια καθυ^έρηση, στην μεν πρώτη
περ؛πτωση έκτακτη Γ.Σ., στη,‘ δε, δεύτερη περ؛πτωση, τακτική Γ.Σ με θέμα την
επιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνετα؛ρους. Στην περ؛πτωση αυτή, ηΓ.Σ.
συνεδριάζει και αποφασ؛ζει με συνήθη απαρτ؛α και πλειοψηφ؛α. Στη Γενική αυτή
Συνέλευση υποβάλλεται, εάν, μεν, ε؛ναι έκτακτη, το τελευτα؛ο ισοζύγιο Γενικού
Καθολικού, εάν, δε, είναι τακτική, ισολογισμός. Και στις δύο περιζώσεις

υποβάλλεται και έκθεση του Δ.Σ. για την περιουσιακή κατάβαση του
Συνεταιρισμού και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά.
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1 ،

Σ. λαμβάνο\ααι με απόλυτη πλειοψηφία του αμιθμού.٢ αποφάσεις της ؛0
των μελών που εψήφισαν, εκτός των πεμιπτώσεων που το παμόν καταφατικό
Θ)

απαιτεί την εξαιμετική πλειοψηφ؛α του άρθρου 16 του παρόντος, ασχέτως εάν ٧ια
το υπό συζήτηση θέμα απαιτε؛ται ήόχι και εξαιρετική απαρτία.

'٠' ΙΑ) α) Σε περίπτωση εκλογοαπολογιστικής !.Σ. ηΣυνέλευση εκλέγει τριμελή
Εφορευτική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις
αρχαιρεσ؛ες Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Πρόεδρος της Επιτροπής
ανακηρύσσεται οσυνετα؛ρος που εξελέγη με σχετική πλειοψηφ؛α και Εραμματέας
της Επιτροπής οεπόμενος, ενώ οι συνετα؛ροι που δεν εξελέγησαν λογίζονται ως
αναπληρωματικοί,

β) ٥L αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται στα γραφεία της έδρας του Συνεταιρισμού
επτά (7) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εκλογοαπολογιστικής Εενικής
Συνέλευσης και την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής,
γ) Ηψηφοφορία για την εκλογή Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου
πραγματοποιείται με ενια؛ο ψηφοδέλτιο, ото οποίο αναγράφονται με αλφαβητική
σειρά οι υποψήφιοι χωριστά για κάθε όργανο, κάθε συνετα؛ρος μπορεί να θέσει σε
κάθε ψηφοδέλτιο έως δύο отaupoúς προτίμησης,
δ) Υποψήφιοι για το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο μπορούν να είναι μόνο
συνεταίροι που έχουν συμπληρώσει τouλáχLотov πέντε (5) χρόνια ως μέλη του
Συνεταιρισμού. Εια τα έξη πρώτα χρόνια λειτουργ؛ας του Συνεταιρισμού,
υποψήφιοι για τα όργανα αυτά μπορούν να είναι μόνο συνεταίροι 'που έχουν
συμπληρώσει ως μέλη τα χρόνια λειτουργ؛ας του Συνεταιρισμού με؛ον ένα.
ε) Ησειρά εκλογής στις θέσεις των τακτικών και αναπληρωματικών μελών
καθορίζεται από τους σταυρούς προτίμησης. Με βάση τη σειρά προτίμησης, όσοι
δεν έχουν εκλεγεί ως τακτικά μέλη θεωρούνται αναπληρωματικά,
от) Ψήφος δια αλληλογραφίας ήαντιπροσώπου δεν επιτρέπεται.
ΙΒ) α) Αμέσως μετά την εκλογή της ηΕφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα
καθήκοντά της.

