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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 

 

Άρθρο 1 

Ίδρυση – Επωνυμία-Έδρα-Διάρκεια 

 

1.1. Οι συνθέτες και οι στιχουργοί, καθώς και οι κληρονόμοι τους των οποίων το 

ονοματεπώνυμο αναγράφονται στο άρθρο 37 του παρόντος αποφάσισαν να συστήσουν 

οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, που να έχει τη μορφή αστικού συνεταιρισμού 

περιορισμένης ευθύνης και να διέπεται από το καταστατικό του και το νόμο και δη τις 

διατάξεις των νόμων 1667/1986 για τους αστικούς συνεταιρισμούς, το νόμο 2121/1993 

για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, και το Ν.4481/2017 όπως εκάστοτε αυτοί 

θα ισχύουν. 

1.2. Η «Αυτοδιαχείριση» αυτός θα φέρει την επωνυμία «Η Αυτοδιαχείριση Αστικός 

συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης» (στη συνέχεια η «Αυτοδιαχείριση» ή ο 

«Συνεταιρισμός»). 

1.3. Ως έδρα της «Αυτοδιαχείρισης» ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.  

1.4. Ο συνιστώμενος οργανισμός «Αυτοδιαχείριση» δεν υπόκειται σε κανένα 

περιορισμό τοπικότητας. 

1.5. Η διάρκεια της «Αυτοδιαχείρισης» ορίζεται σε 99 χρόνια από την κατά νόμο 

απόκτηση νομικής προσωπικότητας από αυτήν. 

 

 Άρθρο 2 

Σκοπός – Μέσα 

 

2.1. Σκοπός της «Αυτοδιαχείρισης» είναι: A. η  διαχείριση και  

προστασία  του περιουσιακού  δικαιώματος ή εξουσιών και δικαιωμάτων 

 που απορρέουν από αυτό δικαιούχων μουσικών έργων(συνθετών, στιχουργών, εκδοτών 

ή υποεκδοτών) ή διαδόχων ή οιονεί διαδόχων αυτών, εν ζωή ή αιτία θανάτου ή 

ιδρύματος ή κληροδοτήματος που συνιστά ο δικαιούχος καθώς και μέσω της 

συνεργασίας των μελών της η οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη αυτών και η 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους εν γένει μέσα σε μια κοινή επιχείριση.  Ο σκοπός 

αυτός για την «Αυτοδιαχείριση» περιλαμβάνει τόσο την διαχείριση όσο και την 

προστασία χωρίς κέρδος για την ίδια την  «Αυτοδιαχείριση» των πνευματικών 
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δικαιωμάτων, εκτός εκείνων που προβλέπει ο ν.988/1943 για την Εταιρία Ελλήνων 

Θεατρικών Συγγραφέων.  

 (Οι φορείς των οποίων πνευματικών δικαιωμάτων, χάριν συντομίας, καλούνται του 

λοιπού «Δικαιούχοι» ή «Μέλη»). 

2.2. Για την υλοποίηση του σκοπού της η «Αυτοδιαχείριση» αναπτύσσει τη μεγαλύτερη 

δυνατή συνεργασία με όλους τους μετέχοντες στη μουσική ζωή. 

2.3. Για την πραγμάτωση του σκοπού της, η «Αυτοδιαχείριση» μετέρχεται κάθε νόμιμο 

μέσο, ιδίως όπως ορίζουν οι διατάξεις του νόμου 2121/1993, και του Ν.4481/2017 όπως 

αυτοί εκάστοτε ισχύουν: 

α) καταρτίζει συμβάσεις με τους χρήστες για τους όρους εκμετάλλευσης των έργων 

καθώς και για την οφειλόμενη «αμοιβή» (αντάλλαγμα) 

β) εξασφαλίζει στους δικαιούχους/μέλη της  ποσοστιαία αμοιβή κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 32 παράγραφος 1 του νόμου 2121/1993  

γ) εισπράττει την αμοιβή που προβλέπεται από το άρθρο 18 παράγραφος 3 του νόμου 

2121/1993 όπως αυτό ισχύει σήμερα κατόπιν της θέσεως σε ισχύ του Ν.4481/2017  

δ) Διανέμει μεταξύ των δικαιούχων/μελών της κάθε ποσό που εισπράττει, σύμφωνα με 

το παρόν καταστατικό, την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό διανομής. 

ε) προβαίνει σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη 

προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων/μελών της ασκώντας κάθε ένδικο 

βοήθημα, και ιδίως υποβάλλει αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, εγείρει αγωγές, ασκεί 

ένδικα μέσα, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις παρίσταται ως πολιτικώς ενάγουσα, 

ζητεί την απαγόρευση πράξεων που προσβάλλουν το δικαίωμα ως προς τις εξουσίες που 

της έχουν ανατεθεί και ζητεί την κατάσχεση παρανόμων αντιτύπων ή τη δικαστική 

μεσεγγύηση κατά το άρθρο 64 του νόμου 2121/1993, 

στ) λαμβάνει από τους χρήστες κάθε πληροφορία αναγκαία για τον καθορισμό, την 

είσπραξη και διανομή των εισπραττομένων ποσών 

ζ) ενεργεί, με σύμπραξη της δημόσιας αρχής ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 64 του 

νόμου 2121/1993 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 προσβάλλουν ή όχι τα δικαιώματα των δικαιούχων. 

η) Συστήνει, τροποποιεί, λύει νομικά πρόσωπα πάσης φύσεως ή οντοτήτων ή ενώσεις 

προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής και συμμετέχει ή 

αποχωρεί από αυτά. 
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Άρθρο 3 

Θεμελιώδεις αρχές διαχείρισης 

3.1. Η «Αυτοδιαχείριση» διαχειρίζεται και προστατεύει με τους ίδιους όρους, χωρίς 

δηλαδή διακρίσεις, όλα τα δικαιώματα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 

των ν.2121/93 και 4481/17. 

3.2. Σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις Συμβάσεις ανάθεσης που υπογράφουν τα 

μέλη/δικαιούχοι με την Αυτοδιαχείριση, κατόπιν συναίνεσης των δικαιούχων αυτών, 

ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις απαιτείται προηγούμενη συναίνεση του 

δικαιούχου/μέλους:  

α) για την πρώτη, ως και σε όσες άλλες εν συνεχεία ακολουθήσουν, εγγραφή της 

μηχανικής αναπαραγωγής έργων  σε  διασκευές (π.χ. "sampling", "mixing" κ.λ.π.), 

μεταφράσεων και εν γένει παρεμβάσεων στα έργα, 

β) πρώτης, ως και σε όσες άλλες εν συνεχεία ακολουθήσουν, εγγραφής, αναπαραγωγής, 

θέσης σε   κυκλοφορία   υλικών  φορέων  ήχου   και   εικόνας  και  ενσωμάτωσης  έργων  

σε  φορείς πολυμέσων (multimedia), πλην των περιπτώσεων όπου η συναίνεση για την 

ενσωμάτωση έχει συμφωνηθεί διαφορετικά λόγω προηγούμενης χρήσης / 

εκμετάλλευσης των έργων (π.χ. video clips, κινηματογραφικές ταινίες κτλ), 

γ) χρήσης έργων σε διαφημίσεις προϊόντων και υπηρεσιών, 

δ) χρήσης έργων σε κινηματογραφικές ταινίες και θεατρικές παραστάσεις,  

3.3. Η «Αυτοδιαχείριση» διαχειρίζεται και προστατεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4481/2017, του καταστατικού και της σύμβασης ανάθεσης με τα μέλη της, εκείνα τα 

πνευματικά δικαιώματα ή εξουσίες εξ αυτών που η  διαχείριση και η προστασία τους 

έχουν ανατεθεί σ΄αυτήν από συνθέτες στιχουργούς, εκδότες/υποεκδότες μουσικών 

έργων ή διαδόχους τους καθώς και από αλλοδαπούς οργανισμούς συλλογικής 

διαχείρισης και οντότητες που κατέχουν πνευματικό δικαίωμα και δικαιούνται μερίδιο 

των εσόδων, που προκύπτουν από τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και άλλων 

οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, οι οποίοι πληρούν τους όρους της 

«Αυτοδιαχείρισης» για την εισδοχή και εγγραφή μέλους και γίνονται δεκτοί από αυτήν, 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των οικείων νομοθετικών διατάξεων και του παρόντος 

καταστατικού. Η «Αυτοδιαχείριση» υποχρεούται να διαχειρίζεται τα εν λόγω 

δικαιώματα, εκτός εάν έχει αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους να αρνηθεί την 

ανάληψη της διαχείρισης. 
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3.4. Η «Αυτοδιαχείριση» ασκεί επ’ονόματί της  τα δικαιώματα που διαχειρίζεται και 

προστατεύει τόσο δικαστικώς, όσο και εξωδίκως. 

3.5. Η «Αυτοδιαχείριση» παρέχει την άδεια για τη χρήση όλων των έργων του 

ρεπερτορίου της σε όποιον τη ζητήσει. Την παροχή της αδείας αυτής η «Αυτοδιαχείριση» 

μπορεί να την αρνηθεί αν ο ζητών την άδεια δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την 

τήρηση των υποχρεώσεων που τον βαρύνουν σύμφωνα με το δίκαιο της πνευματικής 

ιδιοκτησίας. Για τους διάφορους τρόπους χρήσης, η «Αυτοδιαχείριση» συντάσσει 

αμοιβολόγια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.  

3.6. Σε όλες τις άδειες για δημόσια εκτέλεση ή για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση που 

παρέχονται από αυτήν η «Αυτοδιαχείριση» αναφέρει ότι οι άδειες αυτές δεν επιτρέπουν 

πράξεις ή παραλείψεις σχετικές με το ηθικό δικαίωμα των πνευματικών δημιουργών, 

που ασκείται ατομικά από τον εκάστοτε φορέα αυτού. 

3.7  Η «Αυτοδιαχείριση» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα δικαιώματα που 

διαχειρίζεται και προστατεύει να γίνονται σεβαστά παντού. Μπορεί όμως να μην 

προβαίνει στην άσκησή τους όποτε είτε το κρίνει σκόπιμο ή ασύμφορο ή αδύνατο γι’ 

αυτήν για ειδικούς λόγους. 

3.8  Η «Αυτοδιαχείριση» προβαίνει στη διανομή των δικαιωμάτων σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία  , το εκάστοτε ισχύον αμοιβολόγιό της και το παρόν 

καταστατικό της . Οι εφαρμοζόμενοι στην διανομή κανόνες εμπεριέχονται στον 

Κανονισμό Διανομής . 

3.9. Οι εργασίες διανομής πρέπει να ολοκληρώνονται το ταχύτερο δυνατόν, σύμφωνα με 

το άρθρο 16  του παρόντος.  Οι πληρωμές στα μέλη / δικαιούχους διενεργούνται 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Τα προερχόμενα από αλλοδαπούς οργανισμούς 

συλλογικής διαχείρισης δικαιώματα, διανέμονται και αυτά κατά τα οριζόμενα στο 

παρόν. 

3.10  Από τα εισπραττόμενα στην Ελλάδα ποσά, η «Αυτοδιαχείριση» αφαιρεί τα κατά τον 

Κανονισμό Διανομής, το ισχύον καταστατικό και την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία 

ποσά. Ενόσω οι συμβάσεις με αλλοδαπούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης δεν 

ορίζουν αλλιώς, το τυχόν ορισθέν ανώτατο ποσοστό παρακράτησης  είναι το ίδιο, τόσο 

για τους δικαιούχους/μέλη της Αυτοδιαχείρισης όσο και για τους δικαιούχους/μέλη των 

αλλοδαπών αυτών οργανισμών. 

3.11. Η «Αυτοδιαχείριση» μπορεί επιπλέον να  διαθέτει από τα εισπραττόμενα ποσά 

ορισμένο ποσοστό για την προώθηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.   Η 
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«Αυτοδιαχείριση» οφείλει να ενεργεί με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των 

δικαιούχων/μελών της, τα δικαιώματα των οποίων εκπροσωπεί και να μην τους 

επιβάλλει υποχρεώσεις, που δεν είναι αντικειμενικά αναγκαίες για την προστασία των 

δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους ή για την αποτελεσματική διαχείριση των 

δικαιωμάτων τους. 

3.12.Η «Αυτοδιαχείριση» δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της, ή στους αντίστοιχα 

εκπροσωπούμενους δικαιούχους / μέλη να επικοινωνούν με αυτήν με ηλεκτρονικά μέσα 

ακόμη και για την άσκηση των δικαιωμάτων τους. 

 

Άρθρο 3Α 

Αμοιβολόγιο 

1. Οι δικαιούχοι/μέλη της Αυτοδιαχείρισης λαμβάνουν κατάλληλη αμοιβή για τη χρήση 

των έργων τους. Οι χρεώσεις πρέπει να είναι εύλογες σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την 

οικονομική αξία της χρήσης των δικαιωμάτων στο εμπόριο, αφού ληφθούν υπόψη η 

φύση και η έκταση της χρήσης των έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας, καθώς 

και σε σχέση με την οικονομική αξία των υπηρεσιών που παρέχει η Αυτοδιαχείριση στον 

χρήστη. Η Αυτοδιαχείριση ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο χρήστη για τα κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των χρεώσεων αυτών. 

2. Η Αυτοδιαχείριση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει κατάλογο με 

τις αμοιβές που απαιτεί από τους χρήστες (αμοιβολόγιο), ο οποίος γνωστοποιείται στο 

κοινό με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της, όπως και κάθε μεταβολή αυτού και 

κοινοποιείται στον ΟΠΙ, αμέσως, προκειμένου να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του 

τελευταίου σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, σε σταθερό σημείο απόθεσης και εφόσον 

είναι δυνατό καθίσταται προσβάσιμο μέσω διασυνδέσεων προγραμματισμού 

εφαρμογών. Οι αναρτήσεις αυτές συνιστούν προϋπόθεση ισχύος του αμοιβολογίου. 

Κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή των αμοιβολογίων της, η Αυτοδιαχείριση οφείλει να 

εφαρμόζει αντικειμενικά κριτήρια, να ενεργεί χωρίς αυθαιρεσία και να μην προβαίνει σε 

καταχρηστικές διακρίσεις. 

3. Η Αυτοδιαχείριση και οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών μπορούν να 

καταρτίζουν συμφωνίες που ρυθμίζουν την αμοιβή, την οποία καταβάλλει ο χρήστης σε 

κάθε κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις σχέσεις των 

μερών στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου4481/2017 και του ν. 2121/1993. Οι συμφωνίες 

αυτές, όπως και κάθε τροποποίηση αυτών, κοινοποιούνται αμέσως στον ΟΠΙ και 

αναρτώνται στις ιστοσελίδες των μερών και του ΟΠΙ. 
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Άρθρο 4 

Συνεργασίες στην Ελλάδα 

4.1. Η «Αυτοδιαχείριση» συνεργάζεται με κάθε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης 

πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί, σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις είτε να αναλαμβάνει έργα κοινά στους εν λόγω 

οργανισμούς, είτε να αναθέτει τέτοια έργα σε κάποιον άλλο από τους οργανισμούς 

αυτούς. Για τον ίδιο σκοπό η «Αυτοδιαχείριση» μπορεί επίσης να ιδρύει θυγατρικές 

εταιρίες ή να μετέχει σε νομικά πρόσωπα ή ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα που 

αποτελούνται από τους εν λόγω οργανισμούς. 

4.2. Πλην όμως η «Αυτοδιαχείριση» δεν μπορεί να αναθέτει τη διαχείριση και την 

προστασία των δικαιωμάτων που η ίδια διαχειρίζεται και προστατεύει παρά μόνο είτε 

κατά πληρεξουσιότητα είτε κατά μεταβίβαση. 

 

Άρθρο 5 

Διεθνείς συνεργασίες 

5.1 Προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιήσει το σκοπό της στο εξωτερικό, η 

«Αυτοδιαχείριση» μπορεί να αναθέτει τη διαχείριση και την προστασία των 

δικαιωμάτων που αυτή διαχειρίζεται και προστατεύει σε αλλοδαπούς οργανισμούς 

συλλογικής διαχείρισης ή άλλους αντιπροσώπους. 

5.2 Η «Αυτοδιαχείριση» μπορεί επίσης και για τον ίδιο παραπάνω λόγο, να γίνεται μέλος 

διεθνών οργανώσεων. 

                                            

Άρθρο 6 

Αρμοδιότητες Αυτοδιαχείρισης 

1.Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η «Αυτοδιαχείριση», έχει ιδίως τις παρακάτω 

αρμοδιότητες: 

α) διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα που τους έχουν μεταβιβασθεί ή έχουν 

ανατεθεί με παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας με τη σύμβαση ανάθεσης και 

ενημερώνει τους δικαιούχους/μέλη της  σχετικά με τα δικαιώματά τους καθώς και για 

τους όρους άσκησης των δικαιωμάτων τους, κατά τρόπο που προβλέπεται στις οικείες 

νομοθετικές διατάξεις και μεταξύ άλλων, τουλάχιστον με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της 

και επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τον δικαιούχο/μέλος. 
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β) καθορίζει με αμοιβολόγιο τις αιτούμενες αμοιβές για κάθε  κατηγορία χρήσεων 

/εκμεταλλεύσεων  των έργων. Κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή των αμοιβολογίων, η 

«Αυτοδιαχείριση», εφαρμόζει αντικειμενικά κριτήρια και ενεργεί χωρίς αυθαιρεσία και  

καταχρηστικές διακρίσεις. 

