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ΟΣΔΕΕΤΕ_ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ -  

ΙΣΧΥΟΝ    

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ 2017-12-18 _ αρ. πρ. 6/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 

    ΑΡΘΡΟ 1         ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ 

1. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “Οργανισμός 

Συλλογικής Διαχείρισης Έργων  των Εικαστικών Τεχνών και των Εφαρμογών τους Συν.Π.Ε.” και 

διακριτικό τίτλο “ΟΣΔΕΕΤΕ”, ως οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και προστασίας πνευματικών 

δικαιωμάτων. Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό, o Συνεταιρισμός θα συναλλάσσεται με την ίδια 

επωνυμία η οποία θα αποδίδεται στη γαλλική ως εξής Societe d’ auteur hellenique des arts plastiques 

(SAHAP).* 

2.  Ο Συνεταιρισμός που λειτουργεί σε πανελλήνια βάση, εδρεύει στο Δήμο της Αθήνας και στην οδό 

Kωλέττη 14*.  

 

    ΑΡΘΡΟ 2                      ΣΚΟΠΟΙ 

1. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η διαχείριση και η προστασία των περιουσιακών πνευματικών 

δικαιωμάτων επί των έργων των εικαστικών τεχνών και των εφαρμογών τους. 

2. Για την πραγματοποίηση του σκοπού του ο Συνεταιρισμός: 

α) διαχειρίζεται τα περιουσιακά πνευματικά δικαιώματα που του έχουν μεταβιβασθεί με τη σύμβαση 

αναθέσεως. Προς το σκοπό αυτό καταρτίζει συμβάσεις με τους χρήστες για τους όρους εκμετάλλευσης 

των έργων, καθώς και για την οφειλόμενη αμοιβή.  

β) καθορίζει δια αμοιβολογίου και ανά κατηγορία πνευματικών έργων την ποσοστιαία αμοιβή των 

πνευματικών δημιουργών, οι οποίοι του έχουν αναθέσει τη διαχείριση και προστασία των έργων τους.  

 γ) συνάπτει συλλογικές συμβάσεις με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των χρηστών για τον καθορισμό 

των ελαχίστων ορίων της ποσοστιαίας αμοιβής και των όρων εκμετάλλευσης των έργων.  

δ) εισπράττει τα πνευματικά δικαιώματα των συνεταίρων και των επωφελουμένων, καθώς και την 

αμοιβή, που προβλέπεται στο άρθρο 18§3 του νόμου 2121/93 ως αποζημίωση για την ελεύθερη 

ιδιωτική αναπαραγωγή των έργων.  

 ε) διανέμει τα εισπραχθέντα δικαιώματα, κατόπιν αφαίρεσης του ποσοστού για την κάλυψη των 

εξόδων διαχείρισης. 

 στ) συνάπτει συμβάσεις αμοιβαιότητας με αλλοδαπούς οργανισμούς για τη διαχείριση, είσπραξη και 

διανομή των δικαιωμάτων. 

ζ) προβαίνει σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των 

δικαιωμάτων των δημιουργών. 

η) ενεργεί με σύμπραξη της δημόσιας αρχής ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 64 του νόμου 2121/93 

τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήματα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισμού αντιτύπων ή δημόσιας 

εκτέλεσης των έργων που προστατεύει για να διαπιστώνει αν οι πράξεις αυτές δεν προσβάλλουν τα 

δικαιώματα των δημιουργών. 

θ) παρέχει κάθε νόμιμη βοήθεια σχετικά με τα ανατεθειμένα δικαιώματα στους συνεταίρους και τους 

επωφελουμένους του. 

ι) διοργανώνει ή συμμετέχει σε συνέδρια που αφορούν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 

δικαιωμάτων. 

ια) συμβάλλει στην κοινωνική προστασία των συνεταίρων του και των οικογενειών τους, καθώς και 

στην ενίσχυση του πολιτιστικού έργου. 

ιβ) διατηρεί αρχείο των έργων, τα δικαιώματα επί των οποίων του έχουν μεταβιβασθεί ή χρησιμοποιεί 

κατόπιν σχετικής συμφωνίας το αρχείο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. 

  

   ΑΡΘΡΟ 3   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ 

1. Το κεφάλαιο του συνεταιρισμού είναι μεταβλητό. Χωρίζεται σε ίσες μερίδες αξίας 60 ευρώ, που 

ενσωματώνονται σε ονομαστικούς τίτλους της ίδιας αξίας. Κάθε τίτλος φέρει την υπογραφή του 

προέδρου και του γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού. 
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2. Κάθε συνεταίρος εγγράφεται για μια υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, η εισφορά της οποίας 

πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με την εγγραφή του συνεταίρου. Εάν συνεταίρος δικαιούται να αποκτήσει 

συνεταιριστική μερίδα και ως κληρονόμος ή κληροδόχος πνευματικών δικαιωμάτων δημιουργού έργων 

των εικαστικών τεχνών και των εφαρμογών τους, δικαιούται να αποκτήσει και αριθμό προαιρετικών 

συνεταιριστικών μερίδων ίσων με τον αριθμό των κληρονομουμένων ή κληροδοτών. 

3. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αμεταβίβαστη εν ζωή. 

4. Ο συνεταιρισμός δεν μπορεί να αποκτήσει συνεταιριστικές μερίδες, παρά μόνο από χαριστική αιτία. 

5. Οι κληρονόμοι και κληροδόχοι των συνεταιριστικών μερίδων αποκτούν την ιδιότητα του 

συνεταίρου, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 6. Εαν μια 

συνεταιριστική μερίδα μεταβιβάζεται αιτία θανάτου σε περισσότερους δικαιούχους, αυτοί ορίζουν έναν 

κοινό εκπρόσωπο, που αποκτά την ιδιότητα του συνεταίρου. 

 

   ΑΡΘΡΟ 4         Δ  ΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια του συνεταιρισμού ορίζεται σε 90 έτη από την ημέρα καταχώρησης του καταστατικού στο 

μητρώο του αρμόδιου ειρηνοδικείου. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού, η διάρκεια του 

Συνεταιρισμού παρατείνεται αυτοδίκαια για άλλα 90 χρόνια, εκτός αν λυθεί με σχετική απόφαση της 

γενικής συνέλευσης του Συνεταιρισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16§15. 

 

   ΑΡΘΡΟ 5    ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

  1. Οι συνεταίροι και οι επωφελούμενοι του συνεταιρισμού αναθέτουν στο συνεταιρισμό την 

διαχείριση και προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, των οποίων είναι δικαιούχοι. Για το σκοπό 

αυτό υπογράφουν με το συνεταιρισμό σύμβαση ανάθεσης, τριετούς διάρκειας, σύμφωνα με την οποία 

μεταβιβάζουν καταπιστευτικώς στον συνεταιρισμό προς το σκοπό της διαχείρισης και προστασίας: 

α) το δικαίωμα παρακολούθησης, που προβλέπεται στο άρθρο 5 ν.2121/1993.  

