ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1
Ίδρυση – Επωνυμία-Έδρα-Διάρκεια

1.1.

Οι συνθέτες και οι στιχουργοί, καθώς και οι κληρονόμοι τους των οποίων το
ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση αναγράφονται στο άρθρο 28 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, όπως αυτός εκάστοτε θα ισχύει και 2121/1993 για τα
πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, όπως ο δεύτερος τροποποιήθηκε από το νόμο
2218/1994 για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και επίσης θα εκάστοτε ισχύει.

1.2.

Ο συνεταιρισμός αυτός θα φέρει την επωνυμία Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης
Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων «Η Αυτοδιαχείριση Αστικός συνεταιρισμός
περιορισμένης ευθύνης» (στη συνέχεια η «Αυτοδιαχείριση»).

1.3.

Ως έδρα της «Αυτοδιαχείρισης» ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

1.4.

Ο συνιστώμενος συνεταιρισμός 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. Τελικός σκοπός της «Αυτοδιαχείρισης» είναι ο ενσωματωμένος στο νομοθετικό
ορισμό των αστικών συνεταιρισμών (άρθρο 1§ 1 Ν.1667/1986). Ενδιάμεσος σκοπός είναι ο
κατά το άρθρο 54§ 1 του νόμου 2121/1993 σκοπός των οργανισμών συλλογικής
διαχείρισης με την έννοια όχι απλώς της θέσεως στη διάθεση των συνεταίρων μιας κοινής
επιχείρησης απλώς έτοιμης να υλοποιήσει τις συναλλαγές σκοπού με τα μέλη του
συνεταιρισμού εάν και όσο αυτά το επιθυμούν αλλά της πραγματώσεως της διεξαγωγής
των υποχρεωτικών για τα μέλη συναλλαγών αυτών. Ο σκοπός αυτός για την
«Αυτοδιαχείριση» περιλαμβάνει τόσο την «διαχείριση» όσο και την «προστασία» χωρίς
κέρδος για τον ίδιο το συνεταιρισμό εκείνων, των πνευματικών δικαιωμάτων:
(α) τα οποία η «Αυτοδιαχείριση» προστατεύει και διαχειρίζεται κατά τα οριζόμενα στα
άρθρα 3.3., και 9, και
β) στα οποία δεν περιλαμβάνονται μόνον εκείνα τα δικαιώματα, περί των οποίων προβλέπει
ο νόμος 988/1943 για την Εταιρία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. (Οι φορείς των
οποίων πνευματικών δικαιωμάτων, χάριν συντομίας, καλούνται του λοιπού «Δικαιούχοι»).

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 πάντοτε του σκοπού της, η «Αυτοδιαχείριση» μετέρχεται κάθε
νόμιμο μέσο, ειδικότερα δε, και όπως ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
55 του νόμου 2121/1993
α) καταρτίζει συμβάσεις με τους χρήστες για τους όρους εκμετάλλευσης των έργων καθώς
και για την οφειλόμενη «αμοιβή» (αντάλλαγμα)
β) εξασφαλίζει στους δικαιούχους 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 και τη «μερίζει» μεταξύ των δικαιούχων.
δ) εισπράττει τα υπό (α) ποσά και «μερίζει» αυτά μεταξύ των δικαιούχων.
ε) προβαίνει σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία
των δικαιωμάτων των δικαιούχων 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
κατά το άρθρο 64 του νόμου 2121/1993,
στ) λαμβάνει από τους χρήστες κάθε πληροφορία αναγκαία για τον καθορισμό την
είσπραξη και «μερισμό» 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.

Άρθρο 3
Θεμελιώδεις αρχές διαχείρισης

3.1. Η «Αυτοδιαχείριση» «διαχειρίζεται» και «προστατεύει» με τους ίδιους όρους, χωρίς
δηλαδή διακρίσεις, όλα τα δικαιώματα που «διαχειρίζεται» και «προστατεύει».
3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις η «Αυτοδιαχείριση» παρέχει άδειες χρήσης μουσικών
έργων μόνον αφού ρωτήσει τον δημιουργό/συνδημιουργό τους ή τον κατά το άρθρο 54§ 1
του νόμου 2121/1993 διάδοχό του, και λάβει την συναίνεσή του.
Προσαρμογή σε άλλα έργα, και ιδίως λόγια, ή εικόνες εφόσον το μουσικό έργο δεν
δημιουργήθηκε για το σκοπό της προσαρμογής αυτής.
Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς

3.3. Η «Αυτοδιαχείριση» «διαχειρίζεται» και «προστατεύει» εκείνα τα δικαιώματα που η
«διαχείριση» και η «προστασία» τους έχουν ανατεθεί σ΄αυτήν από συνθέτες και
στιχουργούς και τους κατά το άρθρο 54§ 1 του νόμου 2121/1993 διαδόχους τους καθώς και
από αλλοδαπούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. «Διαχειρίζεται επίσης και
«προστατεύει» στη βάση της διοίκησης αλλοτρίων τα δικαιώματα εκείνων των συνθετών
και στιχουργών ή των προαναφερθέντων διαδόχων τους, οι οποίοι αδυνατούν, στις σχετικές
περιπτώσεις να τα «διαχειρισθούν» και «προστατεύσουν» οι ίδιοι.
3.4. Η «Αυτοδιαχείριση» ασκεί ιδίως ονόματι 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» καταστρώνει τιμολόγια
υποχρεωτικής εφαρμογής.
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» αποφεύγει να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο την επιλογή των
έργων, που θα εγγραφούν σε φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας θα εκτελεσθούν δημόσια ή θα
μεταδοθούν ραδιοτηλεοπτικώς.
3.8. Η «Αυτοδιαχείριση» φροντίζει 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.
3.9. Η «Αυτοδιαχείριση» προβαίνει στον «μερισμό» των δικαιωμάτων σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 57§5 του νόμου 2121/1993. Οι εφαρμοζόμενοι στον «μερισμό»
κανόνες εμπεριέχονται στον Κανονισμό «μερισμού».
3.10. Οι εργασίες «μερισμού» πρέπει να ολοκληρώνονται το ταχύτερο δυνατόν. Οι
πληρωμές στους δικαιούχους διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Τα
προερχόμενα από αλλοδαπούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης δικαιώματα, αν δεν
έχουν ήδη «μερισθεί» από τους ίδιους «μερίζονται και αυτά το συντομότερο δυνατόν.
3.11. Εκτός αν τα στη συνέχεια αναφερόμενα κρίνονται από την «Αυτοδιαχείριση» ως
υπέρμετρα χρονοβόρα ή οικονομικά ασύμφορα για την ολότητα των δικαιούχων που αυτή
εκπροσωπεί η «Αυτοδιαχείριση» αναβάλλει την πληρωμή ποσών δικαιωμάτων, των οποίων
ο «μερισμός» παρουσιάζει προβλήματα λόγω ελλείψεως ή ανεπάρκειας στοιχείων για τους
δικαιούχους. Οφείλει όμως να προσπαθεί να εκκαθαρίζει η ίδια τις περιπτώσεις αυτές
αναζητώντας όλες τις χρήσιμες προς τούτο πληροφορίες. Εφόσον οι ενέργειες για την
παροχή πληροφοριών παραμείνουν χωρίς απάντηση για περισσότερο από 6 μήνες η
«Αυτοδιαχείριση» δικαιούται να θεωρήσει ότι οι υποτιθέμενοι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι
δεν είναι πράγματι φορείς δικαιωμάτων επί των έργων, για τα οποία ζητούνται οι
πληροφορίες. Μετά την πάροδο του χρόνου παραγραφής των σχετικών αξιώσεων τα μη
«μερίσιμα» ποσά δικαιωμάτων περιέρχονται στο σύνολο των εκπροσωπουμένων από την
«Αυτοδιαχείριση» δικαιούχων.

3.12. Από τα εισπραττόμενα στην Ελλάδα ποσά, η «Αυτοδιαχείριση» αφαιρεί τα κατά το
άρθρο 9§9 ποσά, και τίποτε παραπάνω, αφού η «Αυτοδιαχείριση» δεν επιδιώκει κανένα
απολύτως σκοπό κέρδους. Ενόσω οι συμβάσεις με αλλοδαπούς οργανισμούς συλλογικής
διαχείρισης δεν ορίζουν αλλιώς, το τυχόν ορισθέν ανώτατο όριο δαπανών είναι το ίδιο,
τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους δικαιούχους των αλλοδαπών αυτών
οργανισμών.
3.13. Η «Αυτοδιαχείριση» μπορεί επιπλέον να αφαιρεί κάποιο ποσό για την προώθηση
πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% των
δικαιωμάτων μετά την αφαίρεση των διαχειριστικών δαπανών.

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, αλλά μόνον καταπιστευτική.

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
Είσοδος μελών

6.1. Μπορούν να γίνονται μέλη της «Αυτοδιαχείρισης» εκείνοι οι συνθέτες ή στιχουργοί
στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν οι θετικές και δεν συντρέχουν οι αρνητικές
προϋποθέσεις που ακολουθούν. Το ίδιο ισχύει και για τους κατά το άρθρο 54§1 του νόμου

2121/1993 διαδόχους των συνθετών ή στιχουργών οπότε οι προϋποθέσεις εισόδου αφορούν
κατά περίπτωση είτε τους συνθέτες ή στιχουργούς είτε τους διαδόχους τους είτε και τις δύο
κατηγορίες προσώπων.
6.2. Οι 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

-

που καλύπτεται
δικαιωμάτων.