γ) καταρτίζει συμβάσεις με τους χρήστες για τους όρους εκμετάλλευσης των έργων 

καθώς και για την οφειλόμενη  αμοιβή.  

δ) χορηγεί πολυεδαφικές άδειες,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 33 έως και 41 

του ν. 4481/2017 

ε) συνάπτει συλλογικές συμβάσεις με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των χρηστών για 

τον καθορισμό της εύλογης αμοιβής και των όρων εκμετάλλευσης των έργων των 

δικαιούχων/μελών της. 

στ) εισπράττει τις αμοιβές, των δικαιωμάτων που διαχειρίζεται, όπως προβλέπονται στο 

ν. 2121/1993 και στο ν 4481/2017 όπως εκάστοτε ισχύουν 

ζ) διανέμει τα εισπραττόμενα ποσά μεταξύ των δικαιούχων/μελών, κατόπιν αφαίρεσης 

των εξόδων διαχείρισης και κάθε άλλου ποσού που προβλέπει το παρόν καταστατικό και 

οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, 

η) διατηρεί  κατάλληλα μητρώα μελών, αδειών και χρήσεων των έργων. 

θ) ελέγχει τα σχετικά στοιχεία που απαιτούνται για την αποτελεσματική συλλογική 

διαχείριση των δικαιωμάτων που παρέχονται από τους δικαιούχους/μέλη και τους 

χρήστες. 

ι) συνάπτει συμβάσεις μονομερούς ή αμοιβαίας εκπροσώπησης με αλλοδαπούς φορείς 

συλλογικής διαχείρισης  για τη διαχείριση, είσπραξη και διανομή των δικαιωμάτων των 

δικαιούχων/μελών, τους οποίους ενημερώνει σχετικά με τα έσοδα, τις κρατήσεις, καθώς 

και με κάθε άλλη πληροφορία που αφορά στη διαχείριση δικαιωμάτων δυνάμει των 

συμβάσεων αυτών και η οποία προβλέπεται στο  νόμο 4481/2017  και το ν. 2121/1993. 

ια) Η «Αυτοδιαχείριση», παρέχει επίσης τις πληροφορίες οι οποίες προβλέπονται στα 

άρθρα 27,28,29 του παρόντος,  

ιβ) δημοσιοποιεί και αναρτά στις ιστοσελίδες της τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4481/2017 όπως εκάστοτε ισχύει 

ιγ) καταρτίζει και δημοσιοποιεί την ετήσια έκθεση διαφάνειας του άρθρου 29 του ν. 

4481/2017, όπως εκάστοτε ισχύει 

ιδ) προβαίνει σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη 

προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων/μελών της ασκώντας κάθε ένδικο 

βοήθημα, και ιδίως υποβάλλει αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, εγείρει αγωγές, ασκεί 
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ένδικα μέσα, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις παρίσταται ως πολιτικώς ενάγουσα, 

ζητεί την απαγόρευση πράξεων που προσβάλλουν το δικαίωμα ως προς τις εξουσίες που 

της έχουν ανατεθεί και ζητεί την κατάσχεση παρανόμων αντιτύπων ή τη δικαστική 

μεσεγγύηση κατά το άρθρο 64 του νόμου 2121/1993, 

ιε) λαμβάνει από τους χρήστες κάθε πληροφορία αναγκαία για την εφαρμογή των 

αμοιβολογίων, τον υπολογισμό της αμοιβής και την είσπραξη και τη διανομή των 

εισπραττόμενων εσόδων από τα δικαιώματα,  

ιστ) ενεργεί με σύμπραξη της δημόσιας αρχής ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 64 του 

Νόμου 2121/1993 τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήματα πώλησης ή ενοικίασης ή 

δανεισμού αντιτύπων των υλικών φορέων με την εγγραφή των έργων των συνεταίρων ή 

δημόσιας εκτέλεσης των εγγεγραμμένων έργων που προστατεύει, για να διαπιστώνει αν 

οι πράξεις αυτές δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα των συνεταίρων/μελών της. 

κ) προβαίνει σε  κοινωνικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς όφελος των 

δικαιούχων. 

κα) διοργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια που αφορούν θέματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας  

κβ) Καταβάλλει κάθε νομίμως δυνατή προσπάθεια για την αύξηση του ρεπερτορίου της, 

δια της εισόδου όσο το δυνατόν περισσοτέρων νέων μελών.  

κγ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που συνάδει με τη φύση και το σκοπό της 

«Αυτοδιαχείρισης». 

2. Η «Αυτοδιαχείριση» διεξάγει όπως αυτή και μόνη κρίνει την υπόθεση που της ανατίθεται 

από τα μέλη της δυνάμει των συμβάσεων ανάθεσης, χωρίς δικαίωμα παροχής οδηγιών εκ 

μέρους εκάστου μέλους ατομικώς ενεργούντος. Τα μέλη δικαιούνται και δύνανται να 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση της κρίσεως της «Αυτοδιαχείρισης» με την συμμετοχή τους 

στις διαδικασίες εκλογής των αρμοδίων οργάνων της «Αυτοδιαχείρισης», αφενός, και 

λήψεως αποφάσεων υπό αυτών, αφετέρου. Η μη ατομική ανάμειξη στη διεξαγωγή της 

υποθέσεως υπαγορεύεται από τη φύση των πραγμάτων, την ομαδικότητα δηλαδή, ή 

συλλογικότητα της διεξαγωγής, αφενός, αφετέρου δε διότι έκαστο μέλος αναλαμβάνει 

την υποχρέωση αναθέσεως μόνον υπό τον όρο της διεξαγωγής της υποθέσεώς του κατά 

την αποκλειστική κρίση της «Αυτοδιαχείρισης». Η οποία κρίση θα σχηματίζεται ενόψει 

του συμφέροντος όχι ενός εκάστου συμβάλλοντος στη δημιουργία ρεπερτορίου ή 

κάποιας κατηγορίας αυτών, αλλ΄απάντων τούτων εν τω συνόλω των. Πρόκειται συνεπώς 

περί όρου εκ των ων ουκ άνευ. 
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Άρθρο  7  

Είσοδος μελών 

 7.1. Μπορούν να γίνονται μέλη της «Αυτοδιαχείρισης» εκείνοι οι δικαιούχοι μουσικών 

έργων (συνθέτες, στιχουργοί, εκδότες ή υποεκδότες) ή διαδόχοι ή οιονεί διαδόχοι 

αυτών, εν ζωή ή αιτία θανάτου, ή οποιοδήποτε ίδρυμα ή κληροδότημα που συνιστούν οι 

δικαιούχοι αυτοί, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν οι θετικές και δεν συντρέχουν οι 

αρνητικές προϋποθέσεις που ακολουθούν.  

7.2. Τα μέλη/δικαιούχοι πρέπει να αποδεικνύουν ότι τα έργα των ιδίων ή των 

δικαιοπάροχων τους έχουν ήδη τύχει κάποιας χρήσης για την οποία  

- απαιτείται προηγούμενη κατά νόμο άδεια του δημιουργού ή 

- είναι καταβλητέα εκ του νόμου δικαιώματα ή 

- καλύπτεται από κάποιον άλλο περιορισμό των πνευματικών δικαιωμάτων. 

7.3. Τα υποψήφια μέλη πρέπει να έχουν καταβάλει το ποσό της εισφοράς για την 

απόκτηση της συνεταιριστικής μερίδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  15 του 

παρόντος καταστατικού. 

7.4. Η αίτηση των υποψηφίων μελών για εισδοχή στην «Αυτοδιαχείριση» πρέπει να έχει 

γίνει δεκτή όπως προβλέπεται στο άρθρο. 8 του παρόντος καταστατικού 

7.5. Η «Αυτοδιαχείριση»  δύναται να αρνείται τη διαχείριση δικαιωμάτων δικαιούχων 

εάν έχει αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους να αρνηθεί την ανάληψη αυτής της 

διαχείρισης. 

7.6. Μπορεί να αποκτήσει την ιδιότητα του Μέλους της «Αυτοδιαχείρισης» και 

ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης ή οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο 4481/2017 και 2121/93 

και εκπροσωπούν  δικαιούχους: α) φυσικά πρόσωπα, β) νομικά πρόσωπα που 

εκπροσωπούν δικαιούχους/μέλη φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι δικαιούνται μερίδιο εκ  των 

εσόδων που προκύπτουν από τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων εκ μέρους της 

«Αυτοδιαχείρισης». Για την είσοδό τους ως Μελών στην «Αυτοδιαχείριση» απαιτούνται:  

αα) η έλλειψη με οποιονδήποτε τρόπο σύγκρουσης συμφερόντων των μελών ή/και των 

μετόχων ή/και εταίρων ή/και μελών διοίκησης της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης 

με την η «Αυτοδιαχείριση» και τα μέλη ή τους δικαιούχους της αντίστοιχα,  

ββ) η απαγόρευση άσκησης ταυτοχρόνως ενδεχόμενων ανταγωνιστικών πρακτικών εκ 

μέρους της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης ή του Οργανισμού Συλλογικής 

Διαχείρισης 



10 

 

γγ) η έγκριση εισόδου για την Ανεξάρτητη Οικονομική Οντότητα από αυξημένη 

πλειοψηφία 75% των παρόντων μελών της γενικής συνέλευσης της «Αυτοδιαχείρισης»,   

δδ) η γνωστοποίηση και παροχή στην η «Αυτοδιαχείριση», των κάτωθι στοιχείων και 

εγγράφων: 

1) γνωστοποίηση καταστατικού, στοιχείων επικοινωνίας, στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ., η έδρα, ηλεκτρονική διεύθυνση 

2) γνωστοποίηση νομίμου εκπροσώπου, μελών του διοικητικού και του εποπτικού 

συμβουλίου και γενικού διευθυντή, αν υπάρχει, με πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

αρχής για μη παραπομπή των προσώπων αυτών τελεσιδίκως για κακούργημα ή να μην 

έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή στερητική της ελευθερίας 

ανώτερη των δύο (2) ετών ή, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για εγκλήματα κατά 

της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωμάτων, για λαθρεμπορία, παραχάραξη ή 

πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία ή δωροληψία.  

3) κατάλογο  δικαιούχων που τους έχουν αναθέσει τη διαχείριση εξουσιών που 

απορρέουν από το περιουσιακό τους δικαίωμα και τη λήξη των συμβάσεων ανάθεσης 

για κάθε δικαιούχο/μέλος. 

4) το ρεπερτόριο του οποίου διαχειρίζονται τα δικαιώματα, 

5) σχέδιο της σύμβασης ανάθεσης, από το οποίο προκύπτει η νομική μορφή και η 

διάρκεια ανάθεσης της διαχείρισης.  

6) τον κανονισμό διανομής δικαιωμάτων, από τον οποίον προκύπτουν ο χρόνος, οι αρχές 

και ο τρόπος διανομής των εσόδων από δικαιώματα ανά κατηγορία δικαιούχων, 

7) ως προς τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης την άδεια νομίμου λειτουργίας  του 

και κάθε δημοσιευμένη  μεταβολή στοιχείων του, τη νόμιμη δημοσίευση των 

πληροφοριών της λειτουργίας του και την υποβολή της έκθεσης διαφάνειας, όπως 

προβλέπονται στις διατάξεις του ν.4481/2017. 

8) ως προς την Ανεξάρτητη Οικονομική Οντότητα, βεβαίωση από τον ΟΠΙ ότι υποβάλλει 

και δημοσιεύει τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

28 ν. 4481/2017 και κάθε μεταβολή των στοιχείων της  

9) τήρηση των προϋποθέσεων των παρ. 2 και 3  του άρθρου  32  ν. 4481/2017, στην 

περίπτωση που η νομική μορφή της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης είναι ανώνυμη 

εταιρεία 

10) κάθε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει τη νόμιμη διαχείριση της Ανεξάρτητης 

Οντότητας και του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης με την τήρηση των διατάξεων 

του ν.4481/2017. 
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7.7. Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και Ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης που είναι 

εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ οφείλουν, πλέον των ανωτέρω, να 

προσκομίσουν και τη βεβαίωση από τον ΟΠΙ της νόμιμης γνωστοποίησης των στοιχείων 

τους για την έναρξη λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτει η εγκατάστασή τους 

στο κράτος - μέλος, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο εθνικό δίκαιο του κράτους 

αυτού. 

7.8. Η συνδρομή των προϋποθέσεων εισόδου στην «Αυτοδιαχείριση», ενός νομικού 

προσώπου, όπως ανωτέρω περιγράφεται ως Μέλους, επανεξετάζεται μετά την πάροδο 

τριετίας στην «Αυτοδιαχείριση»,  και εφόσον παραμένει ως Μέλος στην 

«Αυτοδιαχείριση». Εάν έχουν εκλείψει  οι προϋποθέσεις εισδοχής του ως Μέλους τότε, 

θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η σχέση του με την «Αυτοδιαχείριση», 

κατόπιν σχετικής αιτήσεως του δικαιούχου/μέλους. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου θα εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.  

7.9.  Δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί ως μέλη στην «Αυτοδιαχείριση» 

όσοι: 

α) είναι μέλη ή πελάτες άλλου οργανισμού/φορέα/οντότητας συλλογικής διαχείρισης 

που δραστηριοποιείται στις ίδιες με αυτές της «Αυτοδιαχείρισης» κατηγορίες έργων, 

δικαιωμάτων  ή εξουσιών εξ αυτών.  

β) είναι ιδιοκτήτες/εταίροι/μέτοχοι/διαχειριστές/μέλη καταστατικών οργάνων αμέσως ή 

εμμέσως κάποιου κερδοσκοπικού οργανισμού ή οντότητας συλλογικής διαχείρισης σε 

οποιαδήποτε χώρα και ασχέτως κατηγορίας έργων. 

γ) είτε έχουν αποχωρήσει από κάποιο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και δεν έχουν 

εξοφλήσει τις προς τέτοιο οργανισμό οφειλές τους είτε έχουν αποκλεισθεί από αυτόν 

συνεπεία ποινικής καταδίκης κατά το επόμενο στοιχείο ή διαχειριστικών ατασθαλιών 

που έχουν διαπιστωθεί με τελεσίδικη απόφαση και 

δ) όσοι έχουν καταδικασθεί για την τέλεση των εγκλημάτων του άρθρου 66 του νόμου 

2121/1993. 

ε) όσοι έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα με την Αυτοδιαχείριση, γεγονός τεκμαιρώμενο 

ιδίως από εκκρεμή δικαστική αντιδικία με αυτήν 

στ) όσοι με πράξεις ή παραλείψεις έχουν προκαλέσει άμεση ή έμμεση, περιουσιακή 

ζημία ή ηθική βλάβη στην Αυτοδιαχείριση ή τα μέλη της, καθώς και έχουν πλήξει την 

αξιοπιστία και επιχειρηματική της φήμη , την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη 

των μελών της, των μελών των καταστατικών της οργάνων, του Γενικού Διευθυντή ή του 
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ασκούντα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή, των εργαζομένων σε αυτήν και προστηθέντων 

της, με κάθε μέσο ή τρόπο,  

7.10. Οι θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις εισόδου μελών στην Αυτοδιαχείριση πρέπει 

να διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ανάθεσης των μελών και 

αποτελούν προϋπόθεση για τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους.  

7.11 Η «Αυτοδιαχείριση» τηρεί αρχεία των Μελών της, τα οποία επικαιροποιεί τακτικά 

και σε κάθε περίπτωση κάθε μήνα και συντάσσει σχετικό κατάλογο 

συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών διευθύνσεων τους, τον οποίο υποβάλλει στον 

ΟΠΙ ετησίως.  

 

Άρθρο 8  

 Όργανο και διαδικασίες για την είσοδο μελών 

8.1 Η εισδοχή μέλους πραγματοποιείται με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα σε αυτή. Η σύμβαση ανάθεσης υπογράφεται από 

τον Πρόεδρο Δ.Σ. ή τον Γενικό Διευθυντή ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο από το 

Δ.Σ. και το υποψήφιο μέλος και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

εγκρίνεται δε περαιτέρω τυπικώς από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα 

μετά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την 

έναρξη ισχύος της σύμβασης ανάθεσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτήν ειδικώς, 

υπό την προϋπόθεση έγκρισής της από το Διοικητικό Συμβούλιο.   

8.2. Σε τυχόν περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία 

πρέπει πάντοτε να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και να κοινοποιείται στο υποψήφιο 

μέλος εντός μηνός από την λήψη της, το τελευταίο δικαιούται να προσφύγει κατά της 

απόφασης αυτής στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της 

«Αυτοδιαχείρισης». 

 

Άρθρο 9  

Δικαιώματα συνεταίρων/μελών/δικαιούχων 

9.1. Οι συνεταίροι/μέλη/δικαιούχοι έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από το 

νόμο 1667/1986 και το νόμο 2121/93 και ν. 4481/2017, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, με 

την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο παρόν. 