β) το δικαίωμα εύλογης αμοιβής, που προβλέπεται στο άρθρο 18§3 ν.2121/93. 

γ) Το δικαίωμα της παρουσίασης στο κοινό ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, καθώς και με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο, ιδίως μέσω εκθέσεων και το δικαίωμα να καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο κοινό κατά τρόπο 

ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σ’ αυτά, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος, 

δ) το δικαίωμα της άμεσης ή έμμεσης, προσωρινής ή μόνιμης αναπαραγωγής του έργου ως υλικού 

αντικειμένου, είτε της μορφής αυτού, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μέσο, εν όλω ή εν μέρει και επί 

παντός υλικού φορέα, το δικαίωμα της κατά τα ανωτέρω περαιτέρω αναπαραγωγής των αντιτύπων 

(αντιγράφων) των έργων. 

 ε) Το δικαίωμα της εκμίσθωσης και του δημόσιου δανεισμού, όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα 

των έργων τους. 

στ) το δικαίωμα της διασκευής, προσαρμογής ή άλλης μετατροπής του έργου.  

ζ) Το δικαίωμα της μετάδοσης ή αναμετάδοσης στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, με 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, 

παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων, 

η) το δικαίωμα εισαγωγής αντιτύπων του έργου, που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση 

του δημιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που 

το δικαίωμα εισαγωγής αντιτύπων είχε συμβατικά διατηρηθεί από το δημιουργό. 

θ) το δικαίωμα διανομής, μέσω πώλησης ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή, των αντιτύπων των έργων που 

αναπαρήχθησαν κατά το σημείο δ της παρούσης παραγράφου.  

   2. Οι συνεταίροι και οι επωφελούμενοι του συνεταιρισμού διατηρούν το ηθικό πνευματικό τους 

δικαίωμα, όπως αυτό συγκεκριμένα προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του νόμου 2121/93.  

   3. Για την με κάθε τρόπο διαχείριση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 

γ-ζ και θ του παρόντος άρθρου και ειδικότερα για την χορήγηση αδειών ή την υπογραφή συμβάσεων 

εκμετάλλευσης με τρίτους αντισυμβαλλόμενους, καθώς και για τον καθορισμό τιμήματος ανώτερου 

από τα υποχρεωτικώς οριζόμενα δια του αμοιβολογίου ή των σχετικών συλλογικών συμβάσεων, ο 

Συνεταιρισμός ζητεί υποχρεωτικά με επιστολή τη σύμφωνη γνώμη του δημιουργού ή των καθολικών 

διαδόχων αυτού. Εάν ο δημιουργός ή οι καθολικοί του διάδοχοι δεν απαντήσουν εντός δέκα ημερών 

από τη κοινοποίηση της επιστολής, η σύμφωνη γνώμη τους τεκμαίρεται.  

    4. Μετά από σχετική εισήγηση του δημιουργού ή των καθολικών διαδόχων αυτού, ο Συνεταιρισμός 

μπορεί να προχωρήσει στη δωρεά των εισπρακτέων ποσών που προέρχονται από το δικαίωμα 
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παρακολούθησης σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που επιδιώκουν κοινωφελείς, φιλανθρωπικούς, 

εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς. 

    5. Ο Συνεταιρισμός υποχρεούται να αποδεχθεί την καταπιστευτική μεταβίβαση και μερικών 

μονάχα από τις αναφερόμενες στη Σύμβαση Ανάθεσης εξουσίες εκμεταλλεύσεως του περιουσιακού 

δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας ή για επικράτειες ή για είδη έργων της επιλογής του 

δικαιούχου (μερική καταπιστευτική μεταβίβαση). Οι συνεταίροι και οι επωφελούμενοι του 

Οργανισμού δικαιούνται να καταγγείλουν εν όλω ή εν μέρει τη σύμβαση ανάθεσης αναφορικά με το 

περιουσιακό δικαίωμα ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή επικράτειες της επιλογής τους ύστερα 

από έγγραφη προειδοποίηση τριών μηνών. Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος 

της καταγγελίας εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου παρέλθει το καθορισμένο στις εν λόγω 

συμβάσεις ή άδειες εκμετάλλευσης χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο δεν επιτρέπεται η τακτική 

καταγγελία τους. Η ως άνω μερική καταπιστευματική μεταβίβαση εξουσιών επί ορισμένου είδους 

Έργων αφορά πάντως στο σύνολο των ΄Έργων του δημιουργού που εμπίπτουν στο ίδιο είδος Έργων. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της συμβάσεως ανάθεσης ο δικαιούχος δύναται να αναθέτει και περαιτέρω 

εξουσίες εκμετάλλευσης του περιουσιακού δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας του. 

    6. Εντός ενός μηνός από τη σύναψη της Σύμβασης Ανάθεσης, ο δικαιούχος υποχρεούται να παραδώσει 

στο Συνεταιρισμό αναλυτικό κατάλογο όλων των έργων τα οποία έχουν παρουσιασθεί στο κοινό με κάθε 

τρόπο. Ο ανωτέρω κατάλογος πρέπει να ενημερώνεται από τον δικαιούχο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 

Σύμβασης Ανάθεσης.  

    7. Για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων επί των έργων του 

δικαιούχου που έχουν συμπεριληφθεί στο ρεπερτόριο του Συνεταιρισμού, ο δικαιούχος καταβάλει στο 

Συνεταιρισμό ένα ποσό που υπολογίζεται κάθε φορά βάσει ποσοστού επί του συνόλου των αποδοτέων στο 

Συνέταιρο εισπράξεων, όπως αυτό καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατά τρόπο γενικό για το 

σύνολο των δημιουργών και για κάθε τρόπο εκμετάλλευσης χωριστά. 

    8. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους η Γενική Συνέλευση ή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως αυτής το 

Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μειώσει τα ισχύοντα ποσοστά εξόδων διαχείρισης, λαμβάνοντας 

υπόψη τα οικονομικά στοιχεία της διαχειριστικής χρήσης που έχει λήξει.  

    9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις 

οποίες ο δικαιούχος του πνευματικού δικαιώματος ασκεί το δικαίωμά του να χορηγεί άδειες μη 

εμπορικής χρήσης δικαιωμάτων, κατηγοριών εξουσιών ή ειδών έργων της επιλογής τους 

 

   ΑΡΘΡΟ 6   ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

    1. Τα μέλη του συνεταιρισμού διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: τους συνεταίρους-δημιουργούς και 

τους συνεταίρους-καθολικούς διαδόχους. 

    2. Μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του συνεταίρου-δημιουργού, οι πνευματικοί δημιουργοί 

έργων των εικαστικών τεχνών και των εφαρμογών τους, που είναι μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών 

Τεχνών Ελλάδος. 