β) Οι συνεταίροι (εφόσον έχουν τα δικαιώματα του εδαφίου 1του άρθρου 7) που
επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό ήτο Εποπτικό Συμβούλιο
υποχρεούνται να υποβάλλουν отηv Εφορευτική Επιτροπή την υποψηφιότητα τους
το αργότερο τρε٤ς πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών,
γ) Αμέσως μετά την εκπνοή της πιο πάνω προθεσμ؛ας ηΕφορευτική Επιτροπή, αφού
προηγουμένως διαπιστώσει την νομιμοποίηση των υποψηφίων βάσει των
περιορισμών που θέτει το παρόν καταίπατικό καταρτίζει το ενιαίο ψηφοδέλτιο
хшрюта για κάθε όργανο και αναρτά τους σχετικούς πίνακες σε εμφανές σημε٤ο
των γραφείων της έδρας του Συνεταιρισμού. Ακολούθως μεριμνά για την ετοιμασία

των^ετικώνψηφοδελτίωνπουεκτιμάότιθααπαιτηθούνγιατηνομαλήδιεξαγωγή
των αρχαιρεσιών.
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ị/ δ) Κατά την ημέρα δίεξα٧ω٧ής της ψηφοφορ؛ας, που πραγματοποιείται από τις
/π.μ. έως τις 7μ.μ. ηΕφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να βρ؛σκεται στα γραφεία
της έδρας του Συνεταιρισμού και να ελέγχει την ομαλή και νόμιμη διεξαγωγή των
εκλογών,

ε) Μετά το πέρας της ψηφοφορ؛ας, ηΕφορευτική Επιτροπή κάνει την καταμέτρηση
και διαλογή των ψήφων ανακοινώνει τους επικρατήσαντες υποψηφίους και
συντάσσει το πρακτικό εκλογής.

Α Ρ Θ Ρ٥
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Α) Ιια τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή
της έδρας' του Συνεταιρισμού, την παράταση, διάλυση ήσυγχώνευση του
Συνεταιρισμού, τον αποκλεισμό συνεταίρου, τη μεταβολή του ποσού της
συνεταιρι.ικής μερίδας (εκτός από τα προβλεπόμενα στην παρώγμαφο Ατου
ώρθρου 4του παρόντος), τη μεταβολή της ευθύνης των συνεταίρων, τ'ην ανάκληση
μελών του Διοικητικού ήΕποπτικού Συμβουλίου και σε κάθε άλλη ειδική περίπτωση
προβλέπεται ото παρόν καταστατικό, ηΕ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται
σε αυτήν τα 2/3 των μελών που έχουν τα δικαιώματα τον εδαφίου 1του άρθρου 7.
Σε περίπτωση επαναληπτικής Ε.Σ., ηΣυνέλευση βρίσκεται 'σε απαρτία όταν
πapίотavτaı σ' αυτήν το 1/2 των συνεταίρων που έχουν τα δικαιώματα του εδαφίου
Ιτου άρθρου 7.

Β) Ειδικά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα άλλων (εκτός όσων
αναγράφονται στην παράγραφο Ατου παρόντος άρθρου) τροποποιήσεων του
катаотат1ко٧, ηΣυνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ' αυτήν το 1/2
των μελών και σε περ(πτωση επαναληπτικής Ε.Σ. τouλàχıотo το 1/3 των συνεταίρων
που έχουν τα δικαιώματα του εδαφίου 1τον άρθρου 7.

Ε) Εια τη λήψη αποφάσεων ота θέματα των παραγράφων Ακαι Βτου παρόντος
άρθρου, καθώς και σε όσα άλλα προβλέπει το παρόν κaτaотaτıκó, απαιτείται
εξαιρετική πλειοψηφία των 2/3 των συνεταίρων που пар(от^а\^о κατά την έναρξη
της συνεδρίασης.

Α Ρ Θ Ρ٥
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Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικε( και εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό. Ε(ναι
αρμόδιο :
-να εκτελε( τις αποφάσεις της Ε.Σ..

(15)

/ịậ

اً؛
V

2

ًا

ว

ث<<م

\| أل

--va καταρτίζει και va τρ٥π٥ποιε٤ τη σύμβαση ανάθεσης και 'να την

υποβάλλει٧ια έγκριση отр ٢.Σ..
3

؛١١
/

συντάσσει τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και το λογαριασμό
αποτελεσμΟων χρήσης και να τους υποβάλλει στην τακτική ٢.Σ. και ото Εποπτικό
ν

α

Συμβούλιο για. έλεγχο τριάντα ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της
Συνέλευσης.
4.