από

κάποιον

άλλο

περιορισμό

των

πνευματικών

6.3. Τα υποψήφια μέλη πρέπει να έχουν καταβάλει το ποσό της εισφοράς για την απόκτηση
της συνεταιριστικής μερίδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος
καταστατικού.
6.4. Η αίτηση των υποψηφίων μελών για εισδοχή στην «Αυτοδιαχείριση» πρέπει να έχει
γίνει δεκτή όπως προβλέπεται στο επόμενο άρθρο.
6.5. Δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί ως συνεταίροι στην «Αυτοδιαχείριση»
όσοι:
α) είναι μέλη ή πελάτες άλλου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης που δραστηριοποιείται
στις ίδιες με αυτές της «Αυτοδιαχείρισης» κατηγορίες έργων.
β) είναι ιδιοκτήτες αμέσως ή εμμέσως κάποιου κερδοσκοπικού οργανισμού συλλογικής
διαχείρισης σε οποιαδήποτε χώρα και ασχέτως κατηγορίας έργων.
γ) είτε έχουν αποχωρήσει από κάποιο αυτοδιαχειριζόμενο οργανισμό συλλογικής
διαχείρισης και δεν έχουν εξοφλήσει τις προς τέτοιο οργανισμό οφειλές τους είτε έχουν
αποκλεισθεί από ίδιο οργανισμό συνεπεία ποινικής καταδίκης κατά το επόμενο στοιχείο ή
διαχειριστικών ατασθαλιών που έχουν διαπιστωθεί με τελεσίδικη απόφαση και
δ) όσοι έχουν καταδικασθεί ως υπότροποι τελέσεως των εγκλημάτων του άρθρου 66 του
νόμου 2121/1993.

Άρθρο 7
Όργανο και διαδικασίες για την είσοδο μελών

7.1. Για την έγκριση της αίτησης εισδοχής στην «Αυτοδιαχείριση» αρκεί η σχετική
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της που τελεί πάντοτε υπό τη διαλυτική αίρεση της
εγκύρου λήξεως της ισχύος των περί ων το άρθρο 9 συμβάσεων και όρων αυτών. Το
συμβούλιο επιλαμβάνεται μόλις είναι έτοιμος για υποβολή σαυτό ο σχετικός φάκελος
υποψηφιότητας, που, εκτός από την αίτηση, περιλαμβάνει και όσα δικαιολογητικά και
στοιχεία ζητεί η «Αυτοδιαχείριση» να προσκομίζει το υποψήφιο μέλος καθώς και την
εισήγηση της γενικής διεύθυνσης.
7.2. Σε τυχόν περίπτωση απορριπτικής απόφασης 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 8
Δικαιώματα συνεταίρων

8.1. Οι συνεταίροι έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο 1667/1986 με
την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο παρόν.
8.2. Για να ασκηθεί το δικαίωμα των συνεταίρων να ζητούν πληροφορίες για την πορεία
των συνεταιριστικών υποθέσεων, απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης στο διοικητικό
συμβούλιο και έγκρισή της από αυτό, ύστερα από εισήγηση της γενικής διεύθυνσης. Το
συμβούλιο δικαιούται να απορρίψει την αίτηση 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».
8.3. Οι κατά το άρθρο 54§1 του νόμου 2121/1993 διάδοχοι των συνθετών ή στιχουργών
που έχουν γίνει μέλη της «Αυτοδιαχείρισης» έχουν, αν είναι πλείονες, ο καθένας ατομικά
το δικαίωμα να εκλέγονται στα όργανα της «Αυτοδιαχείρισης». Ψήφο όμως στα όργανα
αυτά έχουν μόνον μία.
8.4. Σε περίπτωση θανάτου συνεταίρου και εφόσον οι κατά την προηγούμενη παράγραφο
διάδοχοί του δεν επιθυμούν να γίνουν αυτοί συνεταίροι, η μόνη αξίωση, πέραν των κατά το
άρθρο 9, που οι εν λόγω διάδοχοι έχουν απέναντι στην «Αυτοδιαχείριση» είναι να λάβουν
την ονομαστική αξία της μερίδας του αποθανόντος 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».

Άρθρο 9
Συναλλαγές σκοπού - Εντολή

Α. Αριθμός, φύση και περιεχόμενο συμφωνιών.
Β. Η εταιρική σύμβαση
Ι. Υποχρέωση ανάθεσης – Ανατιθέμενη υπόθεση- Ρύθμιση των περί αυτήν
Α. Γενικών
Β. Ειδικώς
Γ. Όροι
ΙΙ. Ανάθεση υπόθεσης
υποχρεώσεων.

–

Αποδοχή αναθέσεως

–

Φύση αναλαμβανομένων

ΙΙΙ. Δικαίωμα εκτελέσεως – Συμφωνία μη αφαιρέσεως ανατεθείσης υποθέσεως –
Μετενέργεια

ΙV. Θάνατος αναθέσαντος
V. Υποχρέωση καταπιστευτικής μεταβίβασης – Λοιπές υποχρεώσεις συμπράξεως
αναθέσαντος
VI. Καταπιστευτική μεταβίβαση
VII. Μέτρο ευθύνης
Γ. Η Εξωεταιρική σύμβαση
I.

Κατάρτιση – τύχη

II.

Σύμβαση υπέρ τρίτου

III.

Αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις

IV.

Eκπλήρωση υποχρεώσεων

V.

Συμφωνία περί ανεκκλήτου – Τύπος ανακλήσεως

VI.

Θάνατος εντολέως

VII.

Μέτρο ευθύνης.

Α. Αριθμός, φύση και περιεχόμενο συμφωνιών
Το παρόν άρθρο περιέχει ρυθμίσεις των περιουσιακών σχέσεων μεταξύ της
«Αυτοδιαχείρισης» και των μελών της, αλλά και των πρώην μελών της, καθώς και μεταξύ
των μελών, ενεργούντων όμως όχι υπ΄αυτήν των την ιδιότητα, αλλά μόνο την ιδιότητα του
οιουδήποτε τρίτου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων. Οι ρυθμίσεις αυτές αντιστοιχούν
σε δύο συμβάσεις: μία εταιρική και μία εξωεταιρική.
Β. Η εταιρική σύμβαση
Εταιρική είναι η παρούσα, ιδρυτική της «Αυτοδιαχείρισης» αναπόσπαστο τμήμα της οποίας
αποτελούν οι αμέσως εν συνεχεία αναλαμβανόμενες υπό των μελών υποχρεώσεις προς το
συνεταιρισμό ως παρεπόμενες παροχές συνιστώσες μέσο προς επίτευξη του ενδιάμεσου
εταιρικού σκοπού εξυπηρετικού του τελικού εταιρικού σκοπού. Κατά τη ρητή, συνεπώς
επιλογή υπό των συμβαλλομένων του γνησίου συνεταιριστικού συστήματος, οι
υποχρεώσεις αυτές συμφωνούνται ως εταιρικές υποχρεώσεις.
1. Υποχρέωση ανάθεσης – Ανατιθέμενη υπόθεση – Ρύθμιση των περί αυτήν
Κάθε μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναθέτει στην «Αυτοδιαχείριση» υπόθεσή του
που αναλυτικά, συνίσταται στα εξής και τα της οποίας ρυθμίζονται ως ακολούθως:
Α. Γενικώς μεν:
Να επιδιώκει η «Αυτοδιαχείριση» τον ενδιάμεσο και τελικό εταιρικό σκοπό της,
περιλαμβανομένης και της περιπτώσεως της παραγράφου 3.13 του άρθρου 3.
Και προς τούτο να αναπτύσσει την απαιτούμενη εταιρική της δραστηριότητα, κατά τον υπό
του καταστατικού της και του νόμου διαγραφόμενο τρόπο: ήτοι αποκλειστικώς με τη λήψη
των σχετικών αποφάσεων υπό των αρμοδίων οργάνων της Αυτοδιαχείρισης, συμφώνως
προς τις υπό του καταστατικού και του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες. Συμφωνείται
έτσι ότι ο εταιρικός σκοπός, ο σκοπός δηλαδή όλων των μελών, καθώς και τα προς