Ειδικότερα, τα Μέλη της Αυτοδιαχείρισης , υπό τους όρους και προϋποθέσεις του 

παρόντος καταστατικού, δικαιούνται : 
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α) να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα 

καταστατικά όργανα της «Αυτοδιαχείρισης» να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης , κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. Όλα τα μέλη της 

Αυτοδιαχείρισης έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη γενική 

συνέλευση των μελών, με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του παρόντος και σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στο άρθρο 9.3 και 17 του παρόντος. 

β) Τα μέλη της Αυτοδιαχείρισης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να έχουν 

συγκρουόμενα συμφέροντα με αυτήν, και να απέχουν από πράξεις ή παραλείψεις που 

μπορούν να προκαλέσουν άμεση ή έμμεση, υφιστάμενη ή μελλοντική, περιουσιακή 

ζημία ή ηθική βλάβη στην Αυτοδιαχείριση ή τα μέλη της, καθώς και να πλήξουν την 

αξιοπιστία και επιχειρηματική της φήμη , την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη 

των μελών της, των μελών των καταστατικών της οργάνων, του Γενικού Διευθυντή ή του 

ασκούντα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή, των εργαζομένων σε αυτήν και προστηθέντων 

της, με κάθε μέσο ή τρόπο. 

γ) να διατυπώνουν τις απόψεις τους εντός των καταστατικών οργάνων της 

Αυτοδιαχείρισης στα οποία συμμετέχουν 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. 

δ) να εισπράττουν τις αμοιβές που τους αναλογούν σύμφωνα με τον κανονισμό 

διανομής,  μετά την αφαίρεση του ποσοστού που παρακρατεί η «Αυτοδιαχείριση» για 

την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης και λοιπών εξόδων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Διανομής , το παρόν καταστατικό και την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία 

ε) να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, του ισολογισμού και 

της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης , όπως προβλέπεται στο παρόν καταστατικό 

στ) Οι δικαιούχοι/μέλη έχουν το δικαίωμα να χορηγούν άδειες μη εμπορικής χρήσης 

δικαιωμάτων, κατηγοριών εξουσιών,  ή ειδών έργων της επιλογής τους. Με απόφαση της 

γενικής συνέλευσης καθορίζονται οι όροι με βάση τους οποίους οι δικαιούχοι/μέλη 

χορηγούν άδειες μη εμπορικής χρήσης με υποχρέωση ενημέρωσης των 

δικαιούχων/μελών για τις επιλογές τους και παροχής της μεγαλύτερης δυνατής 

ευχέρειας στην άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων τους. 

ζ) να λαμβάνουν κάθε πληροφορία από την «Αυτοδιαχείριση» που αφορά στη 

διαχείριση των δικαιωμάτων τους και να ασκούν κάθε νόμιμο δικαίωμα όπως 

προβλέπεται στο παρόν καταστατικό και στις διατάξεις του ν.4481/2017 και του 

ν.2121/93. 
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η) Κάθε άλλο δικαίωμα που ορίζεται στο παρόν καταστατικό και στις διατάξεις του 

ν.2121/93 και του ν. 4481/2017, στις συμβάσεις ανάθεσης, στις έγγραφες ενημερώσεις 

της «Αυτοδιαχείρισης»  και στις εν γένει οικείες νομοθετικές διατάξεις. 

θ) Η αξίωση των μελών έναντι της «Αυτοδιαχείρισης» δύναται να εκχωρηθεί σε τρίτο 

μόνον κατόπιν συμφωνίας με αυτήν.  

ι) Η «Αυτοδιαχείριση» δύναται να δίδει προκαταβολές στους δικαιούχους/μέλη, στο 

μέτρο της ήδη γνωστής ή αναμενόμενης «αποδόσεως» των έργων τους κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα με απόφαση Γενικού Διευθυντή ή του ασκούντα καθήκοντα 

Γενικού Διευθυντή. Σε περίπτωση χορηγήσεως τέτοιων προκαταβολών, ο λαβών 

δικαιούχος/μέλος εκχωρεί αμετακλήτως στην «Αυτοδιαχείριση» τις απορρέουσες από τη 

σύμβαση ανάθεσης αξιώσεις του μέχρι την εξόφληση της ληφθείσας προκαταβολής, 

χρονικό σημείο κατά το οποίο παρατείνεται υποχρεωτικά η διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης ανάθεσης, αποκλειόμενης της δυνατότητας καταγγελίας αυτής από το μέλος 

για οποιαδήποτε λόγο. 

9.2. Για να ασκηθεί το δικαίωμα μελών να ζητούν πληροφορίες βάσει του ανωτέρου 

άρθρου, απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης που εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή 

ή από τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή, η δε σχετική  αίτηση μπορεί να 

απορριφθεί αν κατά την ελεύθερη κρίση του οι μέλλουσες να παρασχεθούν 

πληροφορίες κινδυνεύουν να καταλήξουν σε χρήστες ή άλλα πρόσωπα που έχουν 

συμφέροντα αντίθετα με αυτά της «Αυτοδιαχείρισης», ή με πράξεις ή παραλείψεις τους 

έχουν προκαλέσει ηθική ή υλική βλάβη στην Αυτοδιαχείριση.  

9.3. Οι διάδοχοι των δικαιούχων / μελών της Αυτοδιαχείρισης έχουν, αν είναι πλείονες, ο 

καθένας ατομικά το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα καταστατικά όργανα 

της «Αυτοδιαχείρισης», ενώ για την εφαρμογή των κριτήριων περιορισμού του 

δικαιώματος ψήφου του άρθρου 17 λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό του κληρονομικού 

τους δικαιώματος. 

9.4. Σε περίπτωση θανάτου συνεταίρου/μέλους και εφόσον οι κατά την προηγούμενη 

παράγραφο διάδοχοί του δεν επιθυμούν να γίνουν αυτοί συνεταίροι/μέλη, η μόνη 

αξίωση, πέραν των απορρεουσών από τη σύμβαση ανάθεσης κατά το άρθρο 9, που οι εν 

λόγω διάδοχοι έχουν απέναντι στην «Αυτοδιαχείριση» είναι  να λάβουν την ονομαστική 

αξία της μερίδας του αποθανόντος κατά το ποσοστό που τους αναλογεί. είτε στο σύνολό 

της, είτε κατά το μέρος που τους αναλογεί, αναλόγως αν όλοι οι κάποιοι μόνο από τους 

προαναφερθέντες διαδόχους δεν γίνουν συνεταίροι της «Αυτοδιαχείρισης».       
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Άρθρο 10 

Ανάθεση Διαχείρισης-Προστασίας 

1. Τα μέλη της «Αυτοδιαχείρισης» αναθέτουν σε αυτήν να διαχειρίζεται το περιουσιακό 

δικαίωμα ή τις εξουσίες (δικαιώματα) που απορρέουν από αυτό ή κατηγορίες 

εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας της επιλογής τους, για τις 

επικράτειες της επιλογής τους, ανεξάρτητα από το κράτος - μέλος ιθαγένειας, 

κατοικίας ή εγκατάστασης είτε της «Αυτοδιαχείρισης», είτε του δικαιούχου 

(σύμβαση ανάθεσης). Οι όροι και προϋποθέσεις της ανάθεσης διαχείρισης και 

προστασίας καθορίζονται από τη σύμβαση ανάθεσης που υπογράφεται μεταξύ της 

Αυτοδιαχείρισης και του δικαιούχου. Η ανάθεση γίνεται κάθε φορά εγγράφως και 

για ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία (3) 

έτη. Σε περίπτωση αμφιβολίας τεκμαίρεται ότι η ανάθεση αφορά σε όλα τα έργα, 

στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μελλοντικά έργα, για χρονικό διάστημα που 

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία (3) έτη. Η Αυτοδιαχείριση υποχρεούται να 

διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωμα, τις εξουσίες ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη 

έργων ή αντικείμενα προστασίας, εφόσον η διαχείρισή τους εμπίπτει στο πεδίο 

δραστηριοτήτων της, εκτός εάν έχει αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους να 

αρνηθεί την ανάληψη της διαχείρισης. 

2. Η ανάθεση ισχύει για όλες τις χώρες του κόσμου, υπό την προϋπόθεση ότι η 

Αυτοδιαχείριση έχει υπογράψει συμβάσεις εκπροσώπησης με ομοειδείς 

οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης του εξωτερικού και σύμφωνα με όσα 

ειδικότερα ορίζονται στις συμβάσεις ανάθεσης με τα μέλη της. 

3. Η «Αυτοδιαχείριση» αποδέχεται την υπό Ανάθεση Διαχείρισης και Προστασίας, υπό 

τους όρους που προβλέπονται στο παρόν, καθώς και όσους άλλους πρόκειται 

εκάστοτε να καθορίζονται δυνάμει διατάξεων του παρόντος. Με την ανάθεση αυτή, 

η «Αυτοδιαχείριση» αναλαμβάνει υποχρεώσεις καταβολής προσπάθειας και όχι 

επιτεύξεως αποτελέσματος. 

4. Περαιτέρω τα μέλη της «Αυτοδιαχείρισης» έχουν και τις εξής ειδικότερες 

υποχρεώσεις αναφορικά με την σύμβαση ανάθεσης: 

α) να μην συμφωνούν με οποιονδήποτε τρίτο  μουσικής κλείδα κατανομής των 

δικαιωμάτων μεταξύ τους διαφορετική από εκείνη που επιτρέπεται από τον κανονισμό 

διανομής  
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β) να μην μετέχουν αμέσως ή εμμέσως στην ιδιοποίηση προγραμμάτων ή στη σύνταξη 

ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων, και γενικά σε μεθοδεύσεις που αποσκοπούν στην 

είσπραξη δικαιωμάτων, τα οποία κανονικώς δεν δικαιούνται, 

γ) να δηλώνουν στην «Αυτοδιαχείριση» τα έργα επί των οποίων έχουν δικαιώματα, 

δ) να εγγυώνται, κατά περίπτωση, ότι τα έργα αυτά είναι δικά τους ή των συνθετών ή 

στιχουργών τους ή δικαιούχων τους οποίους αυτοί διαδέχθηκαν ή εκπροσωπούν,καθώς 

και ότι τα έργα αυτά δεν περιέχουν παράνομα δάνεια στοιχεία και 

ε) να γνωστοποιούν στην «Αυτοδιαχείριση» κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για 

την διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων τους, ιδίως δε υποχρεούνται να 

ενημερώνουν την Αυτοδιαχείριση για κάθε δημόσια εκτέλεση των έργων τους από τους 

ίδιους ή από τρίτους/ χρήστες, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή τους 

στ) να δηλώνουν, κατά την εισδοχή τους στην «Αυτοδιαχείριση» όλα τα έργα, τα 

δικαιώματα επί των οποίων έχουν τυχόν προηγουμένως αναθέσει σε κάποιον άλλον και 

να αναθέτουν τη διαχείριση και την προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων στην 

«Αυτοδιαχείριση». 

ζ) Να δηλώνουν στην «Αυτοδιαχείριση», κατά την εισδοχή τους σε αυτήν, τα ψευδώνυμα 

υπό τα οποία έχουν δημοσιευθεί τα έργα τους.  Οι δημιουργοί/μέλη να μην 

χρησιμοποιούν παρά τρία ψευδώνυμα κατ΄ανώτατο όριο, τα οποία πρέπει να 

επιλέγονται σε συνεννόηση με την «Αυτοδιαχείριση», εις τρόπον ώστε να αποφεύγεται 

κάθε σύγχυση με άλλα ονόματα ή ψευδώνυμα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός 

των ψευδωνύμων δύναται να είναι μεγαλύτερος. 

5.  Τα μέλη της Αυτοδιαχείρισης έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν εν όλω ή εν μέρει 

τη σύμβαση ανάθεσης αναφορικά με το περιουσιακό δικαίωμα ή κατηγορίες εξουσιών, ή 

είδη έργων, ή αντικείμενα προστασίας της επιλογής τους για τις επικράτειες της επιλογής 

τους, ή να ανακαλούν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα, κατηγορίες εξουσιών ή ειδών 

έργων και αντικειμένων προστασίας από την Αυτοδιαχείριση, ύστερα από έγγραφη 

προειδοποίηση τριών (3) μηνών. Η καταγγελία παράγει αποτελέσματα όταν παρέλθει 

τρίμηνο 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. 

6. Εάν υπάρχουν ποσά που οφείλονται σε μέλος/δικαιούχο για πράξεις εκμετάλλευσης 

που έγιναν πριν από τη λήξη ισχύος της σύμβασης ανάθεσης, ή την υποβολή 

καταγγελίας, ή την ανάκληση, ή δυνάμει άδειας που χορηγήθηκε πριν από την έναρξη 

ισχύος της λήξης, ή της καταγγελίας, ή της ανάκλησης, το μέλος διατηρεί τα δικαιώματά 
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του με βάση τα άρθρα 18, 19, 25, 27, 37 και 42 του ν.4481/2017, όπως εκάστοτε ισχύει 

και υπό την επιφύλαξη του παρόντος καταστατικού.  

7.Η Αυτοδιαχείριση, δεν μπορεί να περιορίζει την άσκηση των δικαιωμάτων που 

προβλέπονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου με το να επιβάλλει ως 

όρο άσκησής τους την ανάθεση σε άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της 

διαχείρισης των δικαιωμάτων ή των κατηγοριών εξουσιών, ή ειδών έργων, ή 

αντικειμένων προστασίας που υπόκεινται σε λήξη, ή έχουν καταγγελθεί, ή ανακληθεί. 

8. Όταν το μέλος αναθέτει στην Αυτοδιαχείριση, να διαχειρίζεται το περιουσιακό 

δικαίωμα, ή εξουσίες, ή κατηγορίες εξουσιών, ή είδη έργων, ή αντικείμενα προστασίας 

παρέχει τη συναίνεσή του συγκεκριμένα για κάθε εξουσία ή κατηγορία εξουσιών, ή είδος 

έργων ή αντικειμένων προστασίας. Η συναίνεση πρέπει να αποδεικνύεται από τη 

σύμβαση ανάθεσης. 

9. Η Αυτοδιαχείριση, οφείλει, πριν ανατεθεί σε αυτήν η Ανάθεση Διαχείρισης και 

Προστασίας, να ενημερώνει τα μέλη σχετικά με τα δικαιώματά τους κατά το παρόν 

άρθρο και το άρθρο 14 του ν.4481/2017. Η ενημέρωση γίνεται, με κάθε πρόσφορο μέσο, 

ιδίως με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αυτοδιαχείρισης και επικοινωνία μέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με το μέλος. 

 

 Άρθρο  11  

Υποχρεώσεις συνεταίρων /μελών /δικαιούχων 

11.1. Οι συνεταίροι / μέλη της Αυτοδιαχείρισης έχουν όλες τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται στο νόμο 1667/1986, στο ν.2121/1993 και στο ν.4481/2017, όπως 

εκάστοτε αυτοί ισχύουν, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο παρόν καταστατικό. 

11.2. Τα μέλη της «Αυτοδιαχείρισης» μετά την ίδρυσή της δεν έχουν καμία υποχρέωση 

να καταβάλουν, εκτός από το ποσό για την απόκτηση της συνεταιριστικής μερίδας τους, 

εισφορά ανάλογη με την καθαρή περιουσία της «Αυτοδιαχείρισης» 

11.3. Τα μέλη της «Αυτοδιαχείρισης» έχουν και τις εξής ειδικότερες υποχρεώσεις: 

α) ως δημιουργοί τυχόν χρησιμοποιούντες έργα άλλων για τη δημιουργία των ιδικών 

τους, αλλά και ως τυχόν χρήστες, να σέβονται τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με τα 

πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα 

β) να συμμορφώνονται προς τις επιταγές του καταστατικού, των συμβάσεων ανάθεσης 

και του Κανονισμού Διανομής ή οποιουδήποτε άλλου κανονισμού, καθώς και τις 

αποφάσεις των οργάνων της «Αυτοδιαχείρισης»  
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γ) να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που δύνανται να προκαλέσουν άμεση ή 

έμμεση, υφιστάμενη ή μελλοντική, περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη στην 

Αυτοδιαχείριση ή τα μέλη της, καθώς και να πλήξουν την αξιοπιστία και επιχειρηματική 

φήμη , την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη των μελών της, των μελών των 

καταστατικών της οργάνων, του Γενικού Διευθυντή ή του ασκούντα καθήκοντα Γενικού 

Διευθυντή, των εργαζομένων σε αυτήν και προστηθέντων της, με κάθε μέσο ή τρόπο, 

καθώς επίσης και να απέχουν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να 

παρακωλύσει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Αυτοδιαχείρισης 

δ) να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις  

ε) να καταβάλουν το ποσοστό της συνεταιριστικής μερίδας τους ή ορισμένο χρηματικό 

ποσό για την κάλυψη ζημιών της Αυτοδιαχείρισης, όταν το αποθεματικό είναι 

ανεπαρκές, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο αρ.4 

παρ.3 του ν.1667/1987 και κάθε τακτική ή έκτακτη εισφορά που προβλέπεται στο παρόν 

καταστατικό ή επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εγκρίσεως 

της Γενικής Συνελεύσεως 

στ) να μην εκχωρούν μέρος ή το σύνολο των εισπραττομένων αμοιβών και δικαιωμάτων 

σε χρήστες και ιδίως σε κάθε πρόσωπο που έχει συμφέρον ή θα μπορούσε υπό 

οποιαδήποτε αιτία να έχει συμφέρον στην εκμετάλλευση των έργων 

ζ) Να μην παραιτούνται από την αξίωση εύλογης αμοιβής πνευματικών δικαιωμάτων 

από την δημόσια εκτέλεση των έργων τους σε περίπτωση που δεν συντρέχουν όροι 

χορηγήσεως άδειας μη εμπορικής χρήσης 

η)να ενημερώνουν την «Αυτοδιαχείριση» για κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων των 

συνεταίρων /μελών της 

θ) να ενημερώνουν γραπτώς την «Αυτοδιαχείριση» για τα έργα που έχουν εγγραφεί με 

οποιονδήποτε τρόπο και για τα νέα έργα τους που εγγράφονται μετά την ανάθεση της 

διαχείρισης, όπως ειδικότερα ορίζεται στη σύμβαση ανάθεσης, που έχουν δημοσιεύσει 

με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και για οποιοδήποτε νέο έργο που δημοσιεύεται μετά 

την ανάθεση της διαχείρισης στην Αυτοδιαχείριση. Επίσης υποχρεούνται να 

ενημερώνουν την Αυτοδιαχείριση για κάθε δημόσια εκτέλεση των έργων τους από τους 

ίδιους ή από τρίτους/χρήστες, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή τους. Στο πλαίσιο αυτό, 

η Αυτοδιαχείριση υπενθυμίζει ετησίως στα μέλη την υποχρέωση αυτή και ταυτόχρονα 

τους παρέχει τη δυνατότητα να την ενημερώνουν με ηλεκτρονικά μέσα. 



