
EΙΡΗNoΔΙKEΙo AΘΗNΩN

ΔΙΑTΑΞH YΠ',AΡΙΘMON

tο/2018

H Ειρηνoδiκηg Aθηνrbν, Ανθofλα Δr1μητοα, η oποiα ορ[oτηκε απ6 την

Πρ6εδρo τoυ Tριμελοδq Συμβoυλioυ ηg Διoικηoεωζ τoυ Ειρηνoδικεioυ,

61oνταq υπ6ψη ην απ6 19 1.2018 αiηoη τoυ Αoτικoli μη Kερδooκoπικoδ

Συνεταιριo1ιoti Περιoριoμfνηg E'υθriνηg, με ην επωιυμiα <oηαvιoμ6g

Συλλoγικηg Διαxεiριoηg Tραγoυδιoτrilν/Eρμηνευτιilν ΣYN'Π.E.) και τov

διακριτικ6 τiτλo <ΕPΑΤΩ>, νoμiμωq aαιρooωπotiμνoυ, πoυ εδρεδει oην
Aθηνα, επi ηg oδot Λαζdρoυ Σril1oυ αp 4, η oπoiα υπoγρd,φεται απ6 ην
π\ρεξoδαια δικηγ6ρo τoυ και κατατ6θηκε oη Γραμματεiα τoυ Δικαoηρtoυ

oτιq22'|.2018 με αρ. πρωτ. 320122.|.2018

ΣKEΦΘHΚΕ ΣYMΦΩNAME Τo ΝoMo

O αιτrbv Συvεταιριoμ6q ζητεi ην 6γκριoη του ψηφιoθ6ντoq απ6 ην
Γεvικη Συν6λευση των μελιbν τoυ, oτιg 1'9.|2.2018, ν6oυ καταoτατικor)

λειτoυργiαg του και ην κατα1ιΙrρηoη τoυ στα oικεια Bιβλiα. H αiτηoη

αρμ6δια ειoιiγεται εvcbπιoν τoυ παρ6ντo9 Δικαοηρiου (αρθρα 1 παρ.6,14,17

τoυ N. l66711986, 6πωq ανπκαταoτdθηκε με η παρ. 2 τoυ d'ρθρoυ 36 τoυ N.

42231 20|3' πoυ αντικαταoτdθηκε με τo frρθρo |78 παρ'6N.426112014,'739'

740 KΠoλΔ), εiναι νoμιμιl1 oτηριζ6μενη oτιq διατ&ξειq των &ρθρων lεπ. N.

1667 11986'212111993' N. 4481/2017, 61επ. ΑK και θα πρθπει να γiνει δεκτη,

καθ6σoν τo περιεχ6ιιενo τoυ τρoπoπoι11θ6ντo9-εναρμoνιoθεντo9 καταστατικo6

τoυ αιτo6vτoζ, πoυ ψηφiοηκε απ6 ηv Γενικη Συν6λευoη των μελrbν τoυ, στ1ζ

19.12.2017, με την παρoυοiα εκατ6ν πεvηντα τριιΙlν (153), επi αυν6λoυ

τριακoαtων πθντε (305) νoμiμιωg εγγεyραμι1ιθνων oτo μητριbo τoυ, μελrbν,

oυνταxΘ6ντog τoυ απ6 19.122017 Πρακτικoli Γενικr1g Συνθλευol1q, δεν

περιtγει" διαταξειq αντiΘετεq oε διdταξη αvαγκαoτικoιi δικαiου η οτα 1ρηoτd



ηθη και εiναι αυμφωνo με τα oριζ6μενα απ6 τιq διατdξειq τoυ Ν.448ll2Ol7
(oδ 201.4126lΕ.Ε.)

ΓΙΑ ToYΣ ΛoΓo\Σ ΑYTOYΣ

ΔEXETΑΙ τηv αiτηoη.

EΓKPΙNEΙ το απo |9.12.20|7' απoτελoυμενo απo 4Ο dρθρα και τov

κανoνιoμι6 διανoμl1g, τρoπoπoιηθ6v καταoτατικ6 τoυ αιτo6ντo9 Συνεταιριoμotl

με την επωνυ1ιiα <oργανιoμ6q Συλλογικηq Δια1εiριoηq Tραγoυδιοτιitν/

E'ρμηνευτrbν ΣYN. Π.E.>> και τoν διακριτικ6 τiτλo <EPΑTΩ>.