επίτευξή του εταιρικά μέσα και οι εταιρικές διαδικασίες, η συλλογική δηλαδή δράση όλων
των μελών, καθίστανται ατομική υπόθεση του καθενός εξ αυτών. Και τούτο όχι απλώς σε
εκτέλεση της σχετικής γενικής συνεταιριστικής υποχρεώσεως και της γενικής εταιρικής
υποχρεώσεως πίστεως, αλλά επιπροσθέτως προς αυτές ως ειδικό περιεχόμενο της
υποχρεώσεως παρεπομένων παροχών.
Β. Ειδικώς δε, η «Αυτοδιαχείριση»:
1. Με την εξαίρεση της 4 κατωτέρω, να διαχειρίζεται (χορηγεί δηλαδή επ΄ανταλλάγματι
άδειες χρήσεως, και εισπράττει εύλογες αμοιβές για) τα έργα ενός εκάστου μέλους όχι κατά
τρόπο εξατομικευμένο, αλλά ομαδικό, ως στοιχεία δηλαδή απαρτίζοντα ομάδα άυλων
αγαθών («ρεπερτόριο»), η οποία ομάδα με τη σειρά της να αποτελεί το ένα από τα δύο
συστατικά του προϊόντος, περί ου υπό 1.1.3. κατωτέρω. Και προς το σκοπό αυτό:
1.1.1 να σχηματίζει μια τέτοια ομάδα, η οποία:
(α) να απαρτίζεται:
α.α. στη χειρότερη περίπτωση (ελάχιστη σύνθεση)από τα έργα τα επί των οποίων
δικαιώματα θα έχουν καταπιστευτικώς μεταβιβασθεί, σύμφωνα με τμήματα V και VI
κατωτέρω και στην καλύτερη (μείζων σύνθεση), επιπλέον αυτών, και από τα έργα, εξ ων
συντίθεται το ρεπερτόριο αλλοδαπών οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, που η
εκπροσώπησή τους θα έχει τυχόν ανατεθεί στην «Αυτοδιαχείριση» και
β.β. τα έργα που η «Αυτοδιαχείριση» τυχόν θα διαχειρίζεται κατά διοίκηση αλλοτρίων.
(β) να ανήκει κατ΄αποκλειστικότητα ως προς τη διαχείρισή της στην «Αυτοδιαχείριση»
(ρεπερτόριο της «Αυτοδιαχείρισης»).
1.1.2. να διαχειρίζεται τη μέλλουσα να σχηματισθεί ομάδα άυλων αγαθών (ρεπερτόριο) υπό
την πλήρη (ελαχίστη ή μείζονα, κατά περίπτωση) σύνθεσή της, ήτοι ως αδιάσπαστο
σύνολο. Και προς τούτο ουδέποτε να χορηγεί άδειες χρήσεως για τμήματα του ρεπερτορίου
της.
1.1.3. σε σύγκριση προς την απλή ομαδοποίηση των έργων, νέο να παράγει προϊόν, με την
προσθήκη στο ρεπερτόριό της ευχέρειας για τους χρήστες να χρησιμοποιούν το εν λόγω
ρεπερτόριο αν, όποτε και όσο το επιθυμούν.
1.1.4. να καθορίζει το αντάλλαγμα για τη διάθεση του υπό 1.3 προϊόντος, στο μεγαλύτερο
δυνατό ύψος.
1.1.5. να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτυγχάνει τον επωφελέστερο
συνδυασμό αυξήσεως των πηγών εισπράξεων και μειώσεως των προς πραγμάτωσή της
δαπανών, με στόχο τη μεγιστοποίηση του μέλλοντος να περιέλθει σε κάθε μέλος ποσού.
2. Επιτρέπεται σε μέλος του Οργανισμού, να τελειώνει τη σύμβαση ανάθεσης που έχει με
τον Οργανισμό, εφόσον προβάλλει λόγους εύλογης αιτίας για τη λήξη της σύμβασης.
3. Να καταβάλλει κάθε νομίμως δυνατή προσπάθεια για την αύξηση του ρεπερτορίου της,
δια της εισόδου όσο το δυνατόν περισσοτέρων νέων μελών. Και ενόψει της εισόδου αυτής
να λαμβάνει κάθε μέτρο που θα της επιτρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
διεξαγωγής της υπόθεσης και των νέων μελών.
4. Να παρέχει ατομικές άδειες χρήσης μόνον στις περιπτώσεις της § 3.2 του άρθρου 3 του
παρόντος καταστατικού.

5. Να προστατεύει δια παντός νομίμου μέσου τα έργα του ρεπερτορίου της από τυχόν
παράνομες προσβολές αυτών, που θα συνίσταται σε χρήση τους άνευ αδείας της, όταν αυτή
κατά νόμον απαιτείται, ή σε μη καταβολή των κατά νόμον οφειλομένων ευλόγων αμοιβών.
6. Να επιδιώκει και πραγματοποιεί την είσπραξη κάθε ποσού που οφείλεται στην
«ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», τόσο εκ της “διαχειρίσεως”, όσο και εκ της “προστασίας”.
7.1. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ εισπράξεων και καταβολών, περί ων
υπό ,10, κατωτέρω, να τοποθετεί τα εισπραχθέντα ποσά κατά τον επωφελέστερο τρόπο,
ήτοι πραγματοποιώντας τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό μεγαλύτερης και ασφαλέστερης
απόδοσης, με επικρατέστερο πάντως κριτήριο την ασφάλεια.
7.2. Να εισπράττει τα εκ της υπό 7.1. τοποθετήσεως ποσά και με αυτά να πραγματοποιεί
πληρωμές δαπανών διεξαγωγής της μελλούσης να ανατεθεί στην «Αυτοδιαχείριση»
υποθέσεως.
8. Να λαμβάνει και υλοποιεί, η «Αυτοδιαχείριση», κάθε απόφαση που θα απαιτείται
προκειμένου να είναι αυτή σε θέση να διεξάγει τη μέλλουσα να ανατεθεί υπόθεση με τους
βέλτιστους για τα μέλη όρους τόσο στο παρόν, όσο και στο μέλλον.
9. Να αφαιρεί από το ποσό των εισπράξεων τα ποσά τόσο των γενομένων δαπανών,
περιλαμβανομένων και των έναντι παντός κινδύνου ασφαλίσεων, όσο και τα καταβληθέντα
λόγω ανορθώσεως τυχόν ζημιών, ακόμη και αν αυτές οφείλονται σε πταίσμα της
«Αυτοδιαχείρισης» ή των υποκαταστάτων ή των βοηθών εκπληρώσεως.
10. Με βάση το ποσό που προκύπτει μετά τις υπό 9 αφαιρέσεις, να προσδιορίζει το τμήμα
εκείνο του ποσού αυτού που αναλογεί στο κάθε μέλος, δυνάμει του σχετικού Κανονισμού
«μερισμού» της «Αυτοδιαχείρισης» και να καταβάλλει τούτο εις αυτό σύμφωνα με το νόμο
και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της «Αυτοδιαχείρισης». Η σχετική
αξίωση έναντι της «Αυτοδιαχείρισης». Η σχετική αξίωση έναντι της «Αυτοδιαχείρισης»
δύναται να εκχωρηθεί μόνον κατόπιν συμφωνίας με αυτήν. Η «Αυτοδιαχείριση» δύναται να
δίδει προκαταβολές στους δικαιούχους, στο μέτρο της ήδη γνωστής ή αναμενόμενης
«αποδόσεως» των έργων τους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα δια σχετικής αποφάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση χορηγήσεως τέτοιων προκαταβολών, ο λαβών
δικαιούχος εκχωρεί αμετακλήτως στην «Αυτοδιαχείριση» τις αξιώσεις του εκ της παρούσης
παραγράφου, μέχρι του για την εξόφληση του σχετικού χρέους αναγκαίου εκάστοτε ποσού.
11. Να παρέχει πληροφορίες για την πορεία της μελλούσης να ανατεθεί υποθέσεως και να
λογοδοτεί για την διεξαγωγή της.
12.1. Πάντα τα ανωτέρω υπό Α και Β να ενεργεί η «Αυτοδιαχείριση» επί έξη εξάμηνα,
όπως αυτά ορίζονται στην τυποποιημένη σύμβαση ΒΙΕΜ-ΙFPI. Για τον υπολογισμό του
χρονικού αυτού διαστήματος, ως πρώτο εξάμηνο λαμβάνεται το αρχόμενο αμέσως μετά
από εκείνο εντός του οποίου έγινε η ανάθεση.
12.2. Η ισχύς της ανάθεσης δεν επηρεάζεται από την τυχόν πάροδο του χρόνου προστασίας
των έργων σε κάποια από τις χώρες, για τις οποίες η ανάθεση περιλαμβανομένης της
Ελλάδος.
13. Η ανάθεση ισχύει για όλες τις χώρες του κόσμου. Προκειμένου ειδικώς περί των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κάθε δικαιούχος δικαιούται, με ειδική δήλωσή του προς την
«Αυτοδιαχείριση» την οποία της επιδίδει με δικαστικό επιμελητή να εξαιρεί όσες από τις
χώρες αυτές-επιθυμεί. Τα αποτελέσματα της εν λόγω δηλώσεως άρχονται από το εξάμηνο
που ακολουθεί εκείνο, εντός του οποίου επεδόθη η δήλωση.

Γ. Περαιτέρω την ανωτέρω υπό Α. και Β. υπόθεση έκαστο μέλος υποχρεούται να την
αναθέτει υπό τους κατωτέρω όρους. Οι όροι αυτοί, ως διαμορφούντες το περιεχόμενο της
υποχρεώσεως παρεπομένων παροχών:
α) θεμελιούνται μεν επί της ελευθερίας της βουλήσεως των συνεταίρων περί την
διαμόρφωσή των, η οποία άλλωστε βούληση, για τους πλείστους εξ αυτών, τελεί εν
αρμονία προς τα κρατούντα περί λήψεως αποφάσεων και ενημερώσεως επί εταιρικών
θεμάτων μόνον υπό των εταιρικών οργάνων κατά τις εταιρικές διαδικασίες.
β) εξηγούνται δε, επιπλέον, είτε από την ιδιομορφία της ομαδικότητας ή συλλογικότητας
της διεξαγωγής πολλών ομοιών υποθέσεων, είτε από την ιδιαιτερότητα των αναγκών και
της καταστάσεως της «Αυτοδιαχείρισης» στον ειδικότερο χώρο δράσης των οργανισμών
συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, που είναι ο δικός της. Έτσι:
1. H «Αυτοδιαχείριση» δικαιούται να χρησιμοποιεί υποκατάστατους της απολύτου
επιλογής της, προς διεξαγωγή της μελλούσης να ανατεθεί υποθέσεως, όποτε κρίνει τούτο
αναγκαίο, ως π.χ. επί διεξαγωγής εκτός Ελλάδος.
2. Την μέλλουσα να ανατεθεί υπόθεση, η «Αυτοδιαχείριση» θα διεξαγάγει όπως αυτή και
μόνη κρίνει, 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 της ομάδας άυλων αγαθών (ρεπερτορίου) ή
κάποιας κατηγορίας αυτών, αλλ΄απάντων τούτων εν τω συνόλω των. Πρόκειται συνεπώς
περί όρου εκ των ων ουκ άνευ.
3.Δικαίωμα παροχής πληροφοριών και λογοδοσίας αναγνωρίζεται:
α) για ό,τι μεν αφορά την ομαδικώς ή συλλογικώς διεξακτέα υπόθεση αποκλειστικώς και
μόνον στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών των αρμοδίων οργάνων της Αυτοδιαχείρισης,
ήτοι ομαδικώς ή συλλογικώς.
β) για ό,τι δε δεν καταλαμβάνεται από την α) περίπτωση σε τέτοια έκταση, και με τέτοιο
τρόπο, που να μην προκαλείται δυσανάλογη επιβάρυνση των λοιπών δικαιούχων.
4. Την διεξαγωγή της υπό Α. και Β. υποθέσεως έκαστο μέλος υποχρεούται να αναθέσει
στην «Αυτοδιαχείριση» χωρίς την παραμικρή αμοιβή, σύμφωνα ακριβώς με την ουσία του
συνεταιριστικού θεσμού, που συνίσταται, μεταξύ άλλων βασικών, στον εξοβελισμό του
κέρδους του μεσολαβούντος ενδιαμέσου.
5.1. Στην «Αυτοδιαχείριση» αποδίδονται όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες που πραγματοποίησε
για την διεξαγωγή της υπό Α και Β υποθέσεως υπό τους Γ. όρους – ακόμη και όσες τυχόν
παρά πάσα προσπάθεια ήθελαν κριθεί εκ των υστέρων ως μη αναγκαίες, διότι και τα ποσά
αυτών προθέσει και αιτία δαπανών κατεβλήθησαν.
5.2 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τεθεί ανώτατο όριο αποδοτέων
δαπανών με τη μορφή αυξομειουμένου με ίδια απόφαση ποσοστού επί του τμήματος των
ακαθαρίστων εισπράξεων που καθορίζει η «Αυτοδιαχείριση» ότι αναλογεί στο κάθε μέλος.