19 

 

ι) κάθε άλλη υποχρέωση που προβλέπεται από την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία, το 

παρόν καταστατικό , τις συμβάσεις ανάθεσης, τον κανονισμό διανομής και τις έγγραφες 

ενημερώσεις της «Αυτοδιαχείρισης». 

κ) Οι Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης και οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης, 

εφόσον αποκτήσουν την ιδιότητα του Μέλους/Συνεταίρου οφείλουν να γνωστοποιούν 

κάθε μεταβολή των ως άνω στοιχείων τους, εντός δέκα ημερών από τη μεταβολή και να 

προσκομίζουν κάθε νόμιμο στοιχείο για την τεκμηρίωση της ανάθεσης διαχείρισης  του 

ρεπερτορίου τους προς αυτούς. 

 

Άρθρο 12  

Έξοδος  μελών 

12.1.Τα μέλη της Αυτοδιαχείρισης εξέρχονται αυτής στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

Α. Όταν εκλείψει κάποια από τις θετικές ή αρνητικές προϋποθέσεις που η συνδρομή της 

απαιτείται για την εισδοχή στην «Αυτοδιαχείριση», κατόπιν απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου η οποία εγκρίνεται περαιτέρω τυπικώς από την επόμενη Γενική Συνέλευση 

της Αυτοδιαχείρισης.  

Β. Όταν το μέλος καταγγείλει τη σύμβαση ανάθεσης σύμφωνα με το αρ.10 παρ.3 του 

παρόντος καταστατικού και τους ειδικότερους  όρους που περιέχονται στη σύμβαση 

ανάθεσης αυτού με την Αυτοδιαχείριση. 

Γ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου και της Γενικής Συνέλευσης κατά τους 

ορισμούς της παρούσας παραγράφου. Kάθε μέλος που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του 

που απορρέουν από το παρόν καταστατικό, τη σύμβαση ανάθεσης ή την ισχύουσα 

νομοθεσία , καλείται σε απολογία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν 

εισηγήσεως του Γενικού Διευθυντή ή του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή. Η 

απολογία λαμβάνει χώρα σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός επτά 

(7) ημερών από την κοινοποίηση της κλήσεως στο μέλος με κάθε πρόσφορο μέσο. Η 

κλήση περιέχει συνοπτικά την αποδιδόμενη στο μέλος παράβαση. Μετά την ακρόαση 

του κληθέντος σε απολογία μέλους, αυτό αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεως και 

το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την καταγγελία ή μη της σύμβασης ανάθεσης 

του μέλους αυτού. Η καταγγελία της σύμβασης ανάθεσης, εφόσον ήθελε αυτή κριθεί 

αναγκαία από το Διοικητικό Συμβούλιο,  εγκρίνεται περαιτέρω από την πρώτη επόμενη 

τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση η οποία συγκαλείται αμελλητί με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, βρίσκεται δε σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει βάσει του 

άρθρου 17.6 του παρόντος καταστατικού, αποφασίζει δε για την καταγγελία της 
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συμβάσεως ανάθεσης και την έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με 

απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών. Η κοινοποίηση στο μέλος του 

αποσπάσματος της αποφάσεως της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης συνεπάγεται την άμεση  

απώλεια της ιδιότητας του μέλους της Αυτοδιαχείρισης και τη συναφή άμεση έκπτωσή 

του από τυχόν ιδιότητα μέλους καταστατικών οργάνων αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε 

άλλης διάταξης του παρόντος, τα δε αποτελέσματα της καταγγελίας της οικείας 

σύμβασης ανάθεσης παράγονται όταν παρέλθει τρίμηνο από την κοινοποίηση στο μέλος 

της εν λόγω αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης. 

Δ. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου (αποκλεισμός μέλους) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 

2 παρ.8 του ν.1667/1986 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.   

12.2. Σε περίπτωση εξόδου, η μόνη αξίωση που έχει το μέλος έναντι στην 

«Αυτοδιαχείριση» είναι να λάβει την ονομαστική αξία της μερίδας του, εφόσον την έχει 

καταβάλει σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.  

         

Άρθρο 13  

Ευθύνη συνεταίρων 

Οι συνεταίροι δεν έχουν οι ίδιοι καμιά απολύτως ευθύνη για τα χρέη της 

«Αυτοδιαχείρισης» 

 

Άρθρο 14 

Συνεταιριστικές μερίδες 

 14.1. Το κεφάλαιο της «Αυτοδιαχείρισης» χωρίζεται σε μερίδες ίσης αξίας 29,35 ευρώ η 

μία. Οι μερίδες και οι δικαιούχοι αυτών καταχωρούνται στο κατά το άρθρο 9 του νόμου 

1667/1986 μητρώο μελών. 

14.2. Το ποσό για την απόκτηση της μερίδας καταβάλλεται από κάθε μέλος της 

Αυτοδιαχείρισης το αργότερο μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου 

το μέλος εγγράφηκε στην Αυτοδιαχείριση ή υπέγραψε νέο κείμενο σύμβασης ανάθεσης 

με την Αυτοδιαχείριση, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του 

κειμένου αυτής, εφόσον δεν την έχουν αποδεδειγμένα ήδη καταβάλει.  

14.3. Τα μέλη/συνεταίροι της Αυτοδιαχείρισης υποχρεούνται να καταβάλλουν ορισμένο 

χρηματικό ποσό για την κάλυψη ζημιών και ύστερα από την απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης όταν το αποθεματικό είναι ανεπαρκές για την κάλυψη των ζημιών. 

14.4.Κανένα μέλος δεν επιτρέπεται να αποκτήσει περισσότερες από μία μερίδα.  
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14.5 Οι συνεταιριστικές μερίδες είναι αμεταβίβαστες εν ζωή. Οποιαδήποτε τέτοια 

μεταβίβαση, κατά παράβαση του όρου αυτού του καταστατικού, δεν παράγει έννομο 

κανένα απολύτως αποτέλεσμα ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου. 

14.6 Σε περίπτωση πολλαπλότητας δικαιούχων αιτία θανάτου κάποιου 

συνεταίρου/μέλους/δικαιούχου, αυτοί αποκτούν ποσοστό της συνεταιριστικής μερίδας 

του θανόντος μέλους , που αναλογεί στο κληρονομικό του δικαίωμα εφόσον επιθυμούν 

να γίνουν μέλη της Αυτοδιαχείρισης.  

14.7 Μεταβολή του ύψους της συνεταιριστικής μερίδας λαμβάνει χώρα κατόπιν 

αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα 

με το παρόν καταστατικό.  

 

Άρθρο 15 

Κρατήσεις 

Η «Αυτοδιαχείριση» παρέχει στο μέλος που της αναθέτει τη διαχείριση των δικαιωμάτων 

του, και πριν ακόμη λάβει τη συναίνεση του μέλους για τη διαχείριση αυτή, 

τεκμηριωμένες πληροφορίες για τα έξοδα διαχείρισης και για τις λοιπές κρατήσεις επί 

των εσόδων από δικαιώματα και επί των εσόδων από την επένδυση των εσόδων από 

δικαιώματα., σύμφωνα με τον Κανονισμό Διανομής, το παρόν καταστατικό και την 

ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.  

Τα έξοδα διαχείρισης της «Αυτοδιαχείρισης» δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 

δικαιολογημένες και τεκμηριωμένες δαπάνες για τη διαχείριση των δικαιωμάτων, 

σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.  

Κάθε δαπάνη που πραγματοποιεί η Αυτοδιαχείριση θεωρείται ότι γίνεται προς επίτευξη 

του σκοπού της έστω και εάν δεν ορίζεται ή προκύπτει ειδικώς τούτο. 

 

Άρθρο 16 

Διανομή των ποσών που οφείλονται στα μέλη 

1. Η διανομή στα μέλη λαμβάνει χώρα κατ’ αναλογία, όσο αυτό είναι δυνατόν, προς την 

πραγματική χρήση των έργων τους, το συντομότερο δυνατόν τουλάχιστον μία φορά κατ’ 

έτος, και το αργότερο εννέα (9) μήνες από το τέλος του φορολογικού έτους, εντός του 

οποίου εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώματα, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι, που 

σχετίζονται ιδίως με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών, τον προσδιορισμό 

των δικαιωμάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων/μελών ή την αντιστοίχιση των 
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πληροφοριών για έργα και άλλα αντικείμενα προστασίας με τους δικαιούχους/μέλη, δεν 

επιτρέπουν στην «Αυτοδιαχείριση» να τηρήσει την προθεσμία αυτή. 

2. Η «Αυτοδιαχείριση» διανέμει και καταβάλλει τα ποσά που οφείλονται στα μέλη της 

κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον κανονισμό διανομής.  

3. Αν τα ποσά που οφείλονται στα μέλη δεν μπορεί να διανεμηθούν εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1, επειδή οι σχετικοί δικαιούχοι / μέλη δεν 

μπορεί να ταυτοποιηθούν ή να εντοπιστούν, παρά τα αναγκαία μέτρα της 

«Αυτοδιαχείρισης» για τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή τους και η εξαίρεση από την 

προθεσμία δεν έχει εφαρμογή, τα ποσά αυτά τηρούνται σε χωριστό λογαριασμό της 

«Αυτοδιαχείρισης». 

4. Η «Αυτοδιαχείριση» λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ταυτοποίηση και τον 

εντοπισμό των μελών/δικαιούχων και επαληθεύει τα αρχεία των μελών της ή των 

αντίστοιχα εκπροσωπούμενων δικαιούχων, καθώς και άλλα άμεσα διαθέσιμα αρχεία. Το 

αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1, 

η «Αυτοδιαχείριση» παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα έργα και άλλα αντικείμενα 

προστασίας για τα οποία ένας ή περισσότεροι δικαιούχοι/μέλη δεν έχουν ταυτοποιηθεί 

ή εντοπιστεί: 

α) στα μέλη/δικαιούχους που εκπροσωπεί ή, αν έχει ως μέλη οντότητες που 

εκπροσωπούν τα μέλη/ δικαιούχους, σε αυτές τις οντότητες και 

β) σε όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με τους οποίους έχει συνάψει 

συμβάσεις εκπροσώπησης. Στις πληροφορίες του δεύτερου εδαφίου περιλαμβάνονται, 

όπου υπάρχουν, τα εξής: 

γ) ο τίτλος του έργου ή άλλου αντικειμένου προστασίας, 

δ) το όνομα του δικαιούχου/μέλους, 

ε) το όνομα  παραγωγού, 

στ) κάθε άλλη σχετική διαθέσιμη πληροφορία, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην 

ταυτοποίηση του μέλους/ δικαιούχου. Εάν τα προαναφερόμενα μέτρα δεν αποφέρουν 

αποτελέσματα, Η «Αυτοδιαχείριση» θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση του 

κοινού το αργότερο ένα (1) έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) μηνών. 

5. Αν τα ποσά που οφείλονται στα μέλη/ δικαιούχους δεν είναι δυνατό να διανεμηθούν 

μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από το τέλος του φορολογικού έτους εντός του 

οποίου εισπράχθηκαν τα έσοδα από την είσπραξη της εύλογης αμοιβής και εφόσον η 

«Αυτοδιαχείριση» έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ταυτοποίηση και τον 

εντοπισμό των μελών/δικαιούχων, τα ποσά αυτά θεωρούνται μη διανεμητέα.  
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6. Η γενική συνέλευση της «Αυτοδιαχείρισης» αποφασίζει σχετικά με τη χρήση των μη 

διανεμητέων ποσών, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των μελών/δικαιούχων να 

διεκδικήσουν τα ποσά αυτά από την «Αυτοδιαχείριση» , εάν δεν έχουν παραγραφεί. 

7. Μόνο το ήμισυ των μη διανεμητέων ποσών μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την 

«Αυτοδιαχείριση», για επενδύσεις, ενώ το υπόλοιπο ήμισυ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 

χωριστά και κατά τρόπο ανεξάρτητο, για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών κοινωνικού, 

πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου προς όφελος των δικαιούχων. Με 

απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να αυξηθεί το ύψος των μη διανεμητέων 

ποσών για επενδύσεις. Επίσης, η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει ότι ένα μέρος 

των μη διανεμητέων ποσών θα διανεμηθεί στα μέλη/ δικαιούχους, εφόσον αυτή η 

απόφαση δεν προσκρούει στη δυνατότητα των μελών/δικαιούχων να διεκδικούν και να 

λαμβάνουν τα ποσά που αντιστοιχούν σε αξιώσεις τους οι οποίες δεν έχουν 

παραγραφεί. 

8. Οι αξιώσεις των μελών/δικαιούχων για είσπραξη εσόδων από δικαιώματα κατά της 

«Αυτοδιαχείρισης»  παραγράφονται σε δέκα (10) έτη από το τέλος του φορολογικού 

έτους εντός του οποίου εισπράχθηκαν. Αν δεν έχει γίνει ταυτοποίηση ή εντοπισμός των 

δικαιούχων, τα ως άνω δέκα (10) έτη υπολογίζονται από την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας εντοπισμού και ταυτοποίησής τους. 

 

 

Άρθρο 17  

Γενική Συνέλευση 

17.1. Η γενική συνέλευση της «Αυτοδιαχείρισης» απαρτίζεται από όλα τα μέλη της, τα 

οποία συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με τους ορισμούς του 

παρόντος καταστατικού.  

17.2. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου όλα τα μέλη της 

Αυτοδιαχείρισης από όλες τις κατηγορίες μελών της Αυτοδιαχείρισης (συνθέτες, 

στιχουργούς, κληρονόμους, εκδότες/ υποεκδότες μουσικής και εν γένει δικαιούχους) 

σύμφωνα με όσα ειδικώς ορίζονται στο παρόν. Ως προς τις Ανεξάρτητες Οντότητες 

Διαχείρισης και τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης που έχουν αποκτήσει την 

ιδιότητα του μέλους συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με το νόμιμο εκπρόσωπό τους 

και με μία (1) μόνο ψήφο. Σε περίπτωση αλλαγής του νομίμου εκπροσώπου τους 

οφείλουν να ειδοποιήσουν αμέσως την «Αυτοδιαχείριση» και να χορηγήσουν και τα 

σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα. 



24 

 

Επίσης κάθε μέλος της Αυτοδιαχείρισης, και ο πληρεξούσιος, εφόσον έχει παράσχει στην 

«Αυτοδιαχείριση» τις εξουσιοδοτήσεις των μελών, δύναται να ψηφίζει ηλεκτρονικά, 

εφόσον η «Αυτοδιαχείριση» έχει εγκαταστήσει ηλεκτρονικό σύστημα για ηλεκτρονική 

ψηφοφορία, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου και για τη 

λειτουργία του οποίου η «Αυτοδιαχείριση»  έχει πληροφορήσει τα μέλη του.    

17.2.1. Κριτήρια δικαιώματος ψήφου  

Υπάρχουν τέσσερις (4) κατηγορίες με αριθμό ψήφων για τα μέλη της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 

Ο αριθμός των ψήφων που δικαιούται το κάθε μέλος της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

(Δημιουργοί/κληρονόμοι/εν γένει δικαιούχοι και εκδότες/υποεκδότες μουσικής) 

ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει, εφαρμοζόμενου ειδικά για τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17.12 κατωτέρω,  προκύπτει από τον 

παρακάτω πίνακα.  