ΔΙATΑΣΣEΙ ην κατα1ιilρηoη τoυ oτo oικεto Mητρiοo, πoυ ηρεtται οτo

παρ6ν Δικαoτηpιo.

Δημooιεliηκε oην Aθηνα oπg 14.2.2018'

ΑNΘoY

Η



κAτAΣτAT|κo

- --Σa.1. Συμ$ωvα με τιq διαταξειg τoυ N. 1667/86 περ[ αoιικιbv oυvεταιριoμιilv *α, _].:ff;

τou N 2121/1993, περ[ πvευματικηq ιδιoκτηoiαg, oυγγεvικιbv δικαιωμιiτωv και

πoλιτιαrικιilv Θεμιiτωv θ1ει ιδρυΘεi oυvεταιριoμ6q <μη κερδooκoπικ6q>

περιoριoμ6vηq ευθυvηg με τηv επωνυμi,α <oργαvιoμ6q ΣυMoγικιjg Δια1εiριoηg

Τραγou διατιi.lv/ Ερμηvεuτιi.lv ΣYΝ.Π.Ε. και διακριτικ6 τιτλo (EPAΤΩΣ, o oπolog 6λαβε

ιiδεια λειτouργ[αq oργαvιoμoιi Σuλλoγικιig Δια1ε[ριoηq των αυγγεvικιilv

δικαιωμιiτωv Τραγouδιαιιilv/ Eρμηvευτιbv, o0μQωvα με τιg διατdξειq 54 επ. τoυ

νoμoυ 2121/93 με τηv υπ' αριΘμ. 11O89/O 5-1'2-1gg7 απ6Qαoη τou Yπoυργo0

Πoλιτιoμo0. Λ6γω τηg δημoolευoηg τoυ ν' 448!/20 loυλiou 2017 (7oo/2o.o7.2ot7

ΦEK, τε01og A) , με τov oπoio μετεγγριiQηκε αrηv εΘvικη Evνoμη τιiξη, η oδηγi.α

zoι4/25/ΕE.' με τov oπoio μετεβληΘη τo καΘεoιιbg τηg λειτoυργiαg τιυv

oργαvιoμιilν ΣυMoγικηq Δια1ε[ριoηg, με απoτ6λεoμα vα αvακιjπτει uπo1ρ6ωoη

εvoιυματωoηq τωv εv λ6γω διατιiξεωv στo κατασιατικ6 τoυ Συvεταιριoμoιj, ιilαιε
vα ouvιiδει πρog τιg διατιiξειg τoυ ν. 4481/2077.

2. Mετd τιq εvoωματιboειg τιυv διαταξεωv τoυ ν. 4487/201'7 και τoυ αρΘρou

52 τou v6μoυ 21'27/93 (εvoωμdτωoη τηg oδηγlαg 2oll/77/ΕΕ), τo καταατατικ6

6πεται κωδικoπoιημ6vo ωg ακoλo0Θωq:

APΘPo 1

ΕΠΩNγMlA - EΔPA

H επωνυμ[α τoU συvεταιρισμoO ε[vαι αoργαvιoμ6g Συλλoγικιjg Δια1ε[ριoηq

Tραγoυδιατιirv/ Ερμηνευτιbν ΣYN.Π.E. και διακριτικ6 τιτλo (EPATΩΣ.

H επωνυμiα τou Συνεταιριoμo0 και o διακριτικog τlτλog μπoρoOv vα

1ρηoιμoπoιo0vrαι oε πιαrη μετιiQραoη oε oπoιαδ{πoτε ξ6vη γλιirooα.

APΘPo 2

ΕΔPA



'Eδρα τoυ oυvεταιριoμoO oρ[ζεται o Δ]iμoζ

εγκατιiαιαoη τoυ συvεταιρισμoι-i oε γραQεiα

πλειor}ηQ[α και εγκρ[vεται απo τη Γ.Σ.