Το ποσοστό αυτό είναι το αυτό για όλα τα μέλη, σύμφωνα με την εδώ εκφραζόμενη
βούληση εκάστου μέλους, η οποία βούληση ανταποκρίνεται άλλωστε στην εύλογη και
δίκαιη αρχή καθ΄ ην ο ωφελούμενος και επιβαρύνεται αναλόγως της ωφελείας του.
6.1. Η απόδοση των προς διεξαγωγή της υποθέσεως ληφθέντων από την «Αυτοδιαχείριση»,
ήτοι η επιστροφή των καταπιστευτικώς μεταβιβασθέντων δικαιωμάτων, διενεργείται ευθύς
ως είτε:
α) λήξει κανονικώς ο χρόνος δι’ ον η καταπίστευση είτε
β) κοινοποιηθεί στην Αυτοδιαχείριση με δικαστικό επιμελητή, αμετάκλητη δικαστική
απόφαση αναγνωρίζουσα ως έγκυρη την πρόωρη παύση της υποχρεώσεως αναθέσεως και
την μη ισχύ της μετενεργείας περί ης η παράγραφος ΙΙΙ.3. του παρόντος άρθρου.
6.2. Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται δυνάμει του προκαλούντος αυτήν γεγονότος
χωρίς καμία επιπλέον διατύπωση.
7. Έκαστο μέλος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς κάθε απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία εξειδικεύονται ακόμη περισσότερο οι
όροι διεξαγωγής της υποθέσεώς του. Ως τέτοιοι τέλος όροι νοούνται και όσο άλλοι όροι,
υπό τους οποίους η Αυτοδιαχείριση αποδέχεται να διεξάγει την μέλλουσα να ανατεθεί
υπόθεση.

ΙΙ. Ανάθεση υπόθεσης – Αποδοχή αναθέσεως – Φύση αναλαμβανομένων υποχρεώσεων
1. Η απόκτηση της ιδιότητας του – ιδρυτικού ή μεταγενεστέρου – μέλους συνεπάγεται άνευ
άλλου τινός την ανάθεση στην «Αυτοδιαχείριση» κατ΄αποκλειστικότητα, της υπόθεσης που
κάθε μέλος ανέλαβε να αναθέσει, με το περιεχόμενο της υποθέσεως και τους όρους
διεξαγωγής αυτής που διαγράφονται ανωτέρω υπό Ι..ως και τις κατωτέρω υπό ΙΙΙ.
Συμφωνίες.
2. Η «Αυτοδιαχείριση» αποδέχεται την υπό 1. Ανάθεση, υπό τους όρους που προβλέπονται
στο παρόν, καθώς και όσους άλλους πρόκειται εκάστοτε να καθορίζονται δυνάμει
διατάξεων του παρόντος. Με την αποδοχή αυτή, η «Αυτοδιαχείριση» αναλαμβάνει
υποχρεώσεις καταβολής προσπάθειας και όχι επιτεύξεως αποτελέσματος.

ΙΙΙ. Δικαίωμα εκτελέσεως – Συμφωνία μη αφαιρέσεως ανατεθείσης υποθέσεως –
Μετενέργεια
1. Συμφωνείται ρητά περαιτέρω, ότι η «Αυτοδιαχείριση» έχει δικαίωμα επί την διεξαγωγή
της ανατεθείσης υποθέσεως. Διότι η ιδία η ανάθεση αποτελεί, κατά το τμήμα Β του
παρόντος, μέσο προς εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού, ο οποίος κατ΄άρθρο 2 , συνίσταται
όχι απλώς στην ετοιμότητα προς διεξαγωγή των αναθετέων υποθέσεων, αλλά στην
πραγμάτωση της διεξαγωγής αυτής. Δέον συνεπώς προς επιτυχέστερη επιδίωξη του σκοπού
της, που αποτελεί νόμιμη υποχρέωσή της, η «Αυτοδιαχείριση» αυτόχρημα να δικαιούται να
διεξαγάγει την ανατεθείσα υπόθεση.
2. Στο δικαίωμα αυτό, και δη την κατά λόγο διάρκειας όψη του, αντιστοιχεί η υποχρέωση
εκάστου αναθέσαντος να διατηρεί σταθερή τη σύνθεση της υπό 1.1.1. ανωτέρω ομάδος
άυλων αγαθών (ρεπερτορίου της «Αυτοδιαχείρισης») καθόσον από αυτόν εξαρτάται. Ήτοι
να μη αφαιρεί τα έργα με τα οποία αυτός συνέβαλε στη συγκρότηση του εν λόγω

ρεπερτορίου προ του συμφωνηθέντος χρόνου παραμονής των στην ομάδα αυτή άυλων
αγαθών. Και τούτο διότι η σταθερότητα της συνθέσεως του ρεπερτορίου αποτελεί
απολύτως ουσιώδη προϋπόθεση της επιτυχίας της προσπάθειας υλοποιήσεως του εταιρικού
σκοπού, της εν ομάδι δηλαδή διαχειρίσεως και προστασίας των δικαιωμάτων ενός εκάστου
δικαιούχου. Πράγματι, εντός του οικοδομήματος της εν προκειμένω ομάδος τα έργα
εκάστου δικαιούχου είναι ενσωματωμένα ως «φέροντα στοιχεία», αποτελούντα τη βάση
στηρίξεως των λοιπών στοιχείων (έργων των λοιπών δικαιούχων), με προφανή τη εκ της
αφαιρέσεως στοιχείων επίδραση επί της ευστάθειας του όλου οικοδομήματος. Για τον
οποίο λόγο και αποτελούν, τόσο το δικαίωμα επί την διεξαγωγή, όσο και η υποχρέωση μη
αφαιρέσεως. Θεμελιώδεις παραμέτρους διαπλάσεως του περιεχομένου του περί
παρεπομένων παροχών τμήματος της εταιρικής συμβάσεως.
3. Με τον παρόντα όρο συμφωνείται μετενέργεια του προαιρετικού περιεχομένου της
εταιρικής συμβάσεως το οποίο αφορά την υποχρέωση παρεπομένων παροχών. Στην
περίπτωση δηλαδή της τυχόν εξόδου κάποιου μέλους προ του χρόνου επί τον οποίο διαρκεί
η υποχρέωση παρεπομένων παροχών, το εξελθόν μέλος δια του παρόντος υποχρεούται να
αναθέσει στην «Αυτοδιαχείριση» εντολή οία και ως απλός δικαιούχος και όχι μέλος, έχει
αναλάβει να παράσχει δυνάμει της εξωεταιρικής συμβάσεως, περί ης κατωτέρω. Και τούτο
για το εναπομένον μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου τούτου διάστημα. Υποχρεούται
επίσης να προβεί στην κατά το τμήμα V καταπιστευτική (επανα)μεταβίβαση για το ίδιο
εναπομένον διάστημα.