     

Δημιουργοί/Κληρονόμοι/δικαιούχοι 

Κατηγορία Μέλους 1 2 3 4 

Αριθμός Ψήφων 1 10 25 50 

     

     

Εκδότες /υποεκδότες μουσικής 

Κατηγορία Μέλους 1 2 3 4 

Αριθμός Ψήφων 1 10 25 50 

     

 

Η υπαγωγή σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες καθορίζεται με το κριτήριο του 

ποσού ετήσιας εκκαθάρισης αμοιβών πνευματικών δικαιωμάτων των μελών της 

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο παρόν.  Σε εφαρμογή αυτού, το ύψος 

των ποσών εκκαθάρισης αμοιβών πνευματικών δικαιωμάτων των μελών της 

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ που οριοθετεί την κάθε κατηγορία ψήφων εγκρίνεται και 

τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Η 

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ υποχρεούται να αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα της τα στοιχεία αυτά 

και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. 

Οι κατηγοριοποιήσεις των μελών βάσει των ανωτέρω εξετάζονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ κατά την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους, αρχής 

γενομένης από το ημερολογιακό έτος 2019. Κάθε μέλος που εισάγεται σε άλλη 

κατηγορία ως αποτέλεσμα αυτής της αναθεώρησης ειδοποιείται εγγράφως από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.  

Ειδικότερα: 



25 

 

α. Στα ποσά εκκαθαρίσεων αμοιβών πνευματικών δικαιωμάτων κάθε μέλους θα 

υπολογίζεται ο μέσος όρος των ετήσιων εκκαθαρίσεων αμοιβών πνευματικών 

δικαιωμάτων από διανομές τριών (3) κυλιόμενων ετών, που αφορά το μέλος αυτό, είτε 

έχει αναγνωρισθεί στο φυσικό πρόσωπο είτε σε νομικό πρόσωπο στο οποίο το φυσικό 

πρόσωπο είναι εταίρος, μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος ή στον εκδότη/υποεκδότη 

μουσικής, με βάση τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο: 

 

                      Εκκαθάριση από Διανομή έτους (Ν-1)+ Εκκαθάριση από Διανομή έτους (Ν-2)+ Εκκαθάριση από Διανομή έτους (Ν-3) 

Ποσό εκκαθαρίσεων (έτους Ν) =  -------------------------------------------------------------------------- 

        3 

 

 

β. Σε περίπτωση κληρονόμων , διαδόχων ή δικαιούχων ενός ρεπερτορίου, λαμβάνεται 

υπ’ όψη ο μέσος όρος των ετήσιων εκκαθαρίσεων αμοιβών πνευματικών δικαιωμάτων 

από διανομές τριών (3) κυλιόμενων ετών, ανά ρεπερτόριο, αναλόγως του ποσοστού του 

κληρονομικού τους δικαιώματος αν είναι πλείονες, με βάση τον κατωτέρω μαθηματικό 

τύπο: 

 

    Εκκαθάριση από Διανομή έτους (Ν-1)+ Εκκαθάριση από Διανομή έτους (Ν-2)+ Εκκαθάριση από Διανομή έτους (Ν-3) 

Ποσό εκκαθαρίσεων (έτους Ν) =  -------------------------------------------------------------------------- 

        3 

  

γ. Διευκρινίζεται ότι λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών στον χώρο συλλογικής διαχείρισης, 

είσπραξης και απόδοσης εκκαθαρίσεων αμοιβών πνευματικών δικαιωμάτων των ετών 

2017 και 2018 για όλα τα μέλη της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ανεξαρτήτως του οργανισμού 

συλλογικής διαχείρισης στον οποίο ανήκαν ως μέλη, τα ημερολογιακά αυτά έτη θα 

εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του δικαιώματος ψήφου. Ειδικότερα και κατ’ εξαίρεση, 

οι κατηγοριοποιήσεις των μελών της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ για τα τρία (3) πρώτα έτη (2019-

2021) οι οποίες αναθεωρούνται και πραγματοποιούνται στις αρχές κάθε ημερολογιακού 

έτους σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα βασιστούν στα κάτωθι κριτήρια αμοιβών 

πνευματικών δικαιωμάτων κάθε μέλους, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του 

οργανισμού στον οποίο ανήκαν,  σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικώς στον κάτωθι 

πίνακα: 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Ιανουάριος 2019 σύνολο της αμοιβής πνευματικών 

δικαιωμάτων από διανομές για το έτος 

2016 βάσει εκκαθαρίσεων 

Ιανουάριος 2020 Μέσος όρος του συνόλου της αμοιβής 

πνευματικών δικαιωμάτων από διανομές 

για το έτος 2016 βάσει εκκαθαρίσεων και 

των εκκαθαρίσεων αμοιβών πνευματικών 

δικαιωμάτων από διανομές κατά τη 

διάρκεια του έτους 2019 

Ιανουάριος 2021 Μέσος όρος του συνόλου της αμοιβής 

πνευματικών δικαιωμάτων από διανομές 

για το έτος 2016 βάσει εκκαθαρίσεων και 

των εκκαθαρίσεων αμοιβών πνευματικών 

δικαιωμάτων από διανομές κατά τη 

διάρκεια των ετών 2019 και 2020 

 

 

 

δ. Οι διάδοχοι των δικαιούχων/μελών της Αυτοδιαχείρισης έχουν, αν είναι πλείονες, ο 

καθένας ατομικά το δικαίωμα να συμμετέχουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα 

καταστατικά όργανα της Αυτοδιαχείρισης, ενώ για την εφαρμογή των κριτηρίων 

περιορισμού του δικαιώματος ψήφου λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό του κληρονομικού 

τους δικαιώματος. 

ε. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, δεν ανήκε πριν ως μέλος σε 

οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, συνεπώς δεν διαθέτει ετήσιες εκκαθαρίσεις αμοιβών 

πνευματικών δικαιωμάτων από διανομές προηγούμενων ετών, κατ’ εξαίρεση θα 

εμπίπτει στην 1η ως άνω κατηγορία μέλους μέχρι την αναθεώρηση της 

κατηγοριοποίησής του από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ανάλογα με 

τις ετήσιες εκκαθαρίσεις αμοιβών πνευματικών δικαιωμάτων του από διανομές της 

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν.  

Στ. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μέλους είναι εμπιστευτικός και δεν γνωστοποιείται σε 

τρίτους πάρα μόνον στην Εφορευτική Επιτροπή. 



27 

 

17.3. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει έως δύο (2) μέλη προκειμένου να συμμετέχει 

και να ψηφίζει στη γενική συνέλευση των μελών για λογαριασμό τους. Για το σκοπό αυτό 

απαιτείται, επί ποινή ακυρότητας, η κατάθεση σχετικής εξουσιοδότησης, που να φέρει 

βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, στον πρόεδρο 

του διοικητικού συμβουλίου, πριν από την έναρξη των εργασιών της γενικής 

συνέλευσης. Η εξουσιοδότηση δύναται επιπλέον να δοθεί μέσω κειμένου ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του οργανισμού autodia@autodia.gr , υπό 

τις εξής  σωρευτικές προϋποθέσεις: α) στο κείμενο αυτό θα αναγράφονται τα πλήρη 

στοιχεία (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ) τόσο του εξουσιοδοτούντος όσο και του 

εξουσιοδοτημένου μέλους, β) θα αποστέλλεται αυτό από την επίσημη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχει δηλωθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο 

Μελών της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ από τον εξουσιοδοτούντα, το αργότερο μέχρι την 

προηγούμενη ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και γ) θα έχει αποσταλεί 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εξουσιοδοτούντα από την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

βεβαίωση παραλαβής και εγκυρότητας της εν λόγω εξουσιοδοτήσεως. Κάθε 

εξουσιοδότηση ισχύει για μία (1) μόνο γενική συνέλευση των μελών. Ο πρόεδρος 

συντάσσει κατάλογο των εκπροσωπουμένων μελών και των  εκπροσώπων τους, τον 

οποίο, μαζί με τις εξουσιοδοτήσεις, παραδίδει στον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης, 

αμέσως μετά την εκλογή του τελευταίου. 

17.4. Η γενική συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το χρόνο, ύστερα 

από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός έξι (6) το πολύ μηνών από την λήξη 

της διαχειριστικής χρήσης. Σε έκτακτη συνεδρίαση η γενική συνέλευση συνέρχεται είτε 

όποτε το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε όταν τη σύγκλησή της ζητήσει το 

Εποπτικό Συμβούλιο ή το ένα δέκατο (1/10) του  συνόλου των μελών της 

«Αυτοδιαχείρισης», που όμως δεν μπορούν να είναι λιγότερα από τρία (3). Στις δύο 

τελευταίες περιπτώσεις, όταν ζητείται η σύγκληση πρέπει συγχρόνως να ορίζονται και τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης. 

17.5. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να αναγράφει τον 

τόπο, την ημέρα και την ώρα, όπου θα συνέλθει αυτή, καθώς και τα θέματα που θα είναι 

στην ημερήσιά της διάταξη. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη της 

«Αυτοδιαχείρισης» τουλάχιστον προ επτά (7) ημερών εάν πρόκειται για έκτακτη γενική 

συνέλευση και τουλάχιστον προ δεκαπέντε (15) ημερών εάν πρόκειται για τακτική γενική 

συνέλευση. Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε με κάθε 

άλλο πρόσφορο μέσο. 
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17.6. Τόσο η τακτική, όσο και η έκτακτη γενική συνέλευση, βρίσκονται σε απαρτία και 

έγκυρα συνεδριάζουν, όταν κατά την έναρξη των εργασιών τους είναι παρόντα 

τουλάχιστον τα μισά μέλη της Αυτοδιαχείρισης. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση 

αναβάλλεται αυτομάτως για την ίδια ημέρα και ώρα την επόμενη εβδομάδα στον ίδιο 

τόπο, χωρίς άλλη πρόσκληση.  Στην αναβληθείσα κατά τα ανωτέρω συνεδρίαση, η γενική 

συνέλευση, εγκύρως αποφασίζει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της πρώτης 

συνεδρίασης, εφόσον κατά την έναρξη των εργασιών της είναι παρόντα τουλάχιστον 

τριάντα (30) μέλη της Αυτοδιαχείρισης. Αν ούτε σε αυτή τη δεύτερη συνεδρίαση 

διαπιστωθεί απαρτία, η γενική συνέλευση ματαιώνεται.  

17.7. Ειδικά στις περιπτώσεις του στοιχείου β) της  §  2 του άρθρου  18 , για να λάβει 

εγκύρως απόφαση η τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση απαιτείται να είναι παρόντα 

τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μελών της «Αυτοδιαχείρισης» προκειμένου να 

ληφθεί έγκυρη απόφαση. 

17.8. Οι εργασίες της γενικής συνέλευσης αρχίζουν πάντοτε με την εκλογή προέδρου και 

γραμματέα της συνέλευσης από τα παρόντα μέλη της «Αυτοδιαχείρισης». Μέχρι την 

εκλογή αυτή, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, αν 

αυτός απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος του ίδιου συμβουλίου, ή, αν και αυτός απουσιάζει, 

κάποιο από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Αν κανένα μέλος του συμβουλίου 

αυτού δεν είναι παρόν, τα προαναφερθέντα καθήκοντα ασκεί οποιοδήποτε μέλος της 

«Αυτοδιαχείρισης» υποδείξουν τα παρόντα στη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης 

μέλη της «Αυτοδιαχείρισης». 

17.9. Ο πρόεδρος της συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της, ενώ ο γραμματέας τηρεί τα 

πρακτικά, τα οποία, μετά το πέρας των εργασιών, υπογράφονται και από τους δύο, 

καθώς και από την εφορευτική επιτροπή, όταν οι εργασίες της γενικής συνέλευσης 

περιλαμβάνουν και αρχαιρεσίες. Η εφορευτική αυτή επιτροπή είναι τριμελής. Η ίδια 

επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρό της, ο οποίος και μονογράφει τους φακέλους των 

ψηφοδελτίων. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η εφορευτική πάντοτε επιτροπή 

προβαίνει στην καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων, συντάσσει το σχετικό πρακτικό 

εκλογής και ανακοινώνει το  αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών στα παρόντα μέλη της 

«Αυτοδιαχείρισης». 

17.10. Τις εργασίες της τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης μπορεί να 

παρακολουθεί αντιπρόσωπος συνεταιριστικής οργάνωσης ανώτερης βαθμίδας, της 

οποίας η «Αυτοδιαχείριση» είναι τυχόν μέλος, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 



29 

 

έχει τυχόν καλέσει το διοικητικό συμβούλιο ή ο Γενικός Διευθυντής ή ο ασκών 

καθήκοντα Γενικού Διευθυντή. 

17.11. Η γενική συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που έχουν αναγραφεί 

στην ημερήσια διάταξη. Αν στη συνεδρίαση είναι παρόντα όλα τα μέλη της 

«Αυτοδιαχείρισης», η γενική συνέλευση μπορεί να λάβει αποφάσεις και για 

οποιοδήποτε άλλο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως. Στην περίπτωση όμως αυτή, αν το 

ζητήσουν το ένα εικοστό (1/20) των παρόντων μελών, που δεν επιτρέπεται να είναι 

λιγότερα από τρία (3), η συζήτηση για τα μη αναγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη 

θέματα αναβάλλεται υποχρεωτικώς για άλλη γενική συνέλευση. 

17.12. Οι ψηφοφορίες για όλα τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης κατά κανόνα 

διεξάγονται με ανάταση της χειρός και κάθε μέλος έχει μία (1) ψήφο, με την επιφύλαξη 

των όσων ορίζονται ειδικότερα στο παρόν καταστατικό. Ειδικώς για τα θέματα των 

στοιχείων στ), ζ), η), θ), ι) και λ) της  § 2 του άρθρου 18, η ψηφοφορία είναι μυστική και 

εφαρμόζονται ειδικά στα θέματα αυτά τα κριτήρια περιορισμού δικαιώματος ψήφου 

που ορίζονται στο άρθρο  17.2.1. του παρόντος. Προκειμένου για προσωπικά θέματα η 

ψηφοφορία είναι μυστική. Προκειμένου για το θέμα του στοιχείου η) της  § 2 του 

άρθρου 18  τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου 

δεν μετέχουν καθόλου στην ψηφοφορία. 

17.13. Οι αποφάσεις της τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με 

απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, ενώ ειδικώς για τα θέματα των στοιχείων β) , θ), 

ι) , λ) και μ) της § 2 του άρθρου 18 απαιτείται πλειοψηφία του συνόλου των μελών της 

«Αυτοδιαχείρισης». Ειδικά για τα θέματα των στοιχείων θ), ι), και λ) της § 2 του άρθρου 

18 εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 17.2.1 και  το άρθρο 17.12 του παρόντος. 

17.14. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.  

17.15.1. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με δύο χωριστά ενιαία 

ψηφοδέλτια, ένα για κάθε κατηγορία δικαιούχων, δηλαδή ένα για τους συνθέτες, 

στιχουργούς, κληρονόμους (διαδόχους ή οιονεί διαδόχους, εν ζωή ή αιτία θανάτου), και 

ένα για τους εκδότες/υποεκδότες μουσικής. Κάθε συνέταιρος/μέλος που ανήκει στην 

κατηγορία των συνθετών, στιχουργών, κληρονόμων (διαδόχων ή οιονεί διαδόχων, εν ζωή 

ή αιτία θανάτου), συμμετέχει μόνον στην εκλογή της αντίστοιχης κατηγορίας μελών στο 

Διοικητικό Συμβούλιο στο αντίστοιχο χωριστό ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε 

συνέταιρος/μέλος που ανήκει στην κατηγορία των εκδοτών/υποεκδοτών μουσικής 

συμμετέχει μόνον στην εκλογή της αντίστοιχης κατηγορίας μελών στο Διοικητικό 

Συμβούλιο στο αντίστοιχο χωριστό ενιαίο ψηφοδέλτιο.   
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17.15.2  Στο κάθε ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται με αλφαβητική σειρά, κάτω 

από την ονομασία του οργάνου. Κάθε συνέταιρος/μέλος έχει δικαίωμα να θέσει 

υποψηφιότητα εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και να ασκήσει το δικαίωμα της 

ψήφου μόνο στο ψηφοδέλτιο εκείνο που αντιστοιχεί στην ιδιότητα της κατηγορίας 

δικαιούχου με την οποία συμμετέχει στην «Αυτοδιαχείριση», σύμφωνα με τoν τύπο της 

σύμβασης ανάθεσης που έχει υπογράψει με την «Αυτοδιαχείριση» 

(δημιουργού/κληρονόμου ή εκδότη/υποεκδότη). Σε περίπτωση που στο πρόσωπο 

μέλους/συνεταίρου συμπίπτει η ιδιότητα αμφοτέρων των ως άνω κατηγοριών 

δικαιούχων, υποχρεούται το μέλος/συνέταιρος αυτό να επιλέξει μία εκ των δύο 

κατηγοριών για την εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και την άσκηση του 

δικαιώματος ψήφου.   

17.15.3 Κάθε συνέταιρος/μέλος έχει δικαίωμα τουλάχιστον μίας ψήφου σύμφωνα με 

όσα ειδικότερα ορίζονται στο παρόν. Η προτίμηση προς κάποιο υποψήφιο εκφράζεται 

με τη θέση σταυρού παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου του. Κάθε συνεταίρος/μέλος 

που ανήκει στην κατηγορία των συνθετών, στιχουργών, κληρονόμων (διαδόχων ή οιονεί 

διαδόχων, εν ζωή ή αιτία θανάτου), δεν επιτρέπεται να θέσει περισσότερους από έξι (6) 

σταυρούς στο ενιαίο ψηφοδέλτιο των συνθετών, στιχουργών, κληρονόμων (διαδόχων ή 

οιονεί διαδόχων, εν ζωή ή αιτία θανάτου). Κάθε συνεταίρος/μέλος που ανήκει στην 

κατηγορία των εκδοτών/υποεκδοτών μουσικής δεν επιτρέπεται να θέσει περισσότερους 

από τρεις (3) σταυρούς στο ενιαίο ψηφοδέλτιο των εκδοτών/υποεκδοτών μουσικής. 