AΘηvαiωv, Λαζιiρoυ :ωxoυ αρ.+. ' il
απo$αoiζεται απo τo ΔΣ με απ6λυτη-' :*

{

o Συvεταιριoμoζ με βαση τoυ αρΘρoυ 8 παρ. 3 (β| ν.aas1/2ot7, κατ,εξα[ρεoη τηq

αρχηζ τηξ τoπικ6τηταq, Θα λειτoυργηoει οε παvεMηvια βαoη, ωζ Kαι στo πλαloιo

τωv εθvικι.ilv καv6vωv, τoυ κoινoτικo0 δικαloυ και των διεΘvιilv oυμβαoεωv, oε

διεθvη βιioη. Elvαι δυvατ6v vα oυαιαΘoι]v με απ6Qαoη τoυ Διoικητικoδ

Σuμβouλ[oυ, oπoυδηπoτε αιηv ΕMιiδα ιi αιo εξωτερικ6, παρdρτημα η γρα$ε[α τou

Συνεταιριoμoιi με 6γκριoη τηξ επoπτειjoUσαζ αρχηζ, αv απαιτειται.

APΘPo 3

ΣκoΠoΣ

1. Aπoκλειαιικ6ζ Σκoπ6ζ τoυ ΣυvεταιριoμoO εivαι η δια1εiριoη και πρoαιαolα τωv

oυγγεvικιi.lv πρoζ τηv πvευματικη ιδιoκτηo('α δικαιωμιiτωv ερμηvευτιilv

τραγoυδιαιιbv, τα oπoια, τo ιο10ov voμoΘετικ6 πλα[oιo, Θ€τει oε υπo1ρεωτικη

συλλoγικη δια1ε[ριoη.

2. o Συvεταιριoμ6g δια1ειρ[ζεται τα oυγγεvικα δικαιιilματα τωv δικαιo01αrv

ερμηνευτιbv/τραγouδιαrιbv και τωv κληρov6μων τoUζ και ovτoτιiτωv πou

κατ61oυv oυγγεvικ6 δικαiωμα και δικαιoι]yται μερ[διo ταrv εo6δωv, πoυ

πρoκιiπτoυv απ6 τα δικαιιilματα, ouμπερλαμβαvoμdvωv και αMωv oργαvιoμιbv

oυMoγικιjq δια1ε[ριoηg, πoυ πληρo0V τoυg 6ρoυ9 τoυ Σuvεταιριoμo0 για τηv

ειoδo1{ και εγγραΦΙi μ6λoυg και γivovται δεrιoi απ6 αuτ6ν, o0μ$ωvα με τιζ

πρoUπoΘ6oειq τωv oικεiωv voμoΘετικιi.lv διατιiξεων και τoυ παρ6vτoq κατααιατικoυ.

3. o Συνεταιριoμ6q υπo1ρεo0ται vα διαχειριζεται τα εv λ6γω δικαιιilματα, εκτ69

ειiν €1ει αvιικειμεvικιi αιτιoλογημ€voυξ λ6γoυξ vα αρvηΘει τηv αvιiλη ι} η τηq

δια1εiριoηg.

4. o Συvεταιριoμ6q o$ελει vα εVεργει με γvdrμovα τo β6λτιστo oυμ$€ρov τωv

δικαιoιi1ων, τα δικαιιbματα τωv oπolωv εκπρooωπεl και vα μηv τoυq επιβαMει

υπoχρεωσειζ, πoυ δεv εivαι αvτικειμενικα αvαγκαlεg για τηv πρoαιαolα τωv



δικαιωμιiτωv και τιrrv αυμQερ6vτωv τoυg η για τηv απoτελεoματικη δια1ε[ριoη

δικαιωμιiτωv τoυq.

5:- o Συvεταιριoμ6g δlvει τη δυνατ6τητα αια μ6λη τoυ,

ε κπρoσωπou μεVoυq δικαιo01oυζ vα επικoιVωvo0v με αυτ6ν

ακ6μη και για τηv αoκηoη τωv δικαιωμιiτωv τoυq.