IV. Θάνατος αναθέσαντος
Ο θάνατος του αναθέσαντος δεν επιφέρει παύση της υποχρεώσεως παρεπομένων παροχών,
ούτε της γενομένης αναθέσεως. Πλείονες των τριών κληρονόμοι υποχρεούνται να διορίζουν
κοινό πληρεξούσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων των. Η «Αυτοδιαχείριση» δύναται να
απαιτεί απόδειξη των κληρονομικών σχέσεων δια κληρονομητηρίου, καθώς και
συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα.
V. Υποχρέωση καταπιστευτικής μεταβίβασης – Λοιπές υποχρεώσεις συμπράξεως
αναθέσαντος
1.1. Για να καταστήσει δυνατή τη διεξαγωγή από την «Αυτοδιαχείριση» της υποθέσεώς
του, που ανωτέρω αναλυτικώς περιεγράφη, κατά τον αποτελεσματικότερο και
επωφελέστερο γι΄αυτό τρόπο, κάθε μέλος υποχρεούται, σύμφωνα με τη σχετική δυνατότητα
κατ΄άρθρο 54§ 1 του Ν 2121/1993, να μεταβιβάσει καταπιστευτικώς και
κατ΄αποκλειστικότητα στην «Αυτοδιαχείριση» τα περιουσιακά του δικαιώματα επί των
έργων, τα οποία είτε του ανήκουν εκ κληρονομικής διαδοχής, είτε αυτό, με την συνθετική ή
στιχουργική ιδιότητα, εδημιούργησε/συνεδημιούργησε μέχρι της αναθέσεως περί ης η §
ΙΙ.1 ή μέλλει να δημιουργήσει/συν δημιουργήσει, κατά τη διάρκεια της υποχρεώσεως
αναθέσεως. Αφορά, δηλαδή η υποχρέωση καταπιστευτικής μεταβιβάσεως το σύνολο των
εκάστου μέλους μουσικών έργων και κειμένων αυτών, υπό την αμέσως προαναφερθείσα
χρονική έννοια. Με ειδική δήλωσή του επιδιδόμενη στην «Αυτοδιαχείριση» με δικαστικό
επιμελητή, κάθε μέλος δύναται να εξαιρέσει από το σύνολο αυτό μεμονωμένα έργα,
αναγραφόμενα στην εν λόγω δήλωση, και των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να έχει ως
κατ΄ουσίαν αποτέλεσμα την αναίρεση της αφορώσης το προαναφερθέν σύνολο
υποχρεώσεως. Η εξαίρεση αρχίζει να ισχύει από το πρώτο εξάμηνο, μετά από εκείνο, εντός
του οποίου επεδόθη η δήλωση. Η «Αυτοδιαχείριση» δικαιούται να μην κάνει δεκτή την
εξαίρεση αυτή, εφόσον κρίνει ότι η εν λόγω εξαίρεση συνεπάγεται για την ολότητα των

δικαιούχων που η «Αυτοδιαχείριση» εκπροσωπεί επιβάρυνση δυσανάλογη σε σχέση με το
όφελος που θα έχει, μέσω της εν προκειμένω εξαιρέσεως, ο επιθυμών αυτήν ατομικός
δικαιούχος.
1.2 Τα ως άνω περιουσιακά δικαιώματα είναι όλα όσα εκάστοτε αναγνωρίζονται από την
ελληνική ευρωπαϊκή, άλλη περιφερειακή ή παγκόσμια έννομη τάξη. Με ειδική δήλωσή του
επιδιδόμενη στην «Αυτοδιαχείριση» με δικαστικό επιμελητή, το μέλος δύναται να εξαιρέσει
κάποια ή κάποιες κατηγορίες περιουσιακών δικαιωμάτων, όπως αυτές απαριθμούνται στο
άρθρο 3 του Ν.2121/1993. Η εξαίρεση αρχίζει να ισχύει από το πρώτο εξάμηνο μετά από
εκείνο, εντός του οποίου επεδόθη η δήλωση.
1.3. Η υποχρέωση καταπιστευτικής μεταβιβάσεως έχει την ίδια τοπική και χρονική έκταση
με την εκτελούμενη υποχρέωση αναθέσεως.
1.4. Περαιτέρω τα μέλη της «Αυτοδιαχείρισης» έχουν και τις εξής ειδικότερες υποχρεώσεις
συμπράξεως:
α) να μην συμφωνούν με κάποιο συνεργάτη ή εκδότη μουσικής κλείδα κατανομής των
δικαιωμάτων μεταξύ τους διαφορετική από εκείνη που επιτρέπεται από τον κανονισμό
μερισμού,
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 οποίους αυτοί διαδέχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 54 § 1 του νόμου
2121/1993 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.
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) 1. Να δηλώνουν στην «Αυτοδιαχείριση», κατά την εισδοχή τους σε αυτήν, τα
ψευδώνυμα υπό τα οποία έχουν δημοσιευθεί τα περί ων η καταπιστευτική μεταβίβαση
έργα.
2. Οι δε δημιουργοί 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.
VI. Καταπιστευτική μεταβίβαση
Η απόκτηση της ιδιότητας του – ιδρυτικού ή μεταγενεστέρου – μέλους συνεπάγεται άνευ
άλλου τινός την καταπιστευτική μεταβίβαση στην «Αυτοδιαχείριση» των περιουσιακών
δικαιωμάτων περί ων αμέσως ανωτέρω υπό V. Η κατά την παρ. ΙΙΙ.3. τυχόν πρόωρη έξοδος
συνεπάγεται, επίσης άνευ άλλου τινός την επαναμεταβίβαση των αυτών δικαιωμάτων, σε
εκτέλεση της αναληφθείσης σχετικής υποχρεώσεως.

VII. Μέτρο ευθύνης
Η «Αυτοδιαχείριση» για την διεξαγωγή της ανατεθείσης υποθέσεως ευθύνεται μόνον για
δόλο και βαρεία αμέλεια.
Γ. Η εξωεταιρική σύμβαση
1. Κατάρτιση – Τύχη
Η εξωεταιρική σύμβαση συνάπτεται:
α) ανεξαρτήτως της τύχης της εταιρικής συμβάσεως (και δη της τυχόν μερικής λύσεως
αυτής, δια προώρου εξόδου μέλους).
β) επιπροσθέτως προς την εταιρική
γ) άνευ της παραμικρής προς κατάρτισή της προηγούμενης υποχρεώσεως.
δ) μεταξύ των προσώπων, που ήσαν, είναι ή καθίστανται μέλη, όχι όμως υπό την ιδιότητα
του μέλους αλλά αυτήν αποκλειστικά του οιουδήποτε τρίτου δικαιούχου πνευματικών
δικαιωμάτων.
1.2. Η εξωεταιρική αυτή σύμβαση καταρτίζεται με την αρχική ή μεταγενέστερη αποδοχή
του παρόντος.

ΙΙ. Σύμβαση υπέρ τρίτου
Η εν λόγω εξωεταιρική σύμβαση ούσα γνήσια υπέρ τρίτου σύμβαση, παρέχει στην
«Αυτοδιαχείριση» το δικαίωμα να απαιτεί αμετακλήτως υπό εκάστου υποσχεθέντος ή
δέκτου της υποσχέσεως όπως από τούδε συμφωνείται το υπέρ αυτής συνομολογούμενο
δικαίωμα περί του οποίου αμέσως μετά.
ΙΙΙ. Αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις
1.1. Με την εξωεταιρική αυτή σύμβαση οι άνω δικαιούχοι αναλαμβάνουν έναντι αλλήλων
την υποχρέωση να καταστήσουν δυνατή την υπό της «Αυτοδιαχείρισης» διεξαγωγή της
υποθέσεως που αυτή απεδέχθη να διεξαγάγει, σύμφωνα με την § 11.2. του παρόντος
άρθρου. Σε εκτέλεση δε της υποχρεώσεως αυτής, έκαστος δικαιούχος αναλαμβάνει την
περαιτέρω υποχρέωση να αναθέσει στην «Αυτοδιαχείριση» εντολή, υπό την έννοια του
άρθρου 713 ΑΚ, με το υπό ολόκληρο το τμήμα Ι., ΙV., και VII. του παρόντος άρθρου
περιεχόμενο, υπό τους όρους που διαγράφονται στα τμήματα και για τους λόγους που
αναφέρονται στα ίδια τμήματα, αναλόγως ισχύοντας και εξαιρουμένων ως εικός των στην
εταιρική και μόνον σύμβαση προσιδιαζόντων.
1.2. Και για να δυνηθεί η «Αυτοδιαχείριση» να διεξαγάγει την ανατιθέμενη υπόθεση κατά
τον αποτελεσματικότερο και επωφελέστερο για τον κάθε δικαιούχο τρόπο, υποχρεούται
αυτός να προβεί στην κατά το τμήμα V καταπιστευτική μεταβίβαση
1.3. Αναλαμβάνει επίσης όλες τις λοιπές υπό ΙΙΙ υποχρεώσεις συμπράξεως.
IV. Εκπλήρωση υποχρεώσεων
Ήδη, με την κατάρτιση της εξωεταιρικής αυτής συμβάσεως ανατίθεται και η υπό 1.1.
εντολή η δε καταπιστευτική μεταβίβαση πραγματοποιείται κατά τα εν τω παρόντι άρθρω
οριζόμενα στην § Β. VI.