    3. Μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του συνεταίρου καθολικού διαδόχου φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα καθολικοί διάδοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων δημιουργού έργων των εικαστικών 

τεχνών και των εφαρμογών τους. Εαν τα δικαιώματα αυτά έχουν μεταβιβασθεί εξ αδιαιρέτου σε 

περισσότερους δικαιούχους, αυτοί ορίζουν έναν κοινό εκπρόσωπο, που αποκτά την ιδιότητα του 

συνεταίρου.  

    4. Δεν μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του συνεταίρου όσοι: α) συμμετέχουν σε άλλο 

συνεταιρισμό με την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό. β) διετέλεσαν μέλη άλλου συνεταιρισμού και 

αποχώρησαν χωρίς να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους ή διεγράφησαν από αυτόν λόγω καταδίκης για 

ποινικά αδικήματα ή για διαχειριστικές ατασθαλείες. γ) με τελεσίδικη δικαστική απόφαση 

καταδικάσθηκαν για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 66 του νόμου 2121/93. δ) ασκούν 

επιχείρηση όμοια εν όλω ή εν μέρει προς τον κύριο σκοπό του συνεταιρισμού.  

    5. Για να γίνει κάποιος μέλος του συνεταιρισμού οφείλει α) να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης που 

προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού. β) να υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το 

διοικητικό συμβούλιο που αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη του συνεδρίαση. Η εγγραφή 

των νέων μελών εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την 

απόφαση αποδοχής της αίτησης από το διοικητικό συμβούλιο. Η συμμετοχή των νέων μελών στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξής τους σε όργανα επιτρέπεται μετά την 
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έγκριση εγγραφής από τη γενική συνέλευση. Η ίδια γενική συνέλευση αποφασίζει για τις αιτήσεις 

εγγραφής των μελών που δεν έγιναν δεκτές από το διοικητικό συμβούλιο. 

    6. Για την εγγραφή των συνεταιριζομένων απαιτείται η καταβολή δικαιώματος εγγραφής που 

ανέρχεται σε 15 ευρώ.  

    7. Οι νέοι συνεταίροι δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή 

περιουσία του συνεταιρισμού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4§3 ν.1667/86. 

 

   ΑΡΘΡΟ 7   ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

   1. Οι δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων νομίμως δημοσιευμένων έργων των εικαστικών τεχνών 

και των εφαρμογών τους που δεν επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις γι’ 

αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού, μπορούν να εγγραφούν ως 

επωφελούμενοι του συνεταιρισμού, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το διοικητικό συμβούλιο 

και υπογράψουν τη σύμβαση ανάθεσης του άρθρου 5. Το διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να αρνηθεί 

χωρίς σπουδαίο λόγο την αίτηση. 

  2. Για την εγγραφή των επωφελουμένων απαιτείται η καταβολή δικαιώματος εγγραφής που ανέρχεται 

σε 15 ευρώ.  

 

    ΑΡΘΡΟ 8   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 

    1. Οι συνεταίροι δικαιούνται: 

 α) να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά όργανα 

του συνεταιρισμού, να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.  

 β) να απολαμβάνουν των επιδομάτων πρόνοιας που προσφέρει ο συνεταιρισμός από το σχετικό 

αποθεματικό του για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των ιδίων και της οικογένειας τους. 

 γ) να κάνουν χρήση των νομικών υπηρεσιών του συνεταιρισμού. 

 δ) να ενημερώνονται μια φορά το χρόνο, προκειμένου να διατυπώνουν τις απόψεις τους για τους 

γενικούς κανόνες καθορισμού του ύψους της αμοιβής, τις μεθόδους είσπραξης και διανομής των 

αμοιβών, καθώς και για άλλα θέματα σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία των έργων τους. 

 ε) να εισπράττουν τα δικαιώματα που τους αναλογούν, σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής, μετά την 

αφαίρεση του ποσοστού που παρακρατεί ο συνεταιρισμός για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης. 

   στ) να ζητούν δια του Συνεταιρισμού την παραχώρηση δικαιωμάτων διασκευής, μεταποίησης 

προσαρμογής, αναπαραγωγής ή δημόσιας παρουσίασης οποιουδήποτε ξένου έργου. 

 

    ΑΡΘΡΟ 9   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 

    1.  Οι συνεταίροι υποχρεούνται: 

α) να σέβονται τους νόμους, το καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς του συνεταιρισμού και τις 

αποφάσεις των συνεταιριστικών οργάνων. 

β) να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις. 

γ) να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής καθώς και κάθε τακτική ή έκτακτη εισφορά που προβλέπεται 

στο παρόν καταστατικό ή επιβάλλεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.  

δ) να μην εκχωρούν μέρος ή το σύνολο των εισπραττομένων δικαιωμάτων σε χρήστες και γενικά σε 

κάθε πρόσωπο που έχει συμφέρον ή θα μπορούσε υπό οποιαδήποτε αιτία να έχει συμφέρον στην 

εκμετάλλευση των έργων. 

ε) να ενημερώνουν τον συνεταιρισμό για κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων δημιουργού. 

ζ) να ενημερώνουν γραπτώς τον συνεταιρισμό για τα έργα που έχουν δημοσιεύσει με οποιονδήποτε 

τρόπο και για τα νέα έργα τους που δημοσιεύονται μετά την ανάθεση της διαχείρισης, όπως ειδικότερα 

ορίζεται στη σύμβαση ανάθεσης. να ενημερώνουν ωσαύτως για κάθε είδους μεταβίβαση της 

κυριότητας, της νομής ή της κατοχής επί των υλικών φορέων στους οποίους ενσωματώνεται το έργο. 

 

    ΑΡΘΡΟ 10      ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

    Οι επωφελούμενοι του οργανισμού διαθέτουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στα εδάφια γ-ε του 

άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα εδάφια α και γ-ζ του 

άρθρου 9. 
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    ΑΡΘΡΟ 11    ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 

1. Παύουν να είναι μέλη του συνεταιρισμού: α) όσοι αποκλείονται σύμφωνα με το άρθρο 12 του 

παρόντος καταστατικού, β) όσοι αποχωρούν με γραπτή δήλωση που υποβάλλεται στο διοικητικό 

συμβούλιο τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης, γ) όσοι καταγγέλλουν 

εμπρόθεσμα τη σύμβαση ανάθεσης. Η καταγγελία ενεργεί στο τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το 

οποίο έγινε, εφόσον από την καταγγελία μέχρι το τέλος του έτους μεσολαβεί χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον τριών μηνών, άλλως στο τέλος του επομένου ημερολογιακού έτους, δ) όσοι εκπίπτουν 

αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους, μετά από σχετική διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, εφόσον εκλείψουν από το πρόσωπο του οι προϋποθέσεις για την εγγραφή του ως 

συνεταίρου. 