η

με

στoυζ αvτιστoιχα

ηλεκτρovικd μ€oα

6. o Συvεταιριoμ6g μπoρεL vα ouαιrivει εvιαlo oργαvιομ6 oυMoγικηg δια1ε(ριoηg

με oργαvιομoι-iζ oυMoγικηζ δια1ε[ριoηg oυγγεvικιbv δικαιωμιiτωv, εQ6oov

πρoβλdπεται απ6 τo v6μo, με oκoπ6 τηv εioπραξη τηg ε0λoγηg και εvια[αg αμoιβ(q

πoυ πρoβλ6πεται αιo αρΘρo 49 Ν'2L7Ι/ 93 oε απoλιiτωq μη κερδooκoπικri βαoη,

τoυ oπolou τιg κατααιατικ69 διατιiξειg Θα απo$αo[ζει τo ΔΣ με 6γκριoη τηq Γεvικι]q

Συv6λευoηg τoυ ΣυvεταιρισμorJ και ατov oπoio αvαΘ€τει κατ' απoκλειαιικ6τητα,

ιδlωg, vα διαπραγματειjεται, vα 1oρηγεt dδειεq, vα oυμQωνε[ τo 0ι}og των αμoιβιilν,

vα πρoβιiMει τιg o1ετικ6g αξιιi-toειq για τηv καταβoλ{, vα πρoβαlvει αε κιiΘε

δικαατικη η εξιbδικη εv€ργεια, vα ειoπρ<iτιει τη o1ετικri αμoιβr! απ6 τoυq 1ρηατεg

και vα τη διαv6μει αιoug αvιiατoι1ouq oργαvιoμoι-1ξ oυMoγικliζ δια1ε[ριoηg.

7. o Συvεταιριoμ6g o$ελει vα τηρεl τιg διατciξειg τou v6μou 272ι/93, τoυ v6μoυ

448L/2o17 , τoυ παρ6vιog κατααιατικo0 και τoυ καvovισμo0 διαvoμηg.

APΘPo 4

ΔlAxElPlzoMENA ΔlκAlΩMAτA ΔlκAloYxΩN - APMoΔloτHτΕΣ κAΘHκoNTA

ΣYΝΕτAlPιΣMoY

1. Tα δικαιιbματα πoυ δια1ειρlζεται o oργαvιoμ6g, o0μQωvα με τιg oικεlεq διατιiξειg

τoυ ν'2777/93 Κα|,ν.4481/!7, εivαι ιδ[ωg τα εξηg:

α} τo δικαlωμα αμoιβιjg, 6πωg πρooδιoρiζεται αro ιiρΘρo 18 N.2121/1993, για τηv

αvαπαραγωγr! τωv ηχoγραΦημ€vωv ερμηvειιi-lv τωv ερμηvευτι.i.lv τραγoυδιαιιbv για

ιδιωτικri χρηση, πoU γivεται με τε1vικ<i και oπτικοακoυστικα μ€oα (π.x. oυoκευ€q

εγγραΦιiξ oε υλικoOq Qoρε[g η1ou ri ιj1ou και εικ6vαq, μαγvητικig ταιviεq,

κoμπιoιiτερq, ταμπλετg, κιvητα τηλ6Qωvα και ιiλλoι $oρεlq πρ6o$oρoι για τηv

αvαπαραγωγιj αυτ{).

β} τo δικα[ωμα ειiλoγηg αμoιβηg για τη δημ6oια εκτ6λεoη τωv η1oγρα$ημ€vωv

ερμηvειιilv τωv ερμηvευτιbv τραγoυδιατιbv και τη μετιiδooη και αvαμεταδooη τoυq



στo κoιvo (dρΘρo 49 Ν. 2727/7993Ι ραδιoτηλεoπτικα με oπoιoδηπoτε τρ6πo oπωg

λ.1. ηλε κτρoμαγvητικα κυματα, καλι.bδια rj με αMoυg υλικoυq αγωγo0g,

γ} τo δικαlωμα διαχειρισηζ τηξ περιoυσιακηq αξiωoηg τωv ερμηvεuτιilv''-

τραγoUδισrωv τηg ετηoιαq συ μπληραJματικri q αμoιβηq, oπωq πρoοδιoρlζεται αro

αρΘρo 52 ν'21'21/93, (εvoωμιiτωoη oδηγιαζ 201,7/77 /ΕE't και uπo1ρεωτικci

αvατιΘεται η δια;iε[ριoη τoυ στoυζ oργαvισμoOξ oυMoγικηg δια1ε[ριoηq τωv

ερμηvεUτωv.