-να αποφασίζει την εγγραφή συνεταίρων και να προτείνει στη Γ.Σ. τη
απονομή ήτην απώλεια της ιδιότητας του συνεταίρου σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος κaτaотaτıκoύ.
5

-να προτε؛νει στη Ε.Σ. τον αποκλεισμό συνετα؛ρων.

θ.

-να συνεργάζεται με τους δημόσιους φορείς και με τους άλλους
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης για την καλύτερη διαχείριση και πpoотaσ؛a
των περιουσιακών δικαιωμάτων που διαχειρίζεται,
7

συνάπτειτιςατομικέςκαισυλλογικέςσυμβάσειςμετουςοφειλέτεςτης,
κατ' άρθρο 32, ποσοστιαίας αμοιβής, καθώς και της(εύλογης αμοιβής του άρθρου
- \ ) α

18 παρ. 3του Ν. 2121/1993.
S.

ν

α

συνάπτει συμβάσεις αμοιβαιότητας με ξένους οργανισμούς

κ α ι

οντότητες.
9.

-ναπροσλαμβάνειτοfενικόΔιευθυντή,τοναναπληρωτήΕενικόΔιευθυντή
και το υπόλοιπο προσωπικό διαχε؛ρισης, να τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες
και

να

καθορίζει το μισθό τους.
10.
11.

-να ορίζει τους εκπροσώπους του Οργανισμού σε συνέδρια,
ν

α

προσδιορίζει το ποσοτπό παρακράτησης για την κάλυψη των εξόδων

διαχείρισηςήτωνεξόδωνγιαπoλıτLотıκές,εκπαιδευτικέςκαικοινωνικέςανάγκες.
Υποχρεούταιναγvωотoπoıεíαυτότοποσοτπόотoυςδικαιούχουςπριναπότην
υπογραφήτηςσύμβασηςανάθεσης.Ενδεχόμενηαύξησητουισχύοντοςκάθεφορά
ποσοστούέχειισχύ1χρόνομετάτηνέγκρισητηςσχετικήςαπόφασηςτουΔ.Σ.από
τη Ε.Σ. και την έγγραφη πληροφόρηση των συνεταίρων.
12.

-να αποδέχεται τις δωρεές και τις κληρονομιές,

13.

-να καταρτ؛ζειτον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Συνεταιρισμού,

14.

-να καταρτίζει (ή να τροποποιεί) τον κανονισμό διανομής των εισπράξεων
από την διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων, κατ' άρθρα 47 παρ. 2και 18
παρ. 3του V. 2.121/93 και να τον εισηγείται στ'η Ε.Σ..

Β)ΤοαξίωματουμέλουςτουΔ.Σ.είναιτιμητικόκαιάμισθο.ΜεαπόφασητηςΕ.Σ.
μπορεί να παρασχεθε ؛αποζημ؛ωση ανάλογη με το χρόνο απα^όλησης τους. Τ
μέλη του Δ.Σ. οφείλουν κατά τη διαχε؛ριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμο
καταβάλλουντηνεπιμέλειαπουκαταβάλλουνотıςδικέςτουςυποθέσεις.
؛16]

ا
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rً  ها ً )اΔιοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη που εκλέγονται κατά τις
αρχαιμεσίες από τους συνεταίρους που έχουν τα δικαιώματα του εδαφίου Iτου
άρθρου 7. Ηθητεία του Δ.Σ. ε؛ναι διετής και μπορεί να παραταθεί για έξι μήνες
μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ.. Τα μέλη του Δ.Σ. επανεκλέγονται ελεύθερα.
Εκπροσώπηση μέλους του Δ.Σ. από άλλο μέλος δεν επιτρέπεται.
Δ) Εντός ΙΟ το αργότερο ημερών μετά τις αρχαιρεσίες και με πρόσκληση του
πρώτου σε σταυρούς προτίμησης συμβούλου το Δ.Σ. συνέρχεται και εκλέγει με

μυθική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμ؛α.
Σε περίπτωση περισσότερων των δύο υποψηφιοτήτων για την ανάληψη θέσης ото