2. Οι συνεταίροι που αποχωρούν οικειοθελώς από τον Συνεταιρισμό δικαιούνται να απαιτήσουν τη 

συνεταιριστική τους μερίδα στην ονομαστική της αξία. Με τον αποκλεισμό ή την αποχώρηση του 

συνεταίρου μειώνεται το κεφάλαιο του συνεταιρισμού εκτός αν η συνεταιριστική μερίδα δωρηθεί στο 

Συνεταιρισμό. 

3. Παύουν να είναι επωφελούμενοι του συνεταιρισμού: α) όσοι ζητούν την ακύρωση της εγγραφής 

τους ή καταγγέλουν εμπρόθεσμα τη σύμβαση αναθέσεως με γραπτή αίτηση προς το διοικητικό 

συμβούλιο, β) όσοι διαγράφονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για σπουδαίο λόγο και 

ιδιαίτερα για παραβίαση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στα εδάφια δ-ε του άρθρου 9 ή για τους 

λόγους που αναφέρονται ως λόγοι αποκλεισμού στο άρθρο 12.  

 

    ΑΡΘΡΟ 12   ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 

   1. Συνεταίρος μπορεί να αποκλεισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για την οποία απαιτείται 

απαρτία και πλειοψηφία 50% του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού. Η Γενική Συνέλευση μπορεί 

να αποφασίσει τον αποκλεισμό: ι) όταν ο συνεταίρος με τη συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα 

του συνεταιρισμού και ιδίως όταν παραβιάζει τις υποχρεώσεις των εδαφίων δ-ε του άρθρου 9,ιι) εφόσον 

με τη συμπεριφορά του πλήττει τα νόμιμα δικαιώματα άλλων πνευματικών δημιουργών. στη 

συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να έχει προηγηθεί επίπληξη του Διοικητικού Συμβουλίου προς το 

συνεταίρο, μετά από σχετική προηγούμενη ακρόασή του. 

   2. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για την καταγγελία για σπουδαίο λόγο της σύμβασης ανάθεσης από 

το συνεταιρισμό. 

   3. Ο συνεταίρος που αποκλείεται έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή της συνεταιριστικής του 

μερίδας στην ονομαστική της αξία. Συμβάσεις μεταξύ του οργανισμού και του χρήστη που αφορούν 

έργα του αποκλειόμενου συνεταίρου και έχουν υπογραφεί πριν τον αποκλεισμό παραμένουν εν ισχύ και 

μετά από αυτόν, όπως ορίζεται στη σύμβαση ανάθεσης.  

 

    ΑΡΘΡΟ 13            ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 

Κάθε συνεταίρος ευθύνεται για τα χρέη του Συνεταιρισμού μόνο κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας 

της συνεταιριστικής μερίδας, που εισέφερε. 

 

    ΑΡΘΡΟ 14   ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

   1.  Έσοδα του συνεταιρισμού αποτελούν: 

α) οι εισφορές των μελών (τακτικές και έκτακτες).Τα δικαιώματα εγγραφής και τα ποσά που 

προέρχονται από τα ποσοστά που παρακρατήθηκαν από τα εισπραχθέντα δικαιώματα για την κάλυψη 

των εξόδων διαχείρισης. 

β) τα εισπραχθέντα δικαιώματα που δεν μπόρεσαν να διανεμηθούν ή που δεν αναζητήθηκαν από τους 

δικαιούχους για μια δεκαετία. 

γ) τα έσοδα από τη διαχείριση των δικαιωμάτων που έχει αποκτήσει από χαριστική αιτία ο 

συνεταιρισμός. 

δ) οι τόκοι των καταθέσεων όψεως ή επί προθεσμίας και γενικότερα τα έσοδα από την περιουσία του 

συνεταιρισμού. 

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

στ) κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και ενισχύσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που γίνονται 

δεκτές όπως ορίζει ο νόμος. 
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    2.  Έξοδα του συνεταιρισμού αποτελούν: 

α) έξοδα διαχείρισης και ιδιαίτερα τα έξοδα για την είσπραξη, διανομή και προστασία των πνευματικών 

δικαιωμάτων που του έχουν ανατεθεί. 

β) τα έξοδα για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε συνέδρια που αφορούν θέματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. 

γ) τα επιδόματα που παρέχονται στους συνεταίρους από το ειδικό αποθεματικό πρόνοιας του 

Συνεταιρισμού. 

δ) η ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων από ειδικό αποθεματικό του Συνεταιρισμού. 

 

    ΑΡΘΡΟ 15   ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

Όργανα του συνεταιρισμού είναι η γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο και το εποπτικό 

συμβούλιο. 

 

   ΑΡΘΡΟ 16          ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

   1. Η γενική συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη του συνεταιρισμού και συνέρχεται σε τακτικές 

και έκτακτες συνεδριάσεις. 

   2. Η τακτική γενική συνέλευση συνέρχεται μια φορά κατ’ έτος ύστερα από πρόσκληση του 

διοικητικού συμβουλίου και μέσα σε τέσσερεις μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. 

   3.  Η έκτακτη γενική συνέλευση συνέρχεται όποτε τη συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο ή όταν το 

ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το εποπτικό συμβούλιο ή το 1/10 των μελών 

του συνεταιρισμού, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών μελών. Το διοικητικό συμβούλιο 

υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της σχετικής 

αίτησης. 

   4.  Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η συνέλευση και τα 

θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους συνεταίρους είκοσι τουλάχιστον 

ημέρες πριν από τη μέρα της γενικής συνέλευσης με προσωπικές επιστολές. Με αίτηση του 1/10 των 

μελών, που πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον δέκα μέρες πριν τη συνέλευση, μπορούν να προστεθούν 

και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Σε αυτή την περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο αποστέλλει 

νέα συμπληρωματική πρόσκληση στα μέλη επτά ημέρες πριν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης. 

   5. Η γενική συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια 

διάταξη. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για 

θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα 

αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό των μελών, αλλά όχι λιγότερα από τρία. 

   6. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η 

γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την 

ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη 

της συνεδρίασης παρίστανται το 1/5 τουλάχιστον των μελών του συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρξει και 

πάλι απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον 

ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη 

και αν παρίστανται, ο αριθμός των οποίων στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος 

των επτά. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των 

ψηφισάντων μελών. 

    7. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο πρόεδρος και ο γραμματέας της συνέλευσης. 

Εως την εκλογή του προέδρου τα καθήκοντα του ασκεί ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, αν 

αυτός απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ή, αν δεν παραβρίσκεται 

κανένα, ένα μέλος του συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη συνέλευση. Ο πρόεδρος διευθύνει τις 

εργασίες της συνέλευσης και ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και 

από τον ίδιο. 