V. Συμφωνία περί ανεκκλήτου – Τύπος ανακλήσεως
1. Η περί ης ανωτέρω εντολή ρητώς και ανεπιφυλάκτως συμφωνείται ανέκκλητος εν τη
εννοία του άρθρου 724.2 ΑΚ, ως αφορώσα το συμφέρον του τε εντολοδόχου και του
τρίτου, που είναι έκαστος δικαιούχος πλην του εντολέως: του μεν εντολοδόχου, ως εκ του
εν τμήματι ΙΙΙ παρασχεθέντος δικαιώματος εκτελέσεως της ανατεθείσης υποθέσεως, του δε
τρίτου, ως εκ της παρούσης εξωεταιρικής συμβάσεως που είναι ιδρυτική κοινωνίας
συμφερόντων και κινδύηνων κατά λόγον διάρκειας, όπως τούτο ιδία προκύπτει εκ των εν
τμήματι Β.ΙΙ. αναφερομένων περί αλληλοϋποστηρίξεως των εν τη ομάδι στοιχείων αυτής.
Το δικαίωμα της κοινωνίας αυτής αποκλείεται καθόλη τη διάρκεια των αναλαμβανομένων
υποχρεώσεων, κατά ρητή περί αυτού συμφωνία απάντων των κοινωνών. Ταύτα δε, δι΄ους
λόγους mutalis mutandis, αναφέρονται στο αυτό τμήμα του παρόντος άρθρου.
2. Σε κάθε περίπτωση έγγραφα περιέχοντα ανάκληση της εντολής ισχύουν μόνον εφ΄όσον
έχουν επιδοθεί στην «Αυτοδιαχείριση» με δικαστικό επιμελητή.
VI. Θάνατος εντολέως
Ισχύουν αναλόγως τα αυτά, ως εν τμήματι B.IV. του παρόντος άρθρου.
VII. Μέτρο ευθύνης
Ισχύουν τα αυτά, ως εν τμήματι B.VII. του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις συνεταίρων

10.1. Οι συνεταίροι έχουν όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο νόμο 1667/1986, με
την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο παρόν καταστατικό
10.2. Οι συνεταίροι που γίνονται μέλη της «Αυτοδιαχείρισης» μετά την ίδρυσή της δεν
έχουν καμία υποχρέωση να καταβάλουν, εκτός από το ποσό για την απόκτηση της μερίδας
τους, εισφορά ανάλογη με την καθαρή περιουσία της «Αυτοδιαχείρισης»
10.3. 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 και του Κανονισμού
«μερισμού» ή οποιουδήποτε άλλου κανονισμού, καθώς και τις αποφάσεις των οργάνων της
«Αυτοδιαχείρισης» και
γ) γενικά να μην πράττουν ή να μην επιχειρούν οτιδήποτε μπορεί να βλάψει τα ηθικά και
υλικά συμφέροντα της «Αυτοδιαχείρισης» ή των μελών της.
10.4. Οι κατά το άρθρο 54 § 1 του νόμου 2121/1993 διάδοχοι των συνθετών ή στιχουργών,
που έχουν γίνει συνεταίροι και έχουν αποκτήσει μία συνεταιριστική μερίδα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού οφείλουν να
διορίζουν, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, έναν μόνον αντιπρόσωπό τους τόσο για την

άσκηση του δικαιώματος ψήφου, όσο και για τις λοιπές σχέσεις τους με την
«Αυτοδιαχείριση»

Άρθρο 11
Έξοδος μελών

Στους συνεταίρους, οι οποίοι, συνεχώς ή κατ΄επανάληψη, και παρά τις δύο έγγραφες
προειδοποιήσεις που τους απευθύνει η «Αυτοδιαχείριση» και πρέπει να απέχουν
τουλάχιστον έξη μήνες η μία από την άλλη παραβαίνουν τις νόμιμες ή τις καταστατικές ή
όσες απορρέουν από την συνεταιριστική ιδιότητα υποχρεώσεις τους, ή δεν
συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της «Αυτοδιαχείρισης» που εκφράζουν τις πάγιες θέσεις
της τελευταίας μπορεί να επιβληθεί αποκλεισμός από την «Αυτοδιαχείριση». Ο
αποκλεισμός είναι υποχρεωτικός όταν εκλείψει κάποια από τις θετικές ή αρνητικές
προϋποθέσεις που η συνδρομή της απαιτείται για την εισδοχή στην «Αυτοδιαχείριση».
11.1. Οι συνεταίροι δεν μπορούν να αποχωρήσουν από την «Αυτοδιαχείριση» στο
διάστημα που βρίσκεται σε ισχύ η αρχική η ανανεωμένη ανάθεση, περί ης το άρθρο 9,
σύμφωνα με τη σχετική δυνατότητα που παρέχει στο καταστατικό το άρθρο 54 § 1. Εδ. 8,
στοιχ. δ)α) περί θέσεως όρων για την αποχώρηση.
11.2. Στους συνεταίρους οι οποίοι συνεχώς ή κατ΄επανάληψη, και παρά τις δύο έγγραφες
προειδοποιήσεις που τους απευθύνει η «Αυτοδιαχείριση» και πρέπει να απέχουν
τουλάχιστον έξη μήνες η μία από την άλλη, παραβαίνουν τις νόμιμες ή τις καταστατικές ή
όσες απορρέουν από τη συνεταιριστική ιδιότητα υποχρεώσεις τους, ή δεν συμμορφώνονται
με τις αποφάσεις της «Αυτοδιαχείρισης» που εκφράζουν τις πάγιες θέσεις της τελευταίας,
μπορεί να επιβληθεί αποκλεισμός από την «Αυτοδιαχείριση». Ο αποκλεισμός είναι
υποχρεωτικός όταν εκλείψει κάποια από τις θετικές ή αρνητικές προϋποθέσεις που η
συνδρομή της απαιτείται για την εισδοχή στην «Αυτοδιαχείριση»
11.3. Ο αποκλεισμός συνεταίρου συνεπάγεται και την καταγγελία της υποχρέωσης
διεξαγωγής της ανατεθείσης υποθέσεως από την «Αυτοδιαχείριση», η οποία ενεργεί από το
τέλος του εξαμήνου, εντός του οποίου οριστικοποιήθηκε ο αποκλεισμός.
11.4. Σε περίπτωση είτε αποχώρησης είτε αποκλεισμού, ο συνεταίρος τη μόνη αξίωση που
έχει απέναντι στην «Αυτοδιαχείριση» επιπλέον των όσων απορρέουν από τις σχέσεις περί
ων το άρθρο 9 είναι να λάβει την ονομαστική αξία της μερίδας του.

Άρθρο 12
Όργανα και διαδικασία για την έξοδο μελών

12.1. Προκειμένου να παραγάγει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα ουσιαστικού ή
δικονομικού δικαίου, η δήλωση αποχώρησης του συνεταίρου πρέπει να έχει κοινοποιηθεί
στην «Αυτοδιαχείριση» τουλάχιστον έξη μήνες πριν από το χρονικό σημείο μετά το οποίο
επιτρέπεται στο συνεταίρο να αποχωρήσει.

12.2. Ο συνεταίρος, στον οποίο πρόκειται να επιβληθεί αποκλεισμός καλείται από το
διοικητικό συμβούλιο να υποβάλει εγγράφως τις παρατηρήσεις του εντός μηνός από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης, που συνοδεύεται από την αιτιολογημένη πρόταση
αποκλεισμού. Εάν το ζητήσει με το έγγραφό του, που περιέχει τις παρατηρήσεις του ο
συνεταίρος δικαιούται να τύχει ακροάσεως από το διοικητικό συμβούλιο.
12.3. Η απόφαση για τον αποκλεισμό λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο, μετά από
εισήγηση της γενικής διεύθυνσης, πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και να
κοινοποιείται στον συνεταίρο εντός μηνός από την υπογραφή του σχετικού πρακτικού του
διοικητικού συμβουλίου
12.4. Εκτός αν η απόφαση για τον αποκλεισμό έχει ληφθεί ομόφωνα ή με μειοψηφία μιας
μόνον ψήφου, ο συνεταίρος δικαιούται να προσφύγει κατά της απόφασης αυτής στην
αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση.

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 10.000 δρχ. η
μία. Οι μερίδες και οι δικαιούχοι αυτών καταχωρούνται στο κατά το άρθρο 9 του νόμου
1667/1986 βιβλίο μητρώου μελών.
14.2. Το ποσό για την απόκτηση της μερίδας καταβάλλεται συγχρόνως με την εισδοχή του
συνεταίρου.
14.3. Οι συνεταιριστικές μερίδες είναι αμεταβίβαστες εν ζωή. Οποιαδήποτε τέτοια
μεταβίβαση, κατά παράβαση του όρου αυτού του καταστατικού, κανένα απολύτως δεν
παράγει έννομο αποτέλεσμα ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου.
14.4. Σε περίπτωση πολλαπλότητας δικαιούχων συνεπεία του θανάτου κάποιου συνεταίρου,
οι δικαιούχοι αυτοί δικαιούνται να έχουν μία μόνο μερίδα. Το ίδιο ισχύει και στην
περίπτωση όπου ο θάνατος κάποιου δικαιούχου, είτε πρωτογενούς, είτε από κληρονομική
διαδοχή, έχει επέλθει πριν από την ίδρυση της «Αυτοδιαχείρισης».