Προεδρε؛ο ηεκλογή συνεχ؛ζεται μεταξύ των δύο επıκpaτέотεpωv. Εάν отη συνέχεια
υπάρξει ισοψηφία σε τρε٤ς συνεχόμενες ψηφοφορ؛ες, το τελικό αποτέλεσμα
καθορίζεται με κλήρωση. Εάν παραιτηθεί, ανακληθε؛,. εκπέσει ήεκλε؛ψει με
οποιοδήποτε τρόπο μέλος του Δ.Σ. αντικαθίτπαται από τον επόμενο σε σταυρούς

υποψήφιο. Εάν ετύγχανε μέλος του Προεδρείου ηαναπλήρωση στη χηρεύουσα
θέση γίνεται από το ίδιο το Δ.Σ.

Ε) Μέλη του Διοικητικού (καθώς και του Εποπτικού Συμβουλ؛ου) δεν μπορούν:
1,

-να είναι ιδιοκτήτες, "

,

διευθυντές ήδιοικητές σε εταιρείες που

οφείλουν την κατα το άρθρο 32 του V. 2121/1993 ποσοστιαία αμοιβή και την- κατ'
άρθρο 18 παρ. 3του V. 2121/1993 εύλογη αμοιβή,
2

να ασκούν διοικητικές αρμοδιότητες σε οποιοδήποτε νομικό .πρόσωπο

δημοσίου ήιδιωτικού δικαίου (ή και σε-υπηρεσ؛ες του Δημοσίου), εφόσον υπάρχει
πιθανότητα να βρεθούν τα συμφέροντα του σε σύγκρουση με αυτά του
Συνεταιρισμού.

Όποιοι αναλαμβάνουν τέτοια καθήκο\πα κατά τη διάρκεια της θητείας τους
εκπίπτουν των συνεταιριστικών τους αξιωμάτων.

ΣΤ) Εάν μέλη του Δ.Σ. κατηγορηθούν για δıaχεıpıотıκές ατασθαλ؛ες εις βάρος του
Συνεταιρισμού ήγια παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 65 και θθ του V.
2Τ21/93 ήτων διατάξεων του εδαφ؛ου Iτου άρθρου 9του παρόντος καταιπατικού
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πο.υ συνέρχεται και αποφασίζει με την
εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 1θ του παρόντος, εκπίπτουν των
αξιωμδτων τους. Εάν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαιπική απόφαση δικαστηρίου η
έκπτωση από τα αξιώματά τους ε؛ναι αυτοδίκαιη,

ζ) Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το μήνα και σε έκτακτη όταν
το συγκαλέσει 0Πρόεδρος ήτο ζητήσει το 1/3 των μελών του. Βρίσκεται σε απαρτ؛α
και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρόντα μέλη ε؛ναι περισσότερα από τα απόντα. Οι
αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφ؛α των παρόντων μελών ει^ός αν άλλως
ορίζεται ото παρόν καταστατικό και, σε περίπτωση ισοψηφ؛ας, υπερτερεί ηψήφος
του Προέδρου. Μέλος του Δ.Σ. δεν συμμετέχει отıς συνεδριάσεις ούτε έχει
δικα؛ωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα που αφορούν άμεσα αυτόν ήσυγγενή

[171

του πρώτου βαθμού. ٥ι αποφάσεις καταχωρίζονται ото βιβλίο πρακτικών και
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Δ.Σ.

Α Ρ Θ Ρ٥
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ΑΡΜ٥Δ!٥ΤΗΤΕΣ TOY ΠΡΟΕΔΡΕ!٥Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΥΔ.Σ.

Α) ٥Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. υπογράφει μαζί με το
Ιραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων, όλα τα έγγραφα καθώς και τα
εντάλματα πληρωμής και τις επιταγές τραπέζης. Εκπροσωπεί το συνεταιρισμό
έναντι τρίτων και δικαστικώς. Σε περίπτωση κωλύματος avτıκaθíотaτaı από τον
Αντιπρόεδρο ήαν κωλύεται και αυτός από σύμβουλο που ορίζει το Δ.Σ..
Β) ٥Εενικός Γραμματέας συντάσσει την αλληλογραφία, εποπτεύει την τήρηση των
αρχείων του Συνεταιρισμού και των πρακτικών του Δ.Σ., υπογράφει μαζί με τον
Πρόεδρο τα πρακτικά, καθώς και όλα τα εξερχόμενα έγγραφα. Ανακοινώνει το
περιεχόμενο των εισερχόμενων έγγραφων στο Δ.Σ.. Ε؛ναι υπεύθυνος για την τήρηση
και ενημέρωση του μητρώου των μελών. Εάν κωλύεται αντικαθίσταται από
Σύμβουλο που ορ؛ζειτο Δ.Σ..