    8.  Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί το πολύ άλλα δυο μέλη και να ψηφίζει σύμφωνα με τις 

οδηγίες που του έχουν δώσει, εφόσον καταθέσει στο προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης σχετική 

έγγραφη εξουσιοδότηση με επικυρωμένο από δημόσια αρχή το γνήσιο της υπογραφής των 

εξουσιοδοτούντων. Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης δύναται να αρνηθεί την εξουσιοδότηση 

εάν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ εξουσιοδοτούντος και εξουσιοδοτουμένου  
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    9. Στην περίπτωση αρχαιρεσιών η γενική συνέλευση εκλέγει Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, με 

ανάταση της χειρός και σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αμέσως μετά η Επιτροπή συνέρχεται και 

εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και αναλαμβάνει τα καθήκοντά της. Η Εφορευτική 

Επιτροπή μεριμνά για τη γνωστοποίηση των ονομάτων των υποψηφίων και τη διανομή ψηφοδελτίων 

στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και για την ομαλή και νόμιμη ψηφοφορία. Μετά το πέρας της 

ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει την καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων, ανακοινώνει 

τους επικρατήσαντες υποψηφίους και συντάσσει το πρακτικό εκλογής. Εάν τα μέλη του συνεταιρισμού 

υπερβούν τα 500 πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής τοποθετείται δικαστικός αντιπρόσωπος 

οριζόμενος από τον πρόεδρο του οικείου Πρωτοδικείου. 

    10. Κατά την ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού και του εποπτικού 

συμβουλίου επιτρέπεται η ψήφος δι’ αλληλογραφίας, εφόσον το ψηφοδέλτιο έχει ταχυδρομηθεί με 

συστημένη επιστολή και έχει παραληφθεί από την εφορευτική επιτροπή τουλάχιστον κατά την ημέρα 

της ψηφοφορίας. Το ψηφοδέλτιο τοποθετείται στον επικυρωμένο και αποσταλθέντα από την 

Εφορευτική Επιτροπή φάκελο, ο οποίος τοποθετείται μαζί με την ως άνω συστημένη επιστολή σε έναν 

μεγαλύτερο φάκελο. Η επιστολή πρέπει να υπογράφεται από τον συνεταίρο, το γνήσιον της υπογραφής 

του οποίου βεβαιώνεται από το οικείο αστυνομικό τμήμα. 

    11. Η εκλογή των μελών του διοικητικού και τους εποπτικού συμβουλίου γίνεται με βάση 

συνδυασμούς υποψηφίων και μεμονωμένες υποψηφιότητες και με το σύστημα της απλής αναλογικής. 

Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τους υποψηφίους οι οποίοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο με 

αλφαβητική σειρά. Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού ψηφίζει όσους υποψηφίους του συνδυασμού της 

προτίμησής του επιθυμεί, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του εκλεγόμενου οργάνου, με 

σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα κάθε υποψηφίου. Ψηφοδέλτια, που δεν έχουν σταυρό 

προτίμησης ή έχουν σταυρούς περισσότερους από τον αριθμό των συμβούλων που θα εκλεγούν, είναι 

έγκυρα και υπολογίζονται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί προτίμησης. 

    12.   Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα με την 

εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με το αριθμό των εδρών του 

διοικητικού συμβουλίου. Το πηλίκο της διαίρεσης και σε περιπτώσεις ύπαρξης κλάσματος ο 

πλησιέστερος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Αν το κλάσμα ισούται με 

το μισό της μονάδας, ως εκλογικό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός. Κάθε συνδυασμός 

καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον 

αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες κατανέμονται μεταξύ των 

συνδυασμών που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα και συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων 

μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου κατά τη σειρά του αριθμού των υπολοίπων. Εάν και πάλι 

μείνουν αδιάθετες έδρες κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο 

ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση. Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται όσοι 

συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Τα λευκά ψηφοδέλτια θεωρούνται ως 

έγκυρα. 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλογικά και για την εκλογή του εποπτικού 

συμβουλίου. 

    13. Εάν δεν υπάρξουν περισσότεροι του ενός συνδυασμοί και συμπληρωθεί ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, 

τότε κάθε συνεταίρος μπορεί να θέσει έως τρεις σταυρούς για κάθε όργανο. 

    14. Η υποβολή υποψηφιοτήτων πρέπει να κατατίθενται εγγράφως στα γραφεία του Συνεταιρισμού το 

αργότερο δέκα ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. 

    15. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του συνεταιρισμού, 

τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας, τον αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, 

τη διάλυση, τη συγχώνευση του συνεταιρισμού, την ανάκληση μελών του διοικητικού ή εποπτικού 

συμβουλίου, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ’ αυτήν τα μισά συν ένα των 

μελών του συνεταιρισμού. Για τη λήξη αποφάσεων σε αυτά τα θέματα απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 

του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού.  

    16. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του κανονισμού διανομής των δικαιωμάτων 

και για την τροποποίηση του καταστατικού, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ’ 

αυτήν τουλάχιστον τα μισά συν ένα των μελών του συνεταιρισμού. Εάν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί 

η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την 

ίδια ώρα και αποφασίζει για τα ως άνω θέματα, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται 
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τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του συνεταιρισμού. Εάν και πάλι η απαρτία αυτή δεν 

επιτευχθεί η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο 

τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για τα ως άνω θέματα, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης 

παρίστανται το 1/10 τουλάχιστον των μελών του συνεταιρισμού και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα 

από τριάντα μέλη. Για τη λήψη αποφάσεων σε αυτά τα θέματα απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των 

ψηφισάντων μελών.  

    17.  Η ψηφοφορία είναι μυστική για τις αρχαιρεσίες, την παροχή εμπιστοσύνης, την απαλλαγή από 

ευθύνη μελών του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου, την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού 

και 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. 

    18. Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα του 

συνεταιρισμού. 

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης υπάγονται: 

ι)      η τροποποίηση του καταστατικού και η έγκριση της σύμβασης ανάθεσης, 

ιι)    η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του συνεταιρισμού, 

ιιι)  η έγκριση του κανονισμού διανομής για τα εισπραττόμενα δικαιώματα και για την αμοιβή του 

άρθρου 18 του νόμου 2121/93, καθώς και η έγκριση του αμοιβολογίου, 

ιν)   η συμμετοχή σε εταιρεία ή σε άλλο συνεταιρισμό και η αποχώρηση από αυτήν,  

ν)    η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης,  

νι)   η έγκριση του προϋπολογισμού και του προγράμματος δράσης, 

νιι)  η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου,  

νιιι) η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών 

καταστάσεων, 

ιx)   η έγκριση της εισδοχής νέων συνεταίρων, 

x)  ο σχηματισμός αποθεματικού πρόνοιας και άλλων ειδικών και έκτακτων αποθεματικών, οι γενικές 

αρχές διάθεσής τους, καθώς και ο καθορισμός της επενδυτικής πολιτικής για τα έσοδα από 

δικαιώματα ή για έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από δικαιώματα 

xι)   ο διορισμός και η απομάκρυνση ορκωτών λογιστών 

xιι)  η έγκριση της ετήσιας έκθεσης διαφάνειας 

xιιι) ο τρόπος διαχείρισης πιθανών περιπτώσεων που μπορεί να επηρεάσουν την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων και την επίτευξη των στόχων του οργανισμού 

xιν) η έγκριση οποιασδήποτε κτήσης, πώλησης ή υποθήκευσης ακινήτων 

xν) η έγκριση συγχωνεύσεων και συμμαχιών, σύστασης θυγατρικών και εξαγοράς άλλων 

οντοτήτων 

xνι) η έγκριση λήψης και χορήγησης δανείων ή παροχής ασφάλειας για δάνεια 

xνιι) όσες άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται στη γενική συνέλευση από το παρόν καταστατικό. 