Εκλέγονται όσοι συγκεντρώσουν τον μεγαλύτερο αριθμό σταυρών στο ενιαίο 

ψηφοδέλτιο της κάθε κατηγορίας δικαιούχων.  

17.16.1. Η εκλογή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου γίνεται με δύο χωριστά ενιαία 

ψηφοδέλτια, ένα για κάθε κατηγορία δικαιούχων, δηλαδή ένα για τους συνθέτες, 

στιχουργούς, κληρονόμους (διαδόχους ή οιονεί διαδόχους, εν ζωή ή αιτία θανάτου) και 

ένα για τους εκδότες/υποεκδότες μουσικής. Κάθε συνέταιρος/μέλος που ανήκει στην 

κατηγορία των συνθετών, στιχουργών, κληρονόμων (διαδόχων ή οιονεί διαδόχων, εν ζωή 

ή αιτία θανάτου), συμμετέχει μόνον στην εκλογή της αντίστοιχης κατηγορίας μελών στο 

Εποπτικό Συμβούλιο στο αντίστοιχο χωριστό ενιαίο ψηφοδέλτιο.  Κάθε συνέταιρος/ 

μέλος που ανήκει στην κατηγορία των εκδοτών/υποεκδοτών μουσικής συμμετέχει μόνον 

στην εκλογή της αντίστοιχης κατηγορίας μελών στο Εποπτικό Συμβούλιο στο αντίστοιχο 

χωριστό ενιαίο ψηφοδέλτιο.   
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17.16.2 Στο κάθε ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των μελών του Εποπτικού 

Συμβουλίου, τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται με αλφαβητική σειρά, κάτω 

από την ονομασία του οργάνου. Κάθε συνέταιρος/μέλος έχει δικαίωμα να θέσει 

υποψηφιότητα εκλογής στο Εποπτικό Συμβούλιο καθώς και να ασκήσει το δικαίωμα της 

ψήφου μόνο στο ψηφοδέλτιο εκείνο που αντιστοιχεί στην ιδιότητα της κατηγορίας 

δικαιούχου με την οποία συμμετέχει στην «Αυτοδιαχείριση», σύμφωνα με τoν τύπο της 

σύμβασης ανάθεσης που έχει υπογράψει με την «Αυτοδιαχείριση» 

(δημιουργού/κληρονόμου ή εκδότη/υποεκδότη). Σε περίπτωση που στο πρόσωπο 

μέλους/συνεταίρου συμπίπτει η ιδιότητα αμφοτέρων των ως άνω κατηγοριών 

δικαιούχων, υποχρεούται το μέλος/συνέταιρος αυτό να επιλέξει μία εκ των δύο 

κατηγοριών για την εκλογή του στο Εποπτικό Συμβούλιο και την άσκηση του 

δικαιώματος ψήφου.   

17.16.3 Κάθε συνέταιρος/μέλος έχει δικαίωμα τουλάχιστον μίας ψήφου, σύμφωνα με 

όσα ειδικότερα ορίζονται στο παρόν. Η προτίμηση προς κάποιο υποψήφιο εκφράζεται 

με τη θέση σταυρού παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου του. Κάθε συνεταίρος/μέλος 

που ανήκει στην κατηγορία των συνθετών, στιχουργών, κληρονόμων (διαδόχων ή οιονεί 

διαδόχων, εν ζωή ή αιτία θανάτου), δεν επιτρέπεται να θέσει περισσότερους από δύο (2) 

σταυρούς στο ενιαίο ψηφοδέλτιο των συνθετών, στιχουργών, κληρονόμων (διαδόχων ή 

οιονεί διαδόχων, εν ζωή ή αιτία θανάτου). Κάθε συνεταίρος/μέλος που ανήκει στην 

κατηγορία των εκδοτών/υποεκδοτών μουσικής δεν επιτρέπεται να θέσει περισσότερους 

από έναν (1) σταυρό στο ενιαίο ψηφοδέλτιο των εκδοτών/υποεκδοτών μουσικής. 

Εκλέγονται όσοι συγκεντρώσουν τον μεγαλύτερο αριθμό σταυρών στο ενιαίο 

ψηφοδέλτιο της κάθε κατηγορίας δικαιούχων. 

17.17. Τα νομικά πρόσωπα (εκδότες/υποεκδότες μουσικής ή δικαιούχοι), μέλη της 

«Αυτοδιαχείρισης», συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες, ήτοι ψηφίζουν και συμμετέχουν στα 

ψηφοδέλτια για την εκλογή μελών του κάθε καταστατικού οργάνου, μέσω του νόμιμου 

εκπροσώπου τους ή μέσω του ειδικώς εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου το 

ρεπερτόριο του οποίου εκπροσωπούν. Τα συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα που 

συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες εκπροσωπώντας το νομικό πρόσωπο, εφόσον εκλεγούν,  

συμμετέχουν και στη σύνθεση των καταστατικών οργάνων της «Αυτοδιαχείρισης», 

αποκλειομένης αντικαταστάσεώς τους από άλλο φυσικό πρόσωπο. 

 

Άρθρο 18  

Αρμοδιότητες γενικής συνέλευσης 
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18.1. Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα 

της «Αυτοδιαχείρισης» εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό. 

18.2. Στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης υπάγονται ιδίως: 

α) η τροποποίηση του καταστατικού  

β) η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση της 

«Αυτοδιαχείρισης» 

γ) η έγκριση τυχόν κανονισμών λειτουργίας και εργασίας  

δ) η έγκριση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου για σύσταση, τροποποίηση, 

λύση ή συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα ή οντότητες πάσης φύσεως ή ενώσεις προσώπων 

χωρίς νομική προσωπικότητα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή για αποχώρηση από 

αυτά η αυτές. 

ε) η έγκριση των γενικών όρων δραστηριότητας της «Αυτοδιαχείρισης» 

στ) η έγκριση του απολογισμού, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 

ζ) η εκλογή των μελών του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου καθώς και των 

αντιπροσώπων της «Αυτοδιαχείρισης» σε τυχόν ανώτερης βαθμίδας συνεταιριστική 

οργάνωση 

η) η απαλλαγή των μελών του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη,  

θ) η μεταβολή του σκοπού ή της έδρας της «Αυτοδιαχείρισης» 

ι) η μεταβολή του ύψους της συνεταιριστικής μερίδας 

κ) η σύσταση επιτροπών και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους,  

λ) η  έγκριση του Κανονισμού Διανομής, 

μ) η λήψη αποφάσεων επί προσφυγών κατά αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου 

για απόρριψη αίτησης εισδοχής στην «Αυτοδιαχείριση», είτε για αποκλεισμό μέλους από 

αυτήν, 

ν) ο καθορισμός της τυχόν καταβλητέας στα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού 

συμβουλίου αποζημιώσεως για την απασχόλησή τους,  

ξ) ο καθορισμός του ποσοστού παρακρατήσεως για την προώθηση πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, 

ο) οι βασικές αρχές για τη χρήση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν και 

η χρήση ανά περίπτωση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν, 

π) η επενδυτική πολιτική για τα έσοδα από τα δικαιώματα και για τα έσοδα που 

προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη την 

παράγραφο 4 του άρθρου 17 και την παράγραφο 7 του άρθρου 19 του Ν. 4481/2017, 
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ρ) οι κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί εσόδων που προκύπτουν από 

την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 18 του Ν. 

4481/2017, 

σ) η χρήση των εσόδων από τα δικαιώματα και των εσόδων που προκύπτουν από την 

επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα ως προς τον τρόπο, το χρόνο ή οποιαδήποτε άλλη 

λεπτομέρεια, 

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

εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την επίτευξη των στόχων του οργανισμού (πολιτική 

για τη διαχείριση κινδύνου), 

υ)  η έγκριση οποιασδήποτε κτήσης, πώλησης ή υποθήκευσης ακινήτων, 

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

οντοτήτων ή απόκτησης μετοχών ή δικαιωμάτων σε άλλες οντότητες, 

χ) η έγκριση λήψης και χορήγησης δανείων ή της παροχής ασφάλειας για δάνεια, 

ψ)  η κατάρτιση των  όρων σχετικά με τη χορήγηση αδειών μη εμπορικής χρήσης των 

δικαιωμάτων, 

ω) ο έλεγχος των δραστηριοτήτων  του οργανισμού, λαμβάνοντας τουλάχιστον απόφαση 

για το διορισμό ή την απομάκρυνση των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών και εγκρίνοντας 

την ετήσια έκθεση διαφάνειας που υποβάλλει Η «Αυτοδιαχείριση» σύμφωνα με  το 

άρθρο 29 του Ν.4481/2017, 

ωα ) ο περιορισμός  του  δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση των 

μελών βάση του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.4481/2017,  

ωβ) η επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών ή 

άλλων εξαιρετικών καταστάσεων. 

ωγ) ο σχηματισμός ειδικών και έκτακτων  αποθεματικών 

ωδ) η τυπική έγκριση της εισδοχής μελών κατόπιν προηγούμενης απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

ωε) η έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για καταγγελία σύμβασης 

ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ.1 περ.Γ του παρόντος 

καταστατικού 

ωστ) οποιοδήποτε επιπλέον ζήτημα που προβλέπεται από τις οικείες νομοθετικές 

διατάξεις του Ν. 4481/2017, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει 

18.3 Η γενική συνέλευση των μελών της «Αυτοδιαχείρισης» μπορεί να αναθέτει στο 

Εποπτικό Συμβούλιο, μέσω απόφασής της, τις εξουσίες που αναφέρονται στις ως άνω 

περιπτώσεις τ,υ,φ,χ.  
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Άρθρο 19  

Διοικητικό Συμβούλιο 

19.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Αυτοδιαχείρισης» αποτελείται από επαρκή αριθμό 

μελών για τον σκοπό της διοίκησης της «Αυτοδιαχείρισης», ήτοι από εννέα (9) μέλη, έξι 

(6) εκ των οποίων ανήκουν στην κατηγορία των συνθετών, στιχουργών, κληρονόμων 

(διαδόχων ή οιονεί διαδόχων, εν ζωή ή αιτία θανάτου) και εκλέγονται αποκλειστικά από 

συνεταίρους/μέλη της ιδίας κατηγορίας και τρία (3) εκ των οποίων ανήκουν στην 

κατηγορία των εκδοτών/υποεκδοτών μουσικής και εκλέγονται αποκλειστικά από τα μέλη 

της ιδίας  κατηγορίας. Σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης θέσης στο Δ.Σ. μέσω της 

εκλογικής διαδικασίας ή σε περίπτωση κένωσης θέσεως για οποιοδήποτε λόγο κατά τη 

διάρκεια της θητείας του Δ.Σ., η κενή θέση συμπληρώνεται με ειδική συμπληρωματική 

εκλογή από τη Γενική Συνέλευση το αργότερο εντός μηνός από τη διαπίστωση της 

έλλειψης.  

19.1.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Γενικό 

Διευθυντή και να του αναθέτει την άσκηση ειδικών καθηκόντων. Με ειδικές αποφάσεις 

του Δ.Σ. καθορίζονται τα εκάστοτε καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προέδρου, του 

αντιπροέδρου, του γραμματέα και του ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και 

ρυθμίζεται η νόμιμη εκπροσώπηση της «Αυτοδιαχείρισης» έναντι τρίτων. 

19.2. Έπειτα από πρόσκληση του συμβούλου εκείνου, ο οποίος συγκέντρωσε τον 

μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτιμήσεως, συνέρχονται οι εκλεγέντες και 

συγκροτούνται σε σώμα με την εκλογή, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, του προέδρου, 

του αντιπροέδρου, του γραμματέα και του ταμία. 

19.3. Η διάρκεια της θητείας του διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής. 

19.4. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μια φορά 

το μήνα και σε έκτακτη όποτε το συγκαλέσει ο πρόεδρός του ή το ζητήσει το ένα τρίτο 

(1/3) των συμβούλων, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από δύο (2). Το συμβούλιο 

έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από 

τα απόντα. Εκπροσώπηση συμβούλου δεν επιτρέπεται. Όταν τα προς συζήτηση και 

απόφαση θέματα αφορούν αμέσως κάποιο σύμβουλο, τον ή την σύζυγό του ή συγγενή 

του πρώτου βαθμού, ο σύμβουλος αυτός δεν επιτρέπεται να μετέχει στη συνεδρίαση, 

ούτε έχει δικαίωμα ψήφου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων 

συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερτερεί  η ψήφος του προέδρου. Οι αποφάσεις 

του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο πρακτικών. Κατ΄ εξαίρεση 
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και για λόγους επείγοντος είναι δυνατή η πραγματοποίηση συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου και χωρίς την παρουσία των μελών στον τόπο συνεδρίασης με τη  λήψη  της 

όποιας απόφασης δια περιφοράς.  Συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

μπορεί να γίνει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του και οριστούν 

με απόφασή του οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της 

συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η  πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει 

τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. 

19.5 Ο διοικητικός ρόλος του προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

«Αυτοδιαχείρισης» είναι σαφώς διακριτός από τον εκτελεστικό ρόλο του Γενικού 

Διευθυντή και της διευθυντικής ομάδας του που διευθύνουν καθημερινά την 

«Αυτοδιαχείριση» για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν 

μπορούν ταυτοχρόνως να κατέχουν θέση εμμίσθου υπαλλήλου στην «Αυτοδιαχείριση» 

και έμμισθοι υπάλληλοι της «Αυτοδιαχείρισης» δεν μπορούν να είναι μέλη της 

«Αυτοδιαχείρισης» ή άλλου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων ή 

ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης δικαιωμάτων.  

19.6 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 

ευθύνονται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια και οφείλουν να επιδεικνύουν κατά την 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους την επιμέλεια που επιδεικνύουν όταν διαχειρίζονται 

τις δικές τους υποθέσεις. 

19.7  Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Με 

απόφαση όμως της γενικής συνέλευσης, είναι δυνατόν, κατ΄εξαίρεση, να παρέχεται στα 

μέλη του Δ.Σ. αποζημίωση ανάλογη με τον χρόνο απασχόλησής τους.  

                      

Άρθρο 20  

Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου 

20.1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την «Αυτοδιαχείριση». Έχει τις 

πλέον εκτεταμένες εξουσίες για τη διενέργεια των πράξεων διοικήσεως, διαχειρίσεως 

και διαθέσεως που αφορούν την «Αυτοδιαχείριση».  

20.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής ειδικότερα αρμοδιότητες: 

α) αποφασίζει για την εισδοχή μελών στην Αυτοδιαχείριση» και την έξοδο από αυτήν 

κατά τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό,  

β) αποφασίζει για τα θέματα των άρθρων 4 και 5 και 12 παρ.1Γ του καταστατικού, 

γ) καταρτίζει τα αμοιβολόγια της «Αυτοδιαχείρισης» και εγκρίνει τις συναπτόμενες με 

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις χρηστών συμβάσεις, 
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δ) καταρτίζει τον Κανονισμό Διανομής καθώς και οποιονδήποτε άλλο κανονισμό κρίνει 

σκόπιμο, 

ε) εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση για τη σύσταση, τροποποίηση, λύση ή συμμετοχή 

σε νομικά πρόσωπα ή οντότητες πάσης φύσεως ή ενώσεις προσώπων χωρίς νομική 

προσωπικότητα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή για αποχώρηση από αυτά η αυτές, 

καθώς και για την έγκριση συγχωνεύσεων και συμμαχιών, σύστασης θυγατρικών και 

εξαγοράς άλλων οντοτήτων ή απόκτησης μετοχών ή δικαιωμάτων σε άλλες οντότητες, 

στ) συγκροτεί επιτροπές παρά τω συμβουλίω και καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας τους 

και το συγκεκριμένο έργο τους. 

ζ) παρακολουθεί τη διαχείριση των συνεταιριστικών υποθέσεων και αποφασίζει για 

οτιδήποτε αφορά, ειδικότερα, τα οικονομικά της «Αυτοδιαχείρισης», 

η) διορίζει, προσλαμβάνει και ανακαλεί τον Γενικό Διευθυντή αλλά και τους λοιπούς 

Διευθυντές μετά από πρόταση του Γενικού Διευθυντή, υπό τον περιορισμό ότι τόσο ο 

Γενικός Διευθυντής όσο και οι Διευθυντές δεν μπορούν να είναι μέλη της 

«Αυτοδιαχείρισης» ή άλλου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων ή 

ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης δικαιωμάτων,    

θ) συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις δράσης, τον απολογισμό και τον λογαριασμό 

αποτελεσμάτων χρήσης και υποβάλλει τον δεύτερο και τρίτο στο Εποπτικό Συμβούλιο 

για έλεγχο τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία, κατά την οποία πρόκειται να 

συγκληθεί η ετήσια γενική συνέλευση. Τα εν λόγω έγγραφα, συνοδευόμενα από τη 

σχετική έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου, υποβάλλει στη γενική συνέλευση προς 

έγκριση, αφού προηγουμένως, και μάλιστα πριν από δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

ημέρα που θα συνέλθει η γενική συνέλευση, τα έχει αποστείλει στα μέλη της 

«Αυτοδιαχείρισης» με κάθε πρόσφορο μέσο, 

ι) προπαρασκευάζει και συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις, των οποίων και εκτελεί τις 

αποφάσεις, 

κ) αποδέχεται κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές, χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις. 