Γ) ٥ταμίας εποπτεύει την ακριβή και νόμιμη τήρηση των λoγıотıκώv βιβλίων,
ελέγχει το Ταμείο και διαθέσιμα του Συνεταιρισμού και υπογράφει, μαζ ؛με τον
Πρόεδρο, τα εντάλματα πληρωμής και τις επιταγές Τραπέζης.
Δ) Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ..αναλαμβάνουν ό,τι καθήκοντα τους ανατίθενται από
το Δ.Σ. και γενικότερα βοηθούν στη διο؛κηση και διαχείριση του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΩ
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ΕΠΩΠΤΙΚΩ ΣΥΜΒΩΥΛΙΩ

Α) Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελε؛ται από τρία μέλη. Μέλος του διοικητικού
συμβουλίου ήγενικός διευθυντής ήδιευθυντής δεν μπορεί να μετέχει και ото

Διοικητικό και ото Εποπτικό Συμβούλιο. Απαγορεύεται τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου,0γενικόςδιευθυντήςήδιευθυντήςναείναισύζυγοιήναέχουνμεταξύ
τους οποιαδήποτε συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού με τα μέλη του εποπτικού

συμβουλίου. Τα .μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα,
αλλάμεαπόφασητηςΓενικήςΣυνέλευσηςτωνμελώνμπορε؛νααπαλλάσσονταιτης
ευθύνης τους.

Β) Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και την τήρηση των
διατάξεωντουνόμου,τουΚαταστατικούκαιτωναποφάσεωντωνΓ.Σ..Συνέρχεται
τακτικά και σε κάθε περίπτωση τoυλáχıотov τέσσερις (4) φορές ετησίως και έχει
τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες: α) παρακολουθεί την εφαρμογή των
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μελών και, ιδ؛ως, των αρμοδιοτήτων που
παρατίθενται στι.ς περιπτώσεις 3, 10, 11 και 12 της.παραγράφου Ατου άρθρου 15
[18]

٩

á

παρόντος
καταφατικού,
β) παρακολουθεί
τις
δρ
ου, του γενικού
διευθυντή ή؛των
καθηκόντων των
μελώ
και των διευθυντών, εφόσον έχει διορισθεί γενικός διευθυντής ήκαι διευθυντές,
καθώς, επίσης, και των προσώπων εκείνων στα οποία έχουν ανατεθεί ^ετικά

καθήκοντα και αρμοδιότητες, γ) διαχειρίζεται τις πιθανές περιπτώσεις που μπορε٤
να επηρεάσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την επίτευξη των ^όχων του
Συνεταιρισμού (πολιτική για τη διαχείριση κινδύνου), δ) εγκρίνει οποιοσδήποτε
κτήση, πώληση ήυποθήκευση ακινήτων, καθώς και την λήψη και χορήγηση
δανείων ήηπαροχή ασφάλειας για δάνεια.

[) Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον να ζητά από τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλ؛ου, από τον γενικό διευθυντή ήαπό τους διευθυντές να
λαμβώνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ήμοιχειών του Συνεταιρισμού,
να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεών του και να διενεργε ؛λογι^ικό.κ,αι
διαχειρι^ικό έλεγχο. Εια την διενέργεια του ελέγχου αυτού μπορεί να ζητήσει από
το Δ.Σ. (το οπο؛ο και υποχρεούται) να προχωρήσει στον διορισμό ενός ορκωτού
ελεγ^ή.