    18. Αν ο συνεταιρισμός αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αν κατά τη σύνταξη 

του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του 

συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των συνεταίρων, το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά 

χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη γενική συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους 

συνεταίρους. Στη γενική συνέλευση υποβάλλεται ισολογισμός και έκθεση του διοικητικού συμβουλίου 

για την περιουσιακή κατάσταση του συνεταιρισμού και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά. Η έκτακτη 

εισφορά επιβάλλεται στα μέλη κατ’ αναλογία των συνεταιριστικών μερίδων αν το αποφασίσει η γενική 

συνέλευση με απαρτία των δυο τρίτων και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 

συνεταιρισμού. 

 

    ΑΡΘΡΟ 17            ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

    1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση 

μεταξύ όλων των συνεταίρων δημιουργών. 

    2. Η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. είναι διετής και μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νεου 

διοικητικού συμβουλίου το πολύ για έξη μήνες. Τα μέλη του Δ.Σ. επανεκλέγονται ελεύθερα. 

    3. Τα μέλη του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 

πέντε χρόνια ως μέλη του συνεταιρισμού. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τα πέντε πρώτα χρόνια της 

λειτουργίας του συνεταιρισμού. 
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    4. Τα μέλη του Δ.Σ. και του Ε.Σ. δεν μπορούν ι) να είναι έμποροι έργων τέχνης ή διοργανωτές 

πλειστηριασμών έργων τέχνης ή να συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο και ιδίως ως ιδιοκτήτες, 

διαχειριστές, διευθυντές ή διοικητές σε νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

εμπορίας ή της διοργάνωσης πλειστηριασμών έργων τέχνης, ιι) να αναπαράγουν και να εμπορεύονται 

κατ’ επάγγελμα έργα των εικαστικών τεχνών ή να συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο και ιδίως ως 

ιδιοκτήτες, διαχειριστές, διευθυντές ή διοικητές σε νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με αυτή την 

αναπαραγωγή και εμπορία, ιιι) να είναι ιδιοκτήτες, διαχειριστές, διευθυντές ή διοικητές σε οργανισμούς 

ραδιομετάδοσης, όποιο και αν είναι το μέσο επικοινωνίας δια σημάτων, εικόνων και ήχων, ιν) να 

ασκούν διευθυντικές αρμοδιότητες σε εταιρεία διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων στην ημεδαπή ή 

στην αλλοδαπή, εκτός αν τις ασκούν κατ’ εντολή του Δ.Σ. του συνεταιρισμού, ν) να είναι ιδιοκτήτες, 

διαχειριστές, διευθυντές ή διευθυντικά στελέχη ή εταίροι με οποιοδήποτε ποσοστό σε επιχειρήσεις που 

εμπορεύονται χαρτί, φωτοτυπικά μηχανήματα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή γενικά μηχανήματα που 

χρησιμεύουν στην αναπαραγωγή εικόνας ή ήχου και εικόνας, καθώς και υλικούς φορείς που 

χρησιμοποιούνται σ’ αυτή την αναπαραγωγή, νι) να ασκούν διοικητικές αρμοδιότητες σε οποιοδήποτε 

νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ή και σε υπηρεσίες του Δημοσίου), εφόσον υπάρχει 

πιθανότητα να βρεθούν τα συμφέροντά του αντιμέτωπα με αυτά του συνεταιρισμού. 

Ως αναπαραγωγή και εμπορία έργων τέχνης υπό την έννοια του άρθρου αυτού δεν νοείται η 

αναπαραγωγή και εκμετάλλευση των προσωπικών έργων του δημιουργού.  

    5. Όποιοι αναλαμβάνουν τέτοια καθήκοντα κατά τη διάρκεια της θητείας τους ή όποιοι απουσιάζουν 

αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις εκπίπτουν των συνεταιριστικών τους 

αξιωμάτων. Εκπίπτουν επίσης των αξιωμάτων τους όποιοι καταδικασθούν τελεσίδικα για διαχειριστικές 

ατασθαλείες εις βάρος του συνεταιρισμού ή παραβιάσουν τις διατάξεις του άρθρου 66 του νόμου 

2121/93 ή τις διατάξεις των εδαφίων δ-ε του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού. Οσοι 

κατηγορηθούν για παρόμοια αδικήματα μπορούν να ανακληθούν με απόφαση της γενικής συνέλευσης 

που συνέρχεται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό και αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που 

προβλέπεται στην παράγραφο 15 του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού. 

    6. Με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου το Δ.Σ. συνέρχεται και εκλέγει με μυστική 

ψηφοφορία τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα και τον ταμία. Στην περίπτωση κατά την 

οποία οι υποψηφιότητες για μια θέση είναι περισσότερες από δύο, η εκλογή συνεχίζεται μεταξύ των 

δυο επικρατέστερων. Εάν παραιτηθεί, ανακληθεί, εκπέσει ή εκλείψει κατ ’οιονδήποτε τρόπο μέλος του 

Δ.Σ. αντικαθίσταται από τον επόμενο σε σταυρούς υποψήφιο του ίδιου συνδυασμού. Η αναπλήρωση 

μέλους του προεδρείου γίνεται από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο. 

    7. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το μήνα και σε έκτακτη 

όταν το συγκαλέσει ο πρόεδρος ή το ζητήσει το ένα τρίτο των μελών του. Βρίσκεται σε απαρτία και 

συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση μέλους δεν 

επιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερτερεί η ψήφος του προέδρου. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών και 

υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα. 

    8. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου 

όταν συζητούνται θέματα που αφορούν άμεσα αυτό ή συγγενή πρώτου βαθμού. 

    9. Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης 

μπορεί να παρασχεθεί αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησης. 

   10. Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το συνεταιρισμό. 

Είναι αρμόδιο: 

α) να εκτελεί το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. 