Άρθρο 15
Γενική Συνέλευση

15.1. Η γενική συνέλευση της «Αυτοδιαχείρισης» απαρτίζεται από όλα τα μέλη της, τα
οποία συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με τους ορισμούς του
καταστατικού και του νόμου 1667/1986
15.2. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο.
15.3. Κάθε μέλος δεν μπορεί να εκπροσωπήσει παρά ένα ακόμη μέλος. Για το σκοπό αυτό
απαιτείται, επί ποινή ακυρότητας, η κατάθεση σχετικής εξουσιοδότησης, που να φέρει
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, πριν
από την έναρξη των εργασιών της γενικής συνέλευσης. Ο πρόεδρος αυτός 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.
15.4. Η γενική συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το χρόνο,
ύστερ΄από πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου, εντός τεσσάρων το πολύ μηνών από
την λήξη της διαχειριστικής χρήσης (ετήσια γενική συνέλευση). 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 1/10 του συνόλου των μελών της
«Αυτοδιαχείρισης», που όμως δεν μπορούν να είναι λιγότερα από τρία. Στις δύο τελευταίες
περιπτώσεις, όταν ζητείται η σύγκληση πρέπει συγχρόνως να ορίζονται και τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης.
15.5. 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 ίδια πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη της
«Αυτοδιαχείρισης» τουλάχιστον προ δύο μηνών, αν πρόκειται για έκτακτη γενική
συνέλευση. Η γνωστοποίηση γίνεται είτε με προσωπικές προς τα μέλη επιστολές είτε με
κάθε άλλο πρόσφορο κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου μέσο.
15.6. Τόσο η τακτική, όσο και η έκτακτη γενική συνέλευση, βρίσκονται σε απαρτία και
έγκυρα συνεδριάζουν, όταν κατά την έναρξη των εργασιών τους είναι παρόντα τα μισά
τουλάχιστον μέλη της «Αυτοδιαχείρισης». Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία, η γενική
συνέλευση συνέρχεται μετά από επτά ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και
την ίδια ώρα. Στη δεύτερη αυτή 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 το 1/5 τουλάχιστον των μελών της «Αυτοδιαχείρισης». Αν
ούτε στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση διαπιστωθεί απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται
σε τρίτη συνεδρίαση μετά από επτά ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο πάντοτε τόπο
και την ίδια πάντα ώρα. Στην τρίτη αυτή συνεδρίαση, η γενική συνέλευση αποφασίζει
εγκύρως αν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από επτά.
15.7. Ειδικά στις περιπτώσεις των στοιχείων β), θ), ι) και μ) της § 2 του άρθρου 16, για να
λάβει εγκύρως απόφαση η τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση απαιτείται να είναι
παρόντα τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της «Αυτοδιαχείρισης» προκειμένου να ληφθεί
έγκυρη απόφαση.
15.8. 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».
15.9. 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».
15.10. 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 έχει τυχόν
καλέσει το διοικητικό συμβούλιο.
15.11. 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 1/20
των παρόντων μελών, που δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία, η συζήτηση για τα
μη αναγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη θέματα αναβάλλεται υποχρεωτικώς για άλλη
γενική συνέλευση.
15.12. Οι ψηφοφορίες κατά κανόνα διεξάγονται με ανάταση της χειρός. Ειδικώς για τα
θέματα των στοιχείων στ), ζ) και η) της § 2 του άρθρου 16, καθώς και για προσωπικά
θέματα η ψηφοφορία είναι μυστική, ενώ για το θέμα του στοιχείου λ) είναι ονομαστική.
Προκειμένου για το θέμα του στοιχείου η) της § 2 του άρθρου 16 τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου και τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου δεν μετέχουν καθόλου στην
ψηφοφορία.
15.13. Οι αποφάσεις της τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των ψηφισάντων, ενώ ειδικώς για τα θέματα των στοιχείων β), θ), ι) και μ) της
§ 2 του άρθρου 16 απαιτείται πλειοψηφία του συνόλου των μελών της «Αυτοδιαχείρισης».
Τέλος, για τα θέματα των στοιχείων α) δ) και λ) της § 2 του άρθρου 16 απαιτείται
πλειοψηφία των 2/3 των ψηφισάντων.
15.14. Οι αρχαιρεσίες μπορούν να διενεργούνται είτε με ενιαίο ψηφοδέλτιο, είτε με
συνδυασμούς υποψηφίων και μεμονωμένες υποψηφιότητες, οπότε εφαρμογή έχει το
σύστημα της απλής αναλογικής.
15.15. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται με αλφαβητική
σειρά, κάτω από την ονομασία κάθε οργάνου. Η προτίμηση προς κάποιο υποψήφιο
εκφράζεται με τη θέση σταυρού παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου του, Κάθε συνεταίρος
δεν επιτρέπεται να θέσει παρά δύο μόνον σταυρούς. Εκλέγονται όσοι θα έχουν
συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό σταυρών. Με το ίδιο κριτήριο προσδιορίζεται και η
σειρά κατατάξεως των αναπληρωματικών.
15.16. Στις αρχαιρεσίες με συνδυασμούς, κάθε μέλος της «Αυτοδιαχείρισης» μπορεί να
ψηφίσει όσους υποψήφιους στο συνδυασμό της προτίμησής του επιθυμεί, μέχρι να
συμπληρωθεί ο καταστατικά προβλεπόμενος αριθμός των μελών του κάθε οργάνου. Η

προτίμηση προς κάποιο υποψήφιο εκφράζεται όπως και στην περίπτωση του ενιαίου
ψηφοδελτίου. Ψηφοδέλτια που δεν φέρουν σταυρό προτίμησης ή φέρουν σταυρούς
περισσότερους από τον αριθμό των προσώπων, που το καταστατικό προβλέπει να εκλεγούν
για κάθε όργανο, θεωρούνται έγκυρα και καταμετρούνται υπέρ του συνόλου των
υποψηφίων του συνδυασμού.
15.17. Οι θέσεις στο κάθε όργανο κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών, αναλόγως της
εκλογικής τους δύναμης. Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό
των μελών του κάθε οργάνου. Το πηλίκον διαιρέσεως ή, σε περίπτωση που θα προκύψει
κλάσμα, ο πλησιέστερος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός, αποτελεί το εκλογικό μέτρο
θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός.
15.18. Ο κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες θέσεις στο κάθε όργανο, όσες προκύπτουν
από την διαίρεση του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων που αυτός συγκέντρωσε με τον
αριθμό του εκλογικού μέτρου. Για να εκλεγεί μεμονωμένος υποψήφιος, απαιτείται ο υπέρ
αυτού αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων να ισούται τουλάχιστον με τον αριθμό του εκλογικού
μέτρου. Οι θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί περιέρχονται ανά μία στον κάθε συνδυασμό που
έχει καταλάβει τουλάχιστον μία θέση και έχει συγκεντρώσει υπόλοιπο ψηφοδελτίων
μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου, κατά τη σειρά των υπολοίπων. Οι και μετά
την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου εναπομένουσες θέσεις περιέρχονται σε εκείνους
τους συνδυασμούς που διαθέτουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας
διενεργείται κλήρωση.
15.19. Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται όσοι συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό
σταυρών προτίμησης. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι του κάθε συνδυασμού κατατάσσονται ως
αναπληρωματικοί, σύμφωνα με τον αριθμό σταυρών που έχει τεθεί παραπλεύρως του
ονοματεπωνύμου ενός εκάστου. Σε κάθε περίπτωση, ο συνδυασμός που απέσπασε την
απόλυτη πλειοψηφία, πλειοψηφεί και στο αντίστοιχο όργανο.

Άρθρο 16
Αρμοδιότητες γενικής συνέλευσης

16.1. Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα της
«Αυτοδιαχείρισης»
16.2. Στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης υπάγονται:
α) η τροποποίηση του καταστατικού
β) η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση της
«Αυτοδιαχείρισης»
γ) η έγκριση ειδικών κανονισμών εργασίας και προσωπικού
δ) η έγκριση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου για συμμετοχή σε νομικά
πρόσωπα η ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, η 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 της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας
κ) η σύσταση μονίμων επιτροπών, και ιδίως επιτροπής κανονισμού μερισμού και επιτροπής
κατατάξεως έργων, με σύγχρονο προσδιορισμό της συνθέσεώς τους και των αρμοδιοτήτων
τους, καθώς και του όλου πλαισίου λειτουργίας των ίδιων,
λ) η έγκριση του Κανονισμού «μερισμού»
μ) η λήψη αποφάσεων επί προσφυγών κατά αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου είτε
για απόρριψη αίτησης εισδοχής στην «Αυτοδιαχείρισης», είτε για αποκλεισμό συνεταίρου
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 εντός των καταστατικά επιτρεπομένων ορίων.

Άρθρο 17
Διοικητικό Συμβούλιο

17.1. Το διοικητικό συμβούλιο της «Αυτοδιαχείρισης» αποτελείται από επτά πρόσωπα, από
τα οποία τα έξη πρέπει να είναι μέλη της «Αυτοδιαχείρισης», ενώ το έβδομο επιτρέπεται να
είναι προσωπικότητα, η οποία από τη θέση της ή την ειδίκευσή της, θα μπορούσε να
παράσχει αξιόλογες υπηρεσίες προς τη «Αυτοδιαχείριση». Αν η «Αυτοδιαχείριση»
απασχολεί περισσότερους από 20 εργαζόμενους, που δεν θα είναι μέλη της, τότε το ένα από
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγεται από τους εργαζόμενους αυτούς. Το μέλος
αυτό εκπίπτει από τη θέση του στο διοικητικό συμβούλιο, από τη στιγμή που θα παύσει να
εργάζεται την «Αυτοδιαχείριση».
17.2. 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.
17.3. Η διάρκεια της θητείας του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής, παρατείνεται δε
μέχρι την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου. Η παράταση όμως αυτή δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τους έξη μήνες. Κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής δεν είναι
δυνατή η παύση των μελών του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση.
17.4. 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 1/3 των
συμβούλων, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από δύο. 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, το αποτέλεσμα κρίνει η ψήφος του προέδρου. Οι αποφάσεις του διοικητικού
συμβουλίου καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο πρακτικών.
17.4.1. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λειτουργεί και ως Εκτελεστικός Πρόεδρος
(CEO Chief Executive Officer) ή Γενικός Διευθυντής, τότε ακυρώνεται το δικαίωμα της
ψήφου του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
17.5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να καταβάλλουν κατά την εκπλήρωση
των καθηκόντων τους, την επιμέλεια που καταβάλλουν όταν διαχειρίζονται τις δικές του
υποθέσεις.
17.6. Το αξίωμα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Με
απόφαση όμως της γενικής συνέλευσης, είναι δυνατόν, κατ΄εξαίρεση, να παρέχεται στους
συμβούλους αποζημίωση ανάλογη με τον χρόνο απασχόλησής τους. Η αποζημίωση αυτή,
σύμφωνα με το άρθρο 7 § 5 εδ. β΄ του νόμου 1667/1986, δεν αποτελεί μισθό, ούτε
δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής
νομοθεσίας.