2. Για τηv πραγματoπolηoη των oκoπι.i.lv τoυ o Συvεταιριαμoq, 61ει εvδεικτικιi

τιg παρακιiτω αρμoδιoτητεζ:

α) Διαχειριζεται τα oυγγεvικιi δικαιιilματα πoυ τoU 61oυv μεταβιβαoΘεl ιi E1oυv

αvατεΘεi με παρoχη σχετικΙiζ πλη ρεξoυoι6τηταζ με τη o0μβαoη αv<iΘεoηq και

εvημεριbvει τoug δικαιo01oυg o1ετικd με τα δικαιιbματα τoυg, καΘιbq και vια τoυξ

6ρoυg ιiακηoηg τωv δικαιωμιiτωv τoug, κατιi τρ6πo πoυ πρoβλ6πεται ατιq oικεlεq

voμoΘετικ€g διαταξειq και μεταξυ ιiλλωv, τoυλα1ιαιov με αvιiρτηoη αιηv ιαrooελ[δα

τoU oργαVισμoι] oυMoγικηζ δια1εiριoηg και επικoιvωv[α μ6oω ηλεκτρovικι!g

αMηλoγρα$iαg με τov δικαιo01o.

β} KαΘoρiζει με αμoιβoλ6γιo τηv ειiλoγη αμoιβι! πoυ πρoβλ€πεται αιo αρΘρo 49

τoυ N.2121/1993 για τη ραδιoτηλεoπτικη μετdδooη και τηv εv γ6vει δημ6oια

εκτ6λεoη τωv ερμηvειι,i.lv, η δια1ε[ριoη τωv oπolωv €1ει αvατεΘε[ αro Σuvεταιριoμ6.

Kατιi τη διαμ6ρ$ωoη και ε$αρμoγιj τωv αμoιβoλoγ[ωv, o σUVεταιριoμ6g εQαρμ6ζει

αvτικειμεvικd κριτηρια και εvεργε[ 1ωρ[g αυΘαιρεoi,α και καταχρησtικ6g διακρ[oειg.

γ) Kαταρτlζει oυμβdoειg με τoUζ χρησrεζ για τoυξ 6ρoυq εκμετdMεUσηξ τωv

ερμηvειιilv καθιilq και για τηv oQελ6μεvη ειiλoγη αμoιβη. oι διαQoρθg μεταξ0 τoυ

Συvεταιριoμo0 και τωv 1ρη αιιilv ωξ πρoζ τo 0Φoζ τηq αμoιβιiq πoυ πρ€πει vα

καταβdMει o χρriσrηζ ε('vαι δυvατ6v vα uπα1Θo0v σε διαιτησια με oυμ$ωv[α,

oι-iμQωvα με τιq oικεlεq voμoΘετικθg διατciξειq τoυ ν. 448L/2o77.

δ) Συv<iπτει oυMoγικ€g oυμβαoειg με αvτιπρoσωπευτικ€q oργαvιiloειg τωv 1ρηαrιilν

για τov καΘoριoμ6 τηg ε0λoγηg αμoιβι]g και τωv 6ρωv εκμετιiι\λεuσηζ τωv

ερμηνειιi:v τωv δικαιo01ωv.

{



ε) Eισπραττει τιζ αμoιβ6ξ, τωv δικαιωματωV πoU διαχειριζεται, 6πωξ πρoβλ6πovrαι

oτo ν. 2Ι21/t993 και αιo ν 4481/2017 και τηρει τραπεζικo0g λoγαριαoμo0q

o6μQωvα με τα dρΘρα 17 και L9 τoυ παρovτoζ κατααιατικoΟ.

αr) διαv€μει τα ειoπραττ6μεvα πooιi μεταξ, τωv δικαιo01ωv, κατoπιv α$αiρεoηg

τou πoooαιoυ για τηv κιiλυι}η τωv εξ6δωv δια1ε[ριoηg.

ζ) Διατηρε[ κατιiλληλα μητριbα μελιbv, αδειιbv και1ρrjoεων τωv ερμηνειιbv.

η) Ελ6γ1ει τα o11ετικιi σtoιχεια πoυ απαιτoOvrαι yια τηv απoτελεσματικli oυMoγικιj

δια1εiριoη τωv δικαιωμιiτωV πoυ παρ6χoyrαι απ6 τoUζ δικαιo01oυq και τoυζ

χρ ri σιε ζ.