β) να καταρτίζει και να τροποποιεί τη σύμβαση ανάθεσης, τον κανονισμό διανομής των δικαιωμάτων 

και τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του συνεταιρισμού, που εγκρίνονται από τη γενική 

συνέλευση. 

γ) να συντάσσει στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης τον ισολογισμό και το λογαριασμό 

αποτελεσμάτων χρήσης και να τους υποβάλλει στην τακτική γενική συνέλευση και στο εποπτικό 

συμβούλιο για έλεγχο τριάντα μέρες πριν από την ημέρα σύγκλισης της τακτικής γενικής συνέλευσης. 

δ)   να αποφασίζει την εγγραφή συνεταίρων και επωφελουμένων. 

ε)  να προτείνει τον αποκλεισμό συνεταίρων στη γενική συνέλευσης και να καταγγέλλει τη σύμβαση 

ανάθεσης των επωφελουμένων. 
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στ) να συνεργάζεται με τους δημόσιους φορείς και με τους άλλους οργανισμούς συλλογικής 

διαχείρισης για την προώθηση, προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, διορίζοντας αντιπροσώπους 

του συνεταιρισμού όποτε το κρίνει αναγκαίο. 

ζ) να συνάπτει τις ατομικές και συλλογικές συμβάσεις με τους χρήστες. να επεξεργάζεται το 

αμοιβολόγιο και να το προτείνει στη γενική συνέλευση.  

η) να συνάπτει συμβάσεις αμοιβαιότητας με ξένους οργανισμούς. 

θ) να προσλαμβάνει το γενικό διευθυντή, τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή και το υπόλοιπο 

προσωπικό διαχείρισης και να τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες . 

ι) να ορίζει τους εκπρόσωπους του οργανισμού σε συνέδρια.  

ια) να εισηγείται το ποσοστό παρακράτησης για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης το οποίο 

εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτό το ποσοστό στους 

πνευματικούς δημιουργούς πριν από την υπογραφή της σύμβασης αναθέσεως. Το ποσοστό δεν μπορεί 

να αυξηθεί χωρίς τη συναίνεση των δημιουργών παρά ύστερα από ειδοποίηση ενός έτους.  

ιβ) να αποδέχεται τις δωρεές και τις κληρονομίες. 

ιγ) να καταθέτει τα εισπραχθέντα δικαιώματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε περίπτωση 

αντιδικίας μεταξύ δικαιούχων. 

ιδ)  να ζητεί τη σύμφωνη γνώμη των δημιουργών για την σύναψη συμβολαίων με τους χρήστες.  

ιε)  να αποφασίζει για τη δωρεά των ποσών που προέρχονται από το δικαίωμα παρακολούθησης μετά 

από σχετική εισήγηση του δημιουργού ή των καθολικών διαδόχων του. 

ιστ) για κάθε άλλο θέμα που ρητά ανατίθεται σ’ αυτό από το παρόν καταστατικό. 

    11. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να καταβάλλουν την επιμέλεια που καταβάλλουν 

στις δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του συνεταιρισμού. 

 

    ΑΡΘΡΟ 18        ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

    1. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί το 

σωματείο έναντι τρίτων και δικαστικώς. υπογράφει μαζί με τον γενικό γραμματέα τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων και τα εξερχόμενα έγγραφα. υπογράφει δε μαζί με τον ταμία τα εντάλματα πληρωμής. Σε 

περίπτωση κωλύματος αντικαθιστάται από τον Αντιπρόεδρο ή αν κωλύεται και αυτός από σύμβουλο 

που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

    2. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει την αλληλογραφία, ηρεί τα αρχεία της ένωσης καθώς και τα 

πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο τα πρακτικά και όλα τα 

εξερχόμενα έγγραφα. Υποχρεούται να ανακοινώνει το περιεχόμενο των εισερχομένων εγγράφων στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειναι υπεύθυνος για την τήρηση και ενημέρωση του μητρώου των 

μελών. Εάν κωλύεται αντικαθίσταται από σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

    3. Ο Ταμίας κρατά τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος, είναι υπεύθυνος για τις εισπράξεις, υπογράφει 

μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής και εποπτεύει τη ορθή λειτουργία των οικονομικών 

υπηρεσιών. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και την έκθεση οικονομικής διαχείρισης. Σε περίπτωση 

κωλύματος αναπληρώνεται από σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

    4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνουν ό, τι καθήκοντα τους ανατίθενται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και γενικότερα, βοηθούν στη διοίκηση και διαχείριση του Συνεταιρισμού.  

 

    ΑΡΘΡΟ 19              ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

     1. Το εποπτικό συμβούλιο αποτελείται από τρία μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση. 

Συνέρχεται τέσσερεις φορές κατ’ έτος 

    2. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο διοικητικό και στο εποπτικό συμβούλιο. Τα μέλη 

του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου καθώς και οι διευθυντές και αναπληρωτές διευθυντές 

δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού.  

    3. Το εποπτικό συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, του διευθυντή και του 

αναπληρωτή διευθυντή και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των 

αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Το εποπτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει 

γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και 

διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού. Για τη 

διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις ειδικούς συμβούλους ή 

εμπειρογνώμονες. Το εποπτικό συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού 
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και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση υποδεικνύει στο 

διοικητικό συμβούλιο την επανόρθωσή τους και συγκαλεί τη γενική συνέλευση όταν θεωρεί ότι 

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

συνεταιρισμού.  

    4. Το εποπτικό συμβούλιο συντάσσει έκθεση επί του ισολογισμού και του λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσης, την οποία και καταθέτει στη γενική συνέλευση. Η έκθεση μαζί με τον 

ισολογισμό και το λογαριασμό πρέπει να είναι στη διάθεση των συνεταίρων δεκαπέντε ημέρες πριν τη 

συνεδρίαση. 

    5.  Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα. 

 

    ΑΡΘΡΟ 20           ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

1.Ο γενικός διευθυντής και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής προσλαμβάνονται από το Δ.Σ. με 

σχετική απόφαση για την οποία απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. Εξασκούν τις 

αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζονται, χωρίς να απαιτείται η υπογραφή άλλου οργάνου. Η αμοιβή 

τους, καθώς και η καταβολή αποζημίωσης λόγω απόλυσης ορίζεται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης 

    2. Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής είναι και ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας του 

συνεταιρισμού. 

    3. Το διοικητικό προσωπικό του συνεταιρισμού δεν είναι απαραίτητο να αποτελείται από μέλη του 

συνεταιρισμού. 

    4. Ο διευθυντής και ο αναπληρωτής διευθυντής προσλαμβάνονται με σύμβαση έργου ή έμμισθης  

εντολής. Το υπόλοιπο προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας.  