Άρθρο 18
Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου

18.1. 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».
18.2. Το διοικητικό συμβούλιο έχει τις εξής ειδικότερα αρμοδιότητες:
α) αποφασίζει για την εισδοχή μελών στην Αυτοδιαχείριση» και για τον αποκλεισμό των
συνεταίρων από αυτήν,
β) αποφασίζει για τα θέματα των άρθρων 4,5,6.3.2, 6.3.3. και 26 του καταστατικού,
γ) καταρτίζει τα τιμολόγια της «Αυτοδιαχείρισης» και εγκρίνει τις συναπτόμενες με
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις χρηστών συμβάσεις,
δ) καταρτίζει τον Κανονισμό «μερισμού», καθώς και οποιονδήποτε άλλο κανονισμό κρίνει
σκόπιμο,
ε) αποφαίνεται επί προσφυγών των μελών κατά των αποφάσεων της επιτροπής έργων,
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 τον γενικό διευθυντή, συνάπτει την με αυτόν σύμβαση πρόσληψης και καθορίζει
τις ειδικότερες αρμοδιότητές του, τα αυτά δε πράττει και για τους λοιπούς διευθυντές, μετά
από πρόταση του γενικού διευθυντή,
θ) συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις δράσης, τον απολογισμό και τον λογαριασμό
αποτελεσμάτων χρήσης και υποβάλλει τον δεύτερο και τρίτο στο εποπτικό συμβούλιο για
έλεγχο 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία, για την οποία πρόκειται να συγκληθεί η ετήσια
γενική συνέλευση. Τα έγγραφα του στοιχείου αυτού τα συνοδευόμενα από τη σχετική
έκθεση του εποπτικού συμβουλίου, υποβάλλει στη γενική συνέλευση προς έγκριση, αφού
προηγουμένως, και μάλιστα πριν από 21 ημέρες από την ημέρα που θα συνέλθει η γενική
συνέλευση, τα έχει αποστείλει στα μέλη της «Αυτοδιαχείρισης»,
ι) δημοσιεύει τον ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως σε εφημερίδα του
νομού Αθηνών, εντός μηνός από την έγκριση τους από την γενική συνέλευση,
κ) προπαρασκευάζει και συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις, των οποίων και εκτελεί τις
αποφάσεις,
λ) αποδέχεται κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές.
18.3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε ένα ή
περισσότερα μέλη του, στον γενικό διευθυντή ή τους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους
της «Αυτοδιαχείρισης». Με ειδικές αποφάσεις του καθορίζει τα εκάστοτε καθήκοντα και
αρμοδιότητες του προέδρου, του αντιπροέδρου, του γραμματέα και του ταμία. Με ίδιες
αποφάσεις ρυθμίζει τα της εκπροσωπήσεως της «Αυτοδιαχείρισης» στις σχέσεις της με
τους πάσης φύσεως και ονομασίας τρίτους, καθώς και τα του δικαιώματος υπογραφής
ειδικότερα.

Άρθρο 19
Εποπτικό Συμβούλιο

19.1. Το εποπτικό συμβούλιο της «Αυτοδιαχείρισης» αποτελείται από τρία μέλη. Η διάταξη
του άρθρου 17.1. για προσωπικότητα-μέλος του διοικητικού συμβουλίου ισχύει και για το
εποπτικό συμβούλιο. To ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι μέλος ταυτοχρόνως και του
διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου. Ούτε να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι
δεύτερου βαθμού τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου επιτρέπεται.
Απαγορεύεται και η εκπροσώπηση μέλους.
19.2. Για την εκλογή των μελών του εποπτικού συμβουλίου, τη συγκρότησή του σε σώμα
και τη λειτουργία του εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του καταστατικού
και του νόμου για το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 20
Αρμοδιότητες εποπτικού συμβουλίου

20.1. Το εποπτικό συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις και παραλείψεις του διοικητικού
συμβουλίου, καθώς και την τήρηση των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού, αλλά

και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων. Το εποπτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα,
αλλά και καθήκον, να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου της
«Αυτοδιαχείρισης», να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί
την πορεία των υποθέσεων της «Αυτοδιαχείρισης». Για την διενέργεια λογιστικού και
διαχειριστικού ελέγχου, το συμβούλιο μπορεί να διορίσει έως 3 ειδικούς συμβούλους ή
εμπειρογνώμονες.
20.2. Αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού ή των αποφάσεων των
γενικών συνελεύσεων, ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, το εποπτικό συμβούλιο
υποδεικνύει στο διοικητικό συμβούλιο την παύση τους και την διόρθωση των πραγμάτων.
Όταν δε κρίνει ότι οι διαπιστωθείσες παραβάσεις ή παρατυπίες είναι σοβαρές και ικανές να
βλάψουν τα συμφέροντα της «Αυτοδιαχείρισης» συγκαλεί την γενική συνέλευση.
20.3 Σύμφωνα με το άρθρο 8 § 2 του νόμου 1667/1986, τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου
ευθύνονται για οποιοδήποτε πταίσμα τους.

Άρθρο 21
Διεύθυνση Συνεταιρισμού

21.1. Η διοίκηση των συνεταιριστικών υποθέσεων ασκείται από τον γενικό διευθυντή, με
την επικουρία διευθυντών.
21.2. Τόσο ο γενικός διευθυντής, όσο και οι λοιποί διευθυντές είναι υπεύθυνοι για τη
δράση τους απέναντι στο διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 22
Αρμοδιότητες διεύθυνσης

22.1. Η διεύθυνση της «Αυτοδιαχείρισης» παρίσταται στις συνεδριάσεις των γενικών
συνελεύσεων, του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών, με συμβουλευτική ψήφο.
22.2. H υπεύθυνη προπαρασκευάζει τις υποθέσεις προς εισαγωγή στο διοικητικό
συμβούλιο και τις επιτροπές, εισηγείται γι΄αυτές και μεριμνά για την εκτέλεση των
αποφάσεων των οργάνων αυτών.
22.3. Η διεύθυνση της «Αυτοδιαχείρισης» ασκεί τέλος όσες άλλες ή ειδικότερες
αρμοδιότητες τυχόν ήθελε μεταβιβάσει ή αναθέσει σ΄αυτήν το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 23
Νομική Υπηρεσία

Στη νομική υπηρεσία ανήκει η ευθύνη για την νομική -δικαστική και εξώδικη -κάλυψη της
«Αυτοδιαχείρισης», υπό την εποπτεία και σύμφωνα με τις οδηγίες της γενικής διεύθυνσης.

Άρθρο 24
Βιβλία Συνεταιρισμού

24.1. 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.
24.2. Τηρεί επιπλέον βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων των επιτροπών, καθώς και όσα
άλλα βιβλία αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο να τηρούνται.

Άρθρο 25
Διαχειριστική Χρήση
25.1. Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια: 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.
25.2. Η πρώτη διαχειριστική χρήση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επομένου της ιδρύσεως
έτους.

Άρθρο 26
Διάλυση και εκκαθάριση Συνεταιρισμού

26.1. 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.
26.2. Την εκκαθάριση διενεργούν ειδικοί εκκαθαριστές, τους οποίους διορίζει το διοικητικό
συμβούλιο. Το τυχόν κατά το άρθρο 110 § 2 του νόμου 1667/1986 υπόλοιπο δωρίζεται σε
αυτοδιαχειριζόμενο οργανισμό διαχείρισης.

Άρθρο 27
Μεταβατικές και προσωρινής ισχύος διατάξεις

1. Κατά τα πρώτα έξη έτη από την έναρξη της «διαχειριστικής» και «προστατευτικής» της
δραστηριότητας:
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.
2. Οι περί έξη εξαμήνων διατάξεις του παρόντος ισχύουν μετά την πάροδο των δύο πρώτων
εξαμήνων, που ακολουθούν αυτό, εντός του οποίου ελήφθη η κατ΄άρθρο 54 § 4 Ν.
2121/1993 έγκριση.
3. Προκειμένου περί μελών που εκπροσωπούνται, κατά τον χρόνο κτήσεως της ιδιότητας
του μέλους, από την «ΕΜΣΕ» Ένωση Μουσικοσυνθετών Στιχουργών Ελλάδος (Υπηρεσία
Εισπράξεως και Διαχειρίσεως Δικαιωμάτων Μελών), οι περί αποκλειστικότητας της
αναθέσεως, εντολής, καταπιστευτικής μεταβιβάσεως και διαχειρίσεως εν γένει διατάξεις
του παρόντος καθίστανται ενεργές μόνον μετά την λήξη της ισχύος της υπό της ΕΜΣΕ
εκπροσωπήσεως.
4. Ενόσω δεν έχει καταρτισθεί Κανονισμός «μερισμού», ο κατά το άρθρο 9§10
προσδιορισμός διενεργείται δυνάμει σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.
5.1.Προ της υπογραφής του παρόντος, οι υπογράφοντες 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
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 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 του
συνεταιρισμού.
5.2. Την αυτή πληροφόρηση έλαβε και τις ίδιες επιλογές έκανε και κάθε νέο μέλος.

Άρθρο 28
Ιδρυτικά Μέλη «Αυτοδιαχείρισης»

28.1. Τα ιδρυτικά μέλη της «Αυτοδιαχείρισης» γίνονται συνεταίροι χωρίς να είναι ανάγκη
να συντρέχει η προϋπόθεση του άρθρου 6.3.1.
28.2 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
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

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος : Γλέζος Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας : Στρόφαλης Μάριος

Μέλος : Λίτινα Ευαγγελία

Μέλος : Φάμπας Ευάγγελος

Αντιπρόεδρος : Τουλιάτος Νικόλαος

Ταμίας : Ζαφειρέλης Δημήτριος

Μέλος : Παπακώστας Νικόλαος