 

 

Άρθρο  21  

Εποπτικό Συμβούλιο 

21.1. Το Εποπτικό Συμβούλιο της «Αυτοδιαχείρισης» έχει τη γενική ευθύνη για την 

επίβλεψη της άσκησης των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με τον Ν. 4481/2017, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Το εποπτικό συμβούλιο 
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αποτελείται από τρία (3) μέλη, δύο (2) εκ των οποίων ανήκουν στην κατηγορία των 

συνθετών, στιχουργών, κληρονόμων (διαδόχων ή οιονεί διαδόχων, εν ζωή ή αιτία 

θανάτου) και εκλέγονται αποκλειστικά από συνεταίρους/μέλη της ιδίας κατηγορίας και 

ένα (1) εκ των οποίων ανήκει στην κατηγορία των εκδοτών/υποεκδοτών μουσικής και 

εκλέγεται αποκλειστικά από τα μέλη της ιδίας  κατηγορίας. Σε περίπτωση αδυναμίας 

πλήρωσης θέσης στο Εποπτικό Συμβούλιο μέσω της εκλογικής διαδικασίας ή σε 

περίπτωση κένωσης θέσεως για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας του 

Εποπτικού Συμβουλίου, η κενή θέση συμπληρώνεται με ειδική συμπληρωματική εκλογή 

από τη Γενική Συνέλευση το αργότερο εντός μηνός από τη διαπίστωση της έλλειψης.  

21.1.1 Το μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι μέλος ταυτοχρόνως 

και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ούτε επιτρέπεται τα μέλη του Διοικητικού και του 

Εποπτικού Συμβουλίου να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού 

Απαγορεύεται και η εκπροσώπηση μέλους. 

21.2. Για την συγκρότηση σε σώμα και τη λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου 

εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του καταστατικού για το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

 

Άρθρο  22   

Αρμοδιότητες εποπτικού συμβουλίου 

22.1. Το εποπτικό συμβούλιο παρακολουθεί τις δραστηριότητες και τις ενέργειες του 

φυσικού προσώπου που διαχειρίζεται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της 

Αυτοδιαχείρισης. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του το εποπτικό συμβούλιο μπορεί 

να ζητά από τα πρόσωπα του άρθρου 10 παρ.4 περ.β του ν.4481/2017 οποιοδήποτε 

βιβλίο, έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών 

του. Για την διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου, το συμβούλιο μπορεί να 

διορίσει έως 3 ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. 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 αποτελεσμάτων χρήσης πρέπει να είναι στη διάθεση των συνεταίρων δέκα 

πέντε (15) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

22.2 Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ευθύνονται για κάθε  πταίσμα τους. Με 

απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου να 

απαλλάσσονται της ευθύνης τους. 
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22.3. Κάθε μέλος του εποπτικού συμβουλίου της Αυτοδιαχείρισης υποβάλλει στη γενική 

συνέλευση των μελών, ετήσια ατομική δήλωση σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων, η 

οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 31 παρ.2 του ν.4481/2017. 

22.4. Το εποπτικό συμβούλιο του οργανισμού ασκεί τις αρμοδιότητές του με απόφαση 

που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, συνέρχεται τακτικά και σε 

κάθε περίπτωση τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως , έχει απαρτία εφόσον 

παρίσταται η πλειοψηφία των μελών του και έχει τις ακόλουθες εξουσίες: 

α) την άσκηση των εξουσιών που του έχουν εκχωρηθεί από τη γενική συνέλευση  

β) την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και της εκτέλεσης των καθηκόντων των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου, του γενικού διευθυντή ή και των διευθυντών, 

εφόσον έχει διορισθεί γενικός διευθυντής ή και διευθυντές, καθώς, επίσης, και των 

προσώπων εκείνων στα οποία έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα και αρμοδιότητες. 

γ) την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των 

μελών και ιδίως, αυτές που αφορούν: α) στον τρόπο διανομής των ποσών που 

οφείλονται στους δικαιούχους/μέλη και τον κανονισμό διανομής δικαιωμάτων, β) την 

εφαρμογή των βασικών αρχών για τη χρήση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να 

διανεμηθούν, γ) την επενδυτική πολιτική για τα έσοδα από τα δικαιώματα και για τα 

έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας 

υπόψη τα άρθρα 17 παρ.4 και 29 παρ.7 του ν.4481/2017 δ) τις κρατήσεις επί των εσόδων 

από τα δικαιώματα και επί εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα 

δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 18 του ν.4481/2017 ε) την τήρηση των 

διατάξεων του ν.2121/93, του ν. 4481/2017, του καταστατικού και του κανονισμού 

διανομής. 

22.5. Το εποπτικό συμβούλιο υποβάλλει τουλάχιστον άπαξ ετησίως στη γενική 

συνέλευση των μελών έκθεση σχετικά με την άσκηση των εξουσιών του. 

22.6. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου, 

το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία των άρθρων 43 και 46 έως 

47 ή 51 του νόμου 4481/2017. 

22.7. Για την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του, το εποπτικό συμβούλιο 

μπορεί να εξουσιοδοτεί ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές ή λογιστές ή νομικούς, της 

διακριτικής του ευχέρειας και επιλογής, με δαπάνες που βαρύνουν, μέχρι ποσοστό 3% 

των ετήσιων διαχειριστικών εξόδων, κατά περίπτωση, την «Αυτοδιαχείριση», υπό την 

πρόσθετη προϋπόθεση τήρησης των αρχών εχεμύθειας και μη ύπαρξης συγκρουόμενων 

συμφερόντων. 
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Άρθρο 23  

Διεύθυνση Συνεταιρισμού  

23.1. Η καθημερινή διεύθυνση και διαχείριση  των συνεταιριστικών υποθέσεων ασκείται 

από τον Γενικό Διευθυντή με την επικουρία Διευθυντών, εφόσον κριθεί  αυτή αναγκαία 

από τον Γενικό Διευθυντή. Τόσο ο Γενικός Διευθυντής όσο και οι λοιποί Διευθυντές δεν 

μπορούν να είναι μέλη της «Αυτοδιαχείρισης» ή άλλου οργανισμού συλλογικής 

διαχείρισης δικαιωμάτων ή ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης δικαιωμάτων. 

23.2. Τόσο ο Γενικός Διευθυντής, όσο και οι λοιποί Διευθυντές, εάν υπάρχουν, είναι 

υπόλογοι για πράξεις και παραλείψεις τους έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 24  

Αρμοδιότητες διεύθυνσης 

Ο Γενικός Διευθυντής της «Αυτοδιαχείρισης» ασκεί τις ειδικότερες αρμοδιότητες που τou 

μεταβιβάζει ή αναθέτει σε αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

Άρθρο 25  

Βιβλία Συνεταιρισμού 

25.1. Εκτός από τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία, η «Αυτοδιαχείριση» 

τηρεί, σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 1667/1986:  

α) βιβλίο μητρώου των μελών, στο οποίο, με χρονολογική σειρά, καταχωρούνται η 

ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, η 

μερίδα και η αξία της και η χρονολογία της τυχόν διαγραφής των μελών, 

β) βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων των γενικών συνελεύσεων, 

γ) βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, 

δ) βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του εποπτικού συμβουλίου. 

25.2. Τηρεί επιπλέον βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων των επιτροπών, καθώς και 

όσα άλλα βιβλία αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο να τηρούνται. 

25.3. Τα βιβλία του συνεταιρισμού / Αυτοδιαχείρισης μπορεί να τηρούνται και σε 

μηχανογραφική ή ηλεκτρονική μορφή. 

 

Άρθρο 26 

Υποχρεώσεις των προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 

της «Αυτοδιαχείρισης». 
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Τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της 

«Αυτοδιαχείρισης» όπως ο νόμιμος εκπρόσωπος, τα μέλη του Διοικητικού και του 

Εποπτικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής, αν υπάρχει, πρέπει: 

 α) να μην έχουν παραπεμφθεί τελεσιδίκως για κακούργημα ή να μην έχουν 

καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή στερητική της ελευθερίας 

ανώτερη των δύο (2) ετών ή, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για εγκλήματα κατά 

της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωμάτων, για λαθρεμπορία, παραχάραξη ή 

πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία ή δωροληψία. Για τη διαπίστωση της μη 

τελεσίδικης παραπομπής και της μη καταδίκης του προηγούμενου εδαφίου τα άτομα 

αυτά υποβάλλουν στον ΟΠΙ πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής για μη 

παραπομπή και αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη 

αντίστοιχα.  

β) να ενεργούν σωστά, συνετά και κατάλληλα, με την εφαρμογή κατάλληλων διοικητικών 

και λογιστικών διαδικασιών, καθώς και μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου. 

γ) να θεσπίζουν και εφαρμόζουν διαδικασίες, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις 

συμφερόντων και, αν τέτοιες συγκρούσεις δεν μπορεί να αποφευχθούν, να μπορούν να 

εντοπίζουν, να διαχειρίζονται, να παρακολουθούν και να γνωστοποιούν πραγματικές ή 

δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων, κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται η αρνητική 

επίδρασή τους στα συλλογικά συμφέροντα των δικαιούχων που εκπροσωπεί ο 

οργανισμός. Για το σκοπό αυτό, τουλάχιστον υποχρεούνται να υποβάλουν ατομική 

δήλωση προς τη γενική συνέλευση της «Αυτοδιαχείρισης», πριν από την ανάληψη των 

καθηκόντων τους και στη συνέχεια σε ετήσια βάση, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 

τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α) οποιαδήποτε συμφέροντα έχουν στην «Αυτοδιαχείριση», 

β) κάθε αμοιβή, αποζημίωση ή παροχή που έλαβαν από το «Αυτοδιαχείριση» κατά το 

προηγούμενο φορολογικό έτος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συνταξιοδοτικές, 

ασφαλιστικές παροχές, οι παροχές σε είδος και άλλα είδη παροχών, 

γ) τα ποσά που έλαβαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος ως δικαιούχοι/μέλη από 

την «Αυτοδιαχείριση», 

δ) δήλωση σχετικά με οποιαδήποτε πραγματική ή δυνητική σύγκρουση μεταξύ 

προσωπικών συμφερόντων και συμφερόντων της «Αυτοδιαχείρισης» ή μεταξύ 

υποχρεώσεων έναντι της «Αυτοδιαχείρισης», και υποχρεώσεων έναντι οποιουδήποτε 

άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου. 
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Άρθρο 27 

Παροχή πληροφοριών προς τους δικαιούχους/μέλη σχετικά με τη διαχείριση των 

δικαιωμάτων τους  

1. Η «Αυτοδιαχείριση» διαθέτει το αργότερο εννέα (9) μήνες μετά το τέλος κάθε έτους 

χρήσης σε κάθε δικαιούχο/μέλος, στον οποίο έχει αναγνωρίσει τα έσοδα που του 

αναλογούν από δικαιώματα για το συγκεκριμένο έτος χρήσης, ανεξαρτήτως αν αυτά του 

έχουν καταβληθεί ή όχι, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α) τα στοιχεία επικοινωνίας που ο δικαιούχος/μέλος έχει εξουσιοδοτήσει την 

Αυτοδιαχείριση να χρησιμοποιεί για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του, 

β) τα έσοδα από τα δικαιώματα που αναλογούν στον δικαιούχο/μέλος, 

γ) τα ποσά που καταβάλλονται από την Αυτοδιαχείριση στον δικαιούχο/μέλος ανά 

κατηγορία εξουσιών που διαχειρίζεται και ανά είδος χρήσης, 

δ) την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η χρήση, στην οποία αντιστοιχούν τα 

αναλογούντα ποσά που αναγνωρίστηκαν και καταβλήθηκαν στον δικαιούχο/μέλος, εκτός 

εάν αντικειμενικοί λόγοι, που σχετίζονται με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των 

χρηστών, δεν επιτρέπουν στην Αυτοδιαχείριση να παράσχει τις πληροφορίες αυτές, 

ε) τις κρατήσεις που γίνονται για τα έξοδα διαχείρισης, 

στ) τις κρατήσεις που γίνονται για κάθε σκοπό εκτός των εξόδων διαχείρισης, 

ζ) τα έσοδα από δικαιώματα που αναλογούν στον δικαιούχο/μέλος και τα οποία δεν 

έχουν καταβληθεί για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. 

2.  Η «Αυτοδιαχείριση» παρέχει τις ως άνω πληροφορίες σε Ανεξάρτητες Οντότητες 

Διαχείρισης/ μέλη της «Αυτοδιαχείρισης», αρμόδιες για την περαιτέρω διανομή των 

εσόδων από τα δικαιώματα σε δικαιούχους/μέλη, εάν οι εν λόγω οντότητες δεν έχουν 

ήδη στην κατοχή τους τις πληροφορίες αυτές. Οι οντότητες αυτές οφείλουν να διαθέτουν 

τις πιο πάνω πληροφορίες το αργότερο εννέα (9) μήνες μετά το τέλος κάθε έτους χρήσης 

σε κάθε δικαιούχο/μέλος, στον οποίον έχουν αναγνωρίσει τα έσοδα που του αναλογούν 

από δικαιώματα για το συγκεκριμένο έτος χρήσης, ανεξαρτήτως εάν αυτά του έχουν 

καταβληθεί ή όχι. 

                                                

Άρθρο  28 

Παροχή πληροφοριών προς άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης σχετικά με 

τη διαχείριση των δικαιωμάτων δυνάμει συμβάσεων εκπροσώπησης 
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Η «Αυτοδιαχείριση» διαθέτει το αργότερο εννέα (9) μήνες μετά το τέλος κάθε έτους 

χρήσης και με ηλεκτρονικά μέσα στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης για 

λογαριασμό των οποίων αναλαμβάνει τη διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο σύμβασης 

εκπροσώπησης για το συγκεκριμένο έτος χρήσης, τουλάχιστον τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

α) τα έσοδα από τα δικαιώματα που αναλογούν και τα ποσά που καταβάλλονται από τον 

οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ανά κατηγορία εξουσιών που διαχειρίζεται και ανά 

είδος χρήσης για τα δικαιώματα που διαχειρίζεται σύμφωνα με τη σύμβαση 

εκπροσώπησης, 

β) τα έσοδα από δικαιώματα που τους αναλογούν και τα οποία δεν έχουν καταβληθεί 

για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, 

γ) τις κρατήσεις που γίνονται για τα έξοδα διαχείρισης, 

δ) τις κρατήσεις που γίνονται για κάθε σκοπό εκτός των εξόδων διαχείρισης που 

αναφέρονται στο άρθρο 18 ν.4481/2017 

ε) πληροφορίες για τη χορήγηση ή μη αδειών σε σχέση με τα έργα και άλλα ζητήματα 

που προβλέπονται στη σύμβαση εκπροσώπησης, 

στ) αποφάσεις που εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση, εφόσον οι αποφάσεις αυτές 

αφορούν τη διαχείριση των δικαιωμάτων δυνάμει της σύμβασης εκπροσώπησης. 

 

Άρθρο 29 

Παροχή πληροφοριών προς δικαιούχους/μέλη, άλλους οργανισμούς συλλογικής 

διαχείρισης και χρήστες κατόπιν αιτήματος 

Η «Αυτοδιαχείριση» διαθέτει, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, σε οποιονδήποτε 

οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, για λογαριασμό του οποίου αναλαμβάνει τη 

διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο μιας σύμβασης εκπροσώπησης ή σε οποιονδήποτε 

δικαιούχο, Μέλος της «Αυτοδιαχείρισης» ή σε οποιονδήποτε χρήστη ακόμη και δυνητικό 

με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τουλάχιστον 

τις ακόλουθες πληροφορίες: τα έργα που εκπροσωπούν, τα δικαιώματα που 

διαχειρίζονται απευθείας ή στο πλαίσιο συμβάσεων εκπροσώπησης, και τις επικράτειες 

που καλύπτονται. 

 

Άρθρο  30 

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
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Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

του παρόντος καταστατικού υπόκειται στις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) και τον 

Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 679/2016). 

 

Άρθρο 31 

Αναφορές Αιτημάτων Παραπόνων – Υποβολή Καταγγελιών  

Η «Αυτοδιαχείριση» θέτει στη διάθεση των Μελών της, και των Οργανισμών Συλλογικής 

Διαχείρισης, για λογαριασμό των οποίων αναλαμβάνει τη διαχείριση δικαιωμάτων στο 

πλαίσιο συμβάσεων εκπροσώπησης, διαδικασίες για τη διεκπεραίωση καταγγελιών, 

ιδίως σε σχέση με τη σύμβαση ανάθεσης για τη διαχείριση των δικαιωμάτων και τη λήξη 

αυτής ή την ανάκληση ή την καταγγελία των δικαιωμάτων, τους όρους εισδοχής μέλους, 

την είσπραξη των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους/μέλη, τις κρατήσεις και τις 

διανομές. Η καταγγελία κατατίθεται εγγράφως με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει ο 

καταγγέλλων σκόπιμο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Η «Αυτοδιαχείριση» αναρτά με ευδιάκριτο τρόπο στην ιστοσελίδα της τα στοιχεία εκείνα 

που απαιτούνται προκειμένου να είναι εφικτή η υποβολή καταγγελιών, καθώς και το 

σχετικό πλαίσιο και τη διαδικασία που διέπουν την υποβολή και διεκπεραίωση αυτών. 