Θ) Συvιiπτει σUμβdσειζ αμoιβαι6τηταξ rj εκπρooιilπηoηg με αλλoδαπo0q Φoρεig

συMoγικηζ δια1εiριoηq για τη δια1εiριoη, εi.oπραξη και διανoμη τιυv δικαιωμιiτων

τωv δικαιo01ωv.

ι) Εvημεριi:vει τoug ιiMoυq oργαvιoμoOg συλλoγικηζ δια1ε[ριoηg o;1ετικ<i με τα

εooδα, τιq κρατηoειq, καΘιbg και με κιiΘε αλ,\η πληρo$oρ[α πoυ α$oριi orη

δια1ε[ριoη δικαιωμιiτωv δυvιiμει τωv oυμβdoεωv αυτιilv και η oπoια πρoβλ6πεται

αιo v6μo 4487/2077 και στo v. 212L/ 7993.

ια) Aoκεi τo δικαiωμα τou δικαιo01oυ vα παρθ1ει ιiδεια rj vα αρvε[ται τηv παρoxη

αδειαg oε επι1ε[ρηoη εκμεταMευσηξ καλωδιακoJ δικτ0oυ yια την αvαμεταδooη

εκπoμπηg μ€oιυ καλωδloυ ri ιiMωv υλικιilv αγι,-lγιi.lν o0μQωvα με τo αρΘρo 35 τou v.

2727/7993.

ιβ} Πρoβαivει oε καθε διoικητικη ιi δικααιικη ιi εξιilδικη ενεργεια για τη v6μιμη

πρoαιαolα τωv δικαιιr-lμιiτωv τωv δικαιo01ωv oι oπoioι τoυ 61oυv αvαΘEoει τη

δια1εlριoη και πρoαrαo[α τωv ερμηvειιilv τoυg.

ιγ) o Συvεταιρισμ6ξ, ακ6μη και πριv αvατεΘε[ oε αυτ6v η αvdΘεoη δια1ε[ριoηg,

παρεχει σε δικαιo0χouξ, σε αλλoυζ oργαvισμo0ζ oυMoγικηg δια1ε[ριoηq αιo

πλαi.oιo oυμβιioεωv εκπρooιirπησηζ και oε 1ρι!αrεq -ακ6μη και δυνητικoOq_ τιg

πληρoΦoριεζ, oι oπoιεξ πρoβλ6πovιαι σrα dρΘρα 28,29,30 τoυ παρ6vτog (ιiρΘρα

25,26,27 τoυ v6μoυ 448Ι/2017Ι.

ιδ) Δημooιoπoιεi και αvαρτιi ατιq ιαιooελlδεg τou τιq πληρoQoρ[εξ πoυ

απαιτoJvται, σ0μΦωνα με τo ιiρΘρo 28 τou v. 448L/2oΙ].

ιδ) Kαταρτ[ζει και δημooιoπoιεl τηv ετηoια 6κΘεoη διαQιivειαζ και τηv ειδικr!

6κΘεoη τoυ ιiρΘρou 26τoυ παρ6ντo9 ( αρΘρo 29 τoυ ν.4a8!/2o77\.



ιε) ΠρoβαιVει σε KαΘε διoικητικη ιi δικααιικη η εξιilδικη εv€ργεια για τη v6μιμη

πρoστασια τωv δικαιωματωV των δικαιo61ωv και, ιδiωg, υπoβdλλει αιτηoειg

αo$αλιαιικιilv μ6τρωv, εγε[ρει αγωγ69, ασκει 6Vδικα μ€oα, υπoβαλλει μηvOoειg και

εγκληoειq, παρlαrαται ωζ πoλιτικd:ζ εvαγωv, ζητιi τηv απαγ6ρευση πριiξεωv πoυ

πρooβιiλλoυv τo δικαιωμα ωξ πρoζ τιg εξouolεq πoυ τoυζ 61ouv αvατεΘε[ και ζητ&

τηv καταα;1εoη παραvoμωv αvτιτ6πωv Ιi τη δικααrικη μεσεγγ0ηση τωv

εμπoρευματωv odμQωvα με τo dρΘρo 64 τou v. 2727/|993 '

ιαι) Λαμβιivει απ6 τoυζ χρηστεζ κciΘε πληρo$oρ[α αvαγκαlα για τηv