Δ) Εάν το Εποπτικό Συμβούλιο διαπι.ώσει παραβάσεις του νόμου, του
καταφατικού και των αποφάσεων των Ε.Σ. ήπαρατυπίες ως προς τη διαχείριση,
υποδεικνύει ото Δ.Σ. την επανόρθωσή τους. Εάν θεωρε( ότι πρόκειται για σοβαρές
παραβάσεις ήπαρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του
Συνεταιρισμού μπορεζ με έγγραφό του ото οποίο καθορ؛ζει με ακρίβεια το θέμα
προς συζήτηση και OTLς σοβαρές παραβάσεις ήπαρατυπίες που διαπίστωσε, να
ζητήσει από το Δ.Σ. (το οπο؛ο υποχρεούται) να συγκαλέσει έκταση Ε.Σ. μέσα отıς
προθεσμίες που προβλέπει το παρόν κaτaотaτıκó^ Το πιο πάνω έγγραφο του
Εποπτικού Συμβουλίου aπoотέλλετaı ота μέλη μαζ ؛με την πρόσκληση για έκτακτη
Γ ,Σ,

Ε) Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει εκθεση επί του ισολογισμού και του
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και έκθεση σχετικά με την άσκηση
των εξουσιών του, την οποία και καταθέτει άπαξ ετησίως ото Δ.Σ.. Ηέκθεση το.υ
Εποπτικού Συμβουλίου μαζί με τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων
χρήσης, πρέπει με ευθύνη του Δ.Σ. να aπoотaλoúv отоир συνεταίρους δεκαπέντε
τουλάχιστο μέρες πριν τη συνεδρίαση της τακτικής Ε.Σ..
Στ) Κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού υποβάλλει отр Εενική
Συνέλευση των μελών, ετήσια ατομική δήλωση σχετικά με συγκρούσεις

συμφερόντων, ηοπο؛α περιεχειτις πληροφορίες που αναφέρο^αι στο άρθρο 31 §
2εδ. 3του V. 4481/2017.

[19]

١ ι

١

\
Α Ρ Θ Ρ٥

20

'١'-'ل < < < < < <ج < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <<ه--

؟اؤ

Π Ρ٥Σ Ω Π ! Κ Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ

Α) Οfενικός Διευθυντής και το προσωπικό της διαχε؛ρισης προσλαμβάνονται από
το Διοικητικό Συμβούλιο και ασκούν τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει το Δ.Σ.,
χωρ؛ς να απαιτείται ηυπογραφή άλλου οργάνου.
Β) Μέλη του προσωπικού διαχείρισης δεν επιτρέπεται:
1

να ε؛ναι μέλη του συνεταιρισμού,

2,

να ε؛ναι υπάλληλοι ήνα έχουν οιαδήποτε σχέση με φυσικό ήνομικό
πρόσωπο οφειλέτη τής κατά το άρθρο 32 του V. 2121/1993 ποσοστιαίας αμοιβής
και της κατ' άρθρο 18 παρ. 3του V. 2121/1993 εύλογης αμοιβής.

٧α ασκούν ανάλογες αρμοδιότητες σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο
δημοσ؛ου ήιδιωτικού δικα؛ου (ή και σε υπηρεσίες του Δημοσίου), εφόσον υπάρχει
πιθαν'ότητα να βρεθούν τα συμφέροντα του αντιμέτωπα με αυτά του
3

Συνεταιρισμού
4.

να ακολουθούν προσωπικούς σκοπούς χρησιμοποιώντας τις υπηρεσ؛ες του

Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ως διαχειρι^ική χρήση ορίζεται το ημερολογιακό έτος, ήτοι από ΐπς Ιανουάριου έως
31ท Δεκεμβρ؛ου.

ΑΡΘΡΟ
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Α) Ιια το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού παρακρατε؛ται το 1/10 επ ؛των

θετικών αποτελεσμάτων κάθε χρήσης, εκτός εάν το ύψος του έχει εξισωθε ؛με το
τριπλάσιοτηςσυνολικήςαξίαςτωνσυνεταιριτπικώνμερίδων,προσαυξημένηςμετο
ειδικό αποθεματικό υπέρ το άρτιο που προβλέπεται από το άρθρο 4του παρόντος
καταφατικού.

Β) ΗΙ.Σ. μπορε؛, ύ^ερα από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ., να αποφασίζει για το
σχηματισμό ειδικών και έκτακτων αποθεματικών.