    5. Τα πρόσωπα που αποτελούν το προσωπικό διαχείρισης του συνεταιρισμού δεν μπορούν ι) να είναι 

έμποροι έργων τέχνης ή διοργανωτές πλειστηριασμών έργων τέχνης ή να συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε  

τρόπο  και  ιδίως  ως  ιδιοκτήτες, διαχειριστές, διευθυντές ή διοικητές σε νομικά πρόσωπα που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της εμπορίας ή της διοργάνωσης πλειστηριασμών έργων τέχνης, ιι) να 

αναπαράγουν και να εμπορεύονται κατ’ επάγγελμα έργα των εικαστικών τεχνών ή να συμμετέχουν 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο και ιδίως ως ιδιοκτήτες, διαχειριστές, διευθυντές ή διοικητές σε νομικά 

πρόσωπα που ασχολούνται με αυτή την αναπαραγωγή και εμπορία, ιιι) να είναι επιχειρηματίες ή 

εταίροι, διαχειριστές, διοικητές ή διευθυντές παραγωγής σε εμπορο-βιομηχανικές επιχειρήσεις που 

προωθούν, διοργανώνουν ή εκμεταλλεύονται οποιαδήποτε δημόσια θεάματα, που εκδίδουν, 

δημοσιεύουν ή αναπαράγουν δια μηχανικών μέσων οποιαδήποτε πνευματικά έργα ξένης δημιουργίας, 

ιν) να είναι ιδιοκτήτες, διαχειριστές, διευθυντές ή διοικητές σε οργανισμούς ραδιομετάδοσης, όποιο και 

αν είναι το μέσο επικοινωνίας δια σημάτων, εικόνων και ήχων, ν) να είναι ιδιοκτήτες, διαχειριστές, 

διευθυντές ή διευθυντικά στελέχη ή εταίροι με οποιοδήποτε ποσοστό σε επιχειρήσεις που εμπορεύονται 

χαρτί, φωτοτυπικά μηχανήματα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή γενικά μηχανήματα που χρησιμεύουν 

στην αναπαραγωγή εικόνας ή ήχου και εικόνας, καθώς και υλικούς φορείς που χρησιμοποιούνται σ’ 

αυτή την αναπαραγωγή, νι) να συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή με οποιαδήποτε μόνιμη 

συνεργασία με τις ανωτέρω αναφερόμενες εταιρείες, νιι) να ασκούν διευθυντικές αρμοδιότητες σε 

εταιρεία διαχείρισης στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εκτός αν τις ασκούν κατ’ εντολή του Δ.Σ. του 

συνεταιρισμού, νιιι) να ασκούν ανάλογες αρμοδιότητες σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου (ή και σε υπηρεσίες του Δημοσίου), εφόσον υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν τα 

συμφέροντά του αντιμέτωπα με αυτά του συνεταιρισμού, ιχ) να αποκτήσουν συμφέροντα στη 

λειτουργία εταιρείας ή νομικού προσώπου, τα συμφέροντα του οποίου μπορεί να έρθουν σε σύγκρουση 

με αυτά του συνεταιρισμού, χ) να ακολουθούν προσωπικούς σκοπούς χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες 

του συνεταιρισμού, χι) να είναι πράκτορες δημιουργού. 

Ο διευθυντής και ο αναπληρωτής διευθυντής δεν μπορούν επίσης να ασκούν δικαιώματα συνεταίρου. 

 

    ΑΡΘΡΟ 21    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 

Ως διαχειριστικό έτος ορίζεται το ημερολογιακό έτος. Ειδικά η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει από 

την παροχή άδειας λειτουργίας του Συνεταιρισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού και τελειώνει την 31η 

Δεκεμβρίου του επομένου έτους. 
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     ΑΡΘΡΟ 22                      ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 1. Για το σχηματισμό του τακτικού  αποθεματικού παρακρατείται το 1/10 επί των εσόδων της κάθε 

χρήσης, που προκύπτουν από την παρακράτηση ποσοστού επί των εισπραττομένων δικαιωμάτων για 

την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Συνεταιρισμού. Το ποσοστό αυτό δεν παρακρατείται εάν το 

ύψος του αποθεματικού έχει εξισωθεί με τη συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων.  

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για το σχηματισμό ειδικών και έκτακτων αποθεματικών. 

 

    ΑΡΘΡΟ 23        ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

    1. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και τροποποιεί τον κανονισμό διανομής με την αυξημένη απαρτία 

και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 16§16. 

    2. Το προϊόν της διαχείρισης διανέμεται κατ’ αρχήν σύμφωνα με το ποσοστό της συμμετοχής του 

κάθε έργου σ’ αυτό το προϊόν. Αποκλίσεις από αυτή την αρχή επιτρέπονται εάν η πραγματική χρήση 

κάθε έργου ή ο αριθμός των δικαιούχων για κάθε χρήση του έργου δεν μπορεί να υπολογισθεί ή για τον 

υπολογισμό του απαιτείται δυσανάλογη εργασία. Ακόμα όμως και σ’ αυτές τις περιπτώσεις η διανομή 

πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια. 

   3. Ειδικά για τη διανομή των ποσών που εισπράττονται ως αποζημίωση για την ελεύθερη ιδιωτική 

αναπαραγωγή των έργων, σύμφωνα με το άρθρο 18§3 ν.2121/93, λαμβάνεται υπόψη εκτός από την 

ποσοστιαία συμμετοχή του κάθε έργου στο γενικό προϊόν διαχείρισης και η γενική συμμετοχή των 

καλλιτεχνών, δια του προσωπικού τους έργου, στην πολιτιστική παραγωγή και στην ελεύθερη ιδιωτική 

αναπαραγωγή των έργων αυτής. 

  4. Η διανομή μεταξύ συνδημιουργών διενεργείται βάσει συμφωνίας τους που έχει γνωστοποιηθεί στο 

συνεταιρισμό, όπως ορίζει η σύμβαση ανάθεσης. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία, η διανομή στηρίζεται 

στην αρχή της αριθμητικής ισότητας. 

 

    ΑΡΘΡΟ 24                      ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

    1.  Ο συνεταιρισμός διαλύεται: 

α) αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των 10, 

β) αν αποφασίσει σχετικά η γενική συνέλευση, 

γ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 1667/86. 

 

    ΑΡΘΡΟ 25              ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

    1.  Η εκκαθάριση διενεργείται από το εποπτικό συμβούλιο. 

    2. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι 

απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του συνεταιρισμού. Το υπόλοιπο δεν 

διανέμεται στους συνεταίρους, αλλά δωρίζεται με απόφαση της τελευταίας γενικής συνέλευσης σε μη 

κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που στοχεύει στην ανάπτυξη της 

πολιτιστικής παραγωγής και την προστασία των πνευματικών δημιουργών. 

 

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017 

 

       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.       Η Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. 

     Χαράλαμπος. Δαραδήμος                                          Μαργαρίτα. Σπηλιωτάκη   
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