Αν υποβληθεί καταγγελία στην «Αυτοδιαχείριση», η «Αυτοδιαχείριση» ενημερώνει τον 

καταγγέλλοντα για τη λήψη της αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε 

τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της. Η «Αυτοδιαχείριση»  οφείλει να 

απαντά εγγράφως και αιτιολογημένα το αργότερο μέσα σε δώδεκα (12) εργάσιμες 

ημέρες από τη λήψη της καταγγελίας. Εάν απαιτηθούν περαιτέρω στοιχεία από την  

«Αυτοδιαχείριση», μπορεί να τα ζητήσει από τον καταγγέλλοντα εντός της ως άνω 

προθεσμίας. Σε αυτή την περίπτωση η «Αυτοδιαχείριση» οφείλει να απαντήσει 

εγγράφως και αιτιολογημένα το αργότερο μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την 

ημέρα λήψης των συμπληρωματικών στοιχείων. 

 

Άρθρο 32 

Επίλυση Διαφορών μεταξύ Μελών και Αυτοδιαχείρισης 

1. Οι διαφορές μεταξύ της «Αυτοδιαχείρισης» και των μελών των οργανισμών 

συλλογικής διαχείρισης και των οργανισμών συλλογικής προστασίας, των δικαιούχων ή 

των χρηστών, που γεννώνται από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4481/2017 και του 

ν. 2121/1993, μπορεί, εάν το επιθυμούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, να υπάγονται σε 

διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3898/2010 (Α΄211). 
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2. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, συντάσσεται πρακτικό, σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3898/2010. Η διαδικασία διαμεσολάβησης δεν θίγει το 

δικαίωμα των μερών να διεκδικούν και να προασπίζονται τα δικαιώματά τους 

προσφεύγοντας παράλληλα στα δικαστήρια. Τα μέρη μπορεί να υπαγάγουν τη διαφορά 

στη διαμεσολάβηση είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας. Σε περίπτωση 

που η διαφορά υπαχθεί στη διαμεσολάβηση, αποκλείεται η άσκηση αγωγής πριν από 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Αν υπαχθεί κατά τη διάρκεια της 

εκκρεμοδικίας, το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης, αν τα μέρη συμφωνούν, 

αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης σε σύντομη δικάσιμο και πάντως όχι πέραν του 

εξαμήνου. 

 

 

Άρθρο 33  

Ετήσια έκθεση διαφάνειας 

1. Η «Αυτοδιαχείριση» οφείλει να καταρτίζει και να δημοσιεύει ετήσια έκθεση 

διαφάνειας, μαζί με την ειδική έκθεση, για κάθε φορολογικό έτος το αργότερο μέσα σε 

οκτώ (8) μήνες μετά το τέλος του έτους. Η ετήσια έκθεση διαφάνειας δημοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα της «Αυτοδιαχείρισης» , όπου και παραμένει διαθέσιμη στο κοινό για πέντε 

(5) τουλάχιστον έτη. 

2. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ετήσια έκθεση διαφάνειας είναι οι εξής: 

α) οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν ισολογισμό ή δήλωση στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού, λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών του φορολογικού 

έτους και κατάσταση ταμειακών ροών, 

β) έκθεση για τις δραστηριότητες του φορολογικού έτους, 

γ) πληροφορίες σχετικά με την άρνηση χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 22 

παρ.4 του ν.4481/2017, 

δ) περιγραφή της νομικής δομής και της δομής διακυβέρνησης της Αυτοδιαχείρισης, 

ε) πληροφορίες για άλλες οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω 

ή εν μέρει, από την Αυτοδιαχείριση, 

στ) πληροφορίες σχετικά με το συνολικό ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκαν στους 

δικαιούχους/μέλη κατά το προηγούμενο έτος, και για άλλες παροχές που χορηγούνται 

σε αυτούς, 

ζ) οικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3, 
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η) ειδική έκθεση σχετικά με τη χρήση των ποσών που δαπανώνται για τους σκοπούς των 

κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η έκθεση περιέχει τις 

πληροφορίες της παραγράφου 3 του παρόντος. 

3. Οικονομικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ετήσια έκθεση διαφάνειας 

είναι οι εξής: 

α) οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα από τα δικαιώματα, ανά κατηγορία 

εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει η Αυτοδιαχείριση και ανά είδος 

χρήσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα που 

προκύπτουν για την επένδυση των εσόδων, από τα δικαιώματα και τη χρήση των εσόδων 

αυτών (είτε αυτά διανέμονται σε δικαιούχους/μέλη ή σε άλλους οργανισμούς 

συλλογικής διαχείρισης είτε χρησιμοποιούνται με άλλον τρόπο), 

β) οικονομικές πληροφορίες σχετικά με το κόστος της διαχείρισης δικαιωμάτων και 

άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από την Αυτοδιαχείριση στους δικαιούχους/μέλη, με 

αναλυτική περιγραφή τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων: 

αα) όλων των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών, με κατανομή ανά κατηγορία 

εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει η Αυτοδιαχείριση και, αν οι δαπάνες 

είναι έμμεσες και δεν μπορεί να καταλογιστούν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες 

εξουσιών, επεξήγηση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την κατανομή αυτών των 

έμμεσων δαπανών, 

ββ) των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών, με κατανομή ανά κατηγορία 

εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει η Αυτοδιαχείριση και, αν οι δαπάνες 

είναι έμμεσες και δεν μπορεί να καταλογιστούν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες 

εξουσιών, επεξήγηση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την κατανομή των έμμεσων 

δαπανών μόνο όσον αφορά στη διαχείριση των δικαιωμάτων, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα διαχείρισης που κρατούνται ή συμψηφίζονται με τα 

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

δικαιώματα σύμφωνα με το  άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού. 

γγ) των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών σε σχέση με υπηρεσίες, εκτός από 

τη διαχείριση των δικαιωμάτων αλλά συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, 

πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 

δδ) των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των δαπανών, 

εε) των κρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν επί των εσόδων από τα δικαιώματα, με 

κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει η 
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Αυτοδιαχείριση, ανά είδος χρήσης και σκοπό κράτησης, όπως δαπανών που σχετίζονται 

με τη διαχείριση των δικαιωμάτων, 

στστ) των ποσοστών που αντιπροσωπεύουν το κόστος της διαχείρισης δικαιωμάτων και 

άλλων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από την Αυτοδιαχείριση σε δικαιούχους/μέλη σε 

σύγκριση με τα έσοδα από τα δικαιώματα κατά το οικείο φορολογικό έτος, ανά 

κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει η Αυτοδιαχείριση, και αν 

οι δαπάνες είναι έμμεσες και δεν μπορεί να καταλογιστούν σε μία ή περισσότερες 

κατηγορίες εξουσιών, επεξήγηση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την κατανομή 

των έμμεσων δαπανών. 

γ) Οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που οφείλονται στους 

δικαιούχους/μέλη με αναλυτική περιγραφή τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων: 

αα) του συνολικού ποσού που αναλογεί σε δικαιούχους/μέλη με κατανομή ανά 

κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει η Αυτοδιαχείριση και ανά 

είδος χρήσης, 

ββ) του συνολικού ποσού που καταβάλλεται σε δικαιούχους/μέλη με κατανομή ανά 

κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει η Αυτοδιαχείριση και ανά 

είδος χρήσης, 

γγ) της συχνότητας των πληρωμών, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων 

τη διαχείριση έχει αναλάβει η Αυτοδιαχείριση και είδος χρήσης, 

δδ) του συνολικού ποσού που έχει εισπραχθεί αλλά δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί το 

ποσό που αναλογεί στους δικαιούχους/μέλη, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των 

οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει η Αυτοδιαχείριση και ανά είδος χρήσης και με 

υπόδειξη του φορολογικού έτους κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα ποσά αυτά, 

εε) του συνολικού ποσού που αναλογεί στους δικαιούχους/μέλη και δεν τους έχει ακόμη 

διανεμηθεί, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει 

αναλάβει η Αυτοδιαχείριση και είδος χρήσης και με υπόδειξη του φορολογικού έτους 

κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα ποσά αυτά, 

στστ) αν η Αυτοδιαχείριση δεν έχει πραγματοποιήσει την κατανομή και τις πληρωμές 

εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του παρόντος 

καταστατικού, τους λόγους της καθυστέρησης,  

ζζ) των συνολικών μη διανεμητέων ποσών μαζί με επεξήγηση της χρήσης των ποσών 

αυτών. 

δ) Πληροφορίες για τις σχέσεις με άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με 

περιγραφή τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων: 
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αα) των ποσών που λαμβάνονται από άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και 

των ποσών που καταβάλλονται σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με 

κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών και ανά είδος χρήσης και ανά οργανισμό συλλογικής 

διαχείρισης, 

ββ) των εξόδων διαχείρισης και άλλων κρατήσεων επί των εσόδων από δικαιώματα που 

οφείλονται σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία 

εξουσιών και ανά είδος χρήσης και ανά οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, 

γγ) των εξόδων διαχείρισης και άλλων κρατήσεων επί των ποσών που καταβλήθηκαν 

από άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών 

και ανά οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, 

δδ) των ποσών που διανεμήθηκαν απευθείας σε δικαιούχους/μέλη που προέρχονται 

από άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών 

και ανά οργανισμό συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 

37 του ν.4481/2017. 

4. Η ειδική έκθεση του άρθρου 29 παρ.2 του ν.4481/2017 αφορά στη χρήση των ποσών 

που δαπανώνται για τους σκοπούς των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών και περιλαμβάνει: α) τις πληροφορίες για τα ποσά που δαπανώνται για 

κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του φορολογικού 

έτους, με κατανομή των ποσών ανά υπηρεσία και β) τις πληροφορίες και επεξηγήσεις 

για τη χρήση των εν λόγω ποσών ανά είδος υπηρεσίας, οι αποδέκτες, τα έξοδα 

διαχείρισης του οργανισμού για τη χρηματοδότηση κοινωνικών, πολιτιστικών και 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και τα ποσά που πράγματι δαπανήθηκαν για τις 

υπηρεσίες αυτές. 

5. Οι οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 

του παρόντος, καθώς και κάθε οικονομική πληροφορία που αναφέρεται στις 

περιπτώσεις ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου 

ελέγχονται από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, οι οποίοι 

συντάσσουν σχετική έκθεση. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται ολόκληρη στην ετήσια έκθεση 

διαφάνειας. 

 

Άρθρο 34 

Διαχειριστική Χρήση 

34.1. Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια: 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου. 
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34.2. Η πρώτη διαχειριστική χρήση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επομένου της ιδρύσεως 

έτους. 

 

Άρθρο 35  

Διάλυση και εκκαθάριση Συνεταιρισμού 

35.1. Η «Αυτοδιαχείριση» διαλύεται: 

α) αν τα εναπομείναντα μέλη είναι λιγότερα των 10 

β) αν λήξει ο καταστατικά προβλεπόμενος χρόνος διάρκειάς της και δεν έχει 

αποφασισθεί η παράτασή της. 

γ) αν έτσι αποφασίσει η γενική συνέλευση. 

δ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση. 

35.2. Την εκκαθάριση διενεργεί το Εποπτικό Συμβούλιο. Τυχόν υπόλοιπο του προϊόντος 

της εκκαθάρισης διανέμεται ισόποσα μεταξύ των συνεταίρων /μελών.  

 

Άρθρο 36 

Μεταβατικές και προσωρινής ισχύος διατάξεις 

Με τις ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η «Αυτοδιαχείριση» επιτρέπει την ατομική διαχείριση και 

προστασία, σε όποιες περιπτώσεις αυτή κρίνει ότι δεν είναι σε θέση να ασκήσει 

συλλογική διαχείριση και προστασία όπως αυτή που η ίδια κατά κανόνα ασκεί ή δέον να 

ασκεί, αν για λόγους που αφορούν τους αλλοδαπούς οργανισμούς συλλογικής 

διαχείρισης δεν είναι σε θέση να υλοποιήσει τις κατά το άρθρο 5.1. διεθνείς 

συνεργασίες, η «Αυτοδιαχείριση» φροντίζει για την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

«διαχείριση» και «προστασία» των δικαιωμάτων των μελών της στο εξωτερικό. 

Προ της υπογραφής του παρόντος και των συμβάσεων ανάθεσης, οι υπογράφοντες/ 

μέλη της Αυτοδιαχείρισης έλαβαν πλήρη πληροφόρηση για τις μεγάλες δυσχέρειες 

διεξαγωγής της αναθετέας υποθέσεώς των από την «Αυτοδιαχείριση», ιδίως αναφορικά 

τόσο με το εκ του άρθρου 18 του Ν. 2121/1993 , όπως εκάστοτε ισχύει, δικαίωμα, όσο 

και τα «ραδιοτηλεοπτικά» και «εκτελεστικά» καλούμενα δικαιώματα. Μεγάλες 

δυσχέρειες, που οφείλονται, για μεν το πρώτο δικαίωμα στην κατάσταση της σχετικής 

νομοθεσίας, καθώς και τις θέσεις, ενέργειες και παραλείψεις του νομοθέτη και των 

λοιπών ενδιαφερομένων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Για δε τα δεύτερα, 

επιπλέον, στις ελλείψεις της νομοθεσίας, προκειμένου περί οργανισμών συλλογικής 

διαχείρισης εχόντων μικρής εκτάσεως ρεπερτόριο και δραστηριοποιουμένων σε 
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κατάσταση εντονοτάτου ανταγωνισμού υπό μη συνεταιριστικού οργανισμού κατέχοντος 

δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά. Έλαβαν επίσης γνώση οι υπογράφοντες της 

μεγάλης πιθανότητας οι προαναφερθείσες δυσχέρειες να διαρκέσουν καθ΄όλο το 

διάστημα της υπ΄αυτών μελλούσης να αναληφθεί υποχρεώσεως αναθέσεως. Παρά 

ταύτα, και παρά την γνώση της εναλλακτικής γι΄αυτούς λύσεως να καταστούν πελάτες 

του ανωτέρω κερδοσκοπικού οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, οι υπογράφοντες 

επέλεξαν να καταστούν μέλη της «Αυτοδιαχείρισης», αναλαμβάνοντες την υποχρέωση 

παρεπομένων παροχών και αναθέτοντες εντολή, όπως αυτές ανωτέρω διεπλάσθησαν, 

ιδίως αναφορικά με τη διάρκεια και μη πρόωρη παύση ή ανάκλησή των και αντίστοιχη 

παραμονή των ως μέλη της «Αυτοδιαχείρισης». 

Την αυτή πληροφόρηση έλαβε και τις ίδιες επιλογές έκανε και κάθε νέο μέλος.  

 

Άρθρο 37 

Ιδρυτικά Μέλη «Αυτοδιαχείρισης» 

37.1. Τα ιδρυτικά μέλη της «Αυτοδιαχείρισης» γίνονται συνεταίροι χωρίς να είναι ανάγκη 

να συντρέχει η προϋπόθεση του άρθρου 14. 

37.2   Οι συνθέτες, οι στιχουργοί και οι κληρονόμοι τους, που με την παραπλεύρως του 

ονόματος ενός εκάστου θέση της υπογραφής τους πιστοποιούν την απόφασή τους για 

την ίδρυση της «Αυτοδιαχείρισης» και την έγκριση από τους ίδιους του παρόντος 

καταστατικού, είναι οι εξής: 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΙΟΝΑΣ 

ΤΑΣΟΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΙΚΟΣ 

ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΚΚΗΣ 
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ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΟΥΚΟΥΜΗ 

ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΓΙΑΛΗΣ 

ΦΩΝΤΑΣ ΛΑΔΗΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΟΥΒΑΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 

ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑ-ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 

ΝΙΚΟΣ ΤΑΤΣΗΣ 

ΠΑΝΟΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΟΝΤΗΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΠΑΝΤΑΖΗΣ)ΚΑΒΑΚΟΣ – ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΛΕΣ 

ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 

ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ 

Άρθρο 38 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Το εν λόγω τροποποιημένο και κωδικοποιημένο καταστατικό από 38 άρθρα εγκρίθηκε με 

απόφαση του Δ.Σ., υποβλήθηκε προς έγκριση στη Γ.Σ. του συνεταιρισμού και εγκρίθηκε από 

αυτήν.  

 

Εξουσιοδοτείται η Δικηγόρος Αθηνών Αρχοντούλα Καψή (ΑΜ/ΔΣΑ 32660)  η ίδια 

αυτοπροσώπως ή μέσω των εξουσιοδοτημένων προς τούτο συνεργατών της, να καταθέσει το 

παρόν καταστατικό στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας ως 

εποπτεύουσα αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. 

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018 

                                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

      