[20]
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Α) Ύ.ερα από πρόταση του Δ.Σ. καί με βάση τις προϋποθέσεις της επόμενης
παραγράφου ηΓ.Σ. ε٧κρ؛νει και τροποποιεί τον κανονισμό διανομής των
εισπράξεων από τη διαχείριση των δικαιωμάτων του άρθρου 47 παρ. 2του V.
2121/1993 και του δικαιώματος της εύλογης αμοιβής του άρθρου 1S παρ. 3του V.
2121/1993.

Β) Το προϊόν της διαχείρισης διανέμεται σύμφωνα με το ποσο^ό συμμετοχής του
κάθε έργου σε αυτό το προϊόν. Αποκλίσεις από αυτή την αρχή επιτρέπονται εάν η
πραγματική χρήση κάθε έργου δεν μπορε ؛να υπολογιστεί ήγια τον υπολογισμό της
απαιτείται δυσανάλογη εργασία και κόστος. Ακόμα όμως και σε αυτές τις
περιπτώσεις ηδιανομή πρέπει να βασ؛ζεται σε αντικειμενικά και επαληθεύσιμα
κριτήρια.

Γ) Ηδιανομή μεταξύ συνδικαιούχων διενεργε؛ται βάσει συμφων؛ας τους που έχει
γνω^οποιηθε ؛εγγράφως στο Συνεταιρισμό, όπως ορ؛ζει ησύμβαση ανάθεσης. Εάν
δεν υπάρχει συμφωνία, ηδιανομή ^ηρ؛ζεται στην αρχή της αριθμητικής ισότητας.

Α Ρ Θ Ρ٥
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๐Συνεταιρισμός διαλύεται:
1
2

-αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των 10.

-όταν λήξει 0χρόνος διάρκειάς του και δεν έχει αποφασισθεί παράταση από

Ε. Σ ,
3

-αν αποφασίσει σχετικά ηΕ.Σ., σύμφωνα με τους όρους του καταφατικού.

4.

-αν κηρυχθεί σε πτώχευση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 16Θ7/86.

Α Ρ Θ Ρ٥ 2 5
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α) Σε περίτπωση διαλύσεως του Συνεταιρισμού ηεκκαθάριση διενεργείται από το
Εποπτικό Συμβούλιο.

Β) Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και

εισπράπονται οι απαιτήσεις, ρευ^οποιείται ηπεριουσία και πληρώνονται τα χρέη
του συνεταιρισμού. Το υπόλοιπο διανέμεται ^ους συνεταίρους.

؛21]
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ΤΕΛ!ΚΕΣΔ!ΑΤΑΞΕ!Σ

Μέχρι να αναδειχθε ؛Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της πρώτης μετά την
έ٧κριση του Καταφατικού Γενικής Συνέλευσης, 0Συνεταιρισμός διοικε؛ται από
προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, που την αποτελούν τα εξής πέντε μέλη :
1)

Ανα^άσιος Παπανδρέου, Διδότου αρ.45 ως Πρόεδρος

2)

Αιμ^ιος Κονιτσιώτης,

3)

Χρή^ος Κυριακόπουλος

4)

Από^ολος Τεγόπουλος

5)

Νίκος Βαρβέρης

(ια την λειτουργία της Προσωρινής'Διοικούσας Επιτροπής εφαρμόζονται αναλογικά
τα άρθρα του παρόντος σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ
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ΤΕΛ!ΚΕΣΔ!ΑΤΑΞΕ!Σ

Το παρόν καταστατικό που αποτελε؛ται από 27 άρθρα, εγκρίθηκε με την υπ' αρι.θμ.
7/1999 Πράξη του κου Ειρηνοδ؛κη Αθηνών, λαμβάνοντας αριθμό φακέλου 695,
τροποποιήθηκε, δε, και εγκρθηκε με την από 1S/12/2019 απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού.

๐ΠΡΟΕΔΡΟΣ ίΗΣΓ.Σ.

ΗΕΡΑΜΜΑΤΕΑΣΤΗΣ Γ.Σ.

Δημήτριος Παπανδρέου

Χρυ^νθη Αυγεροπούλου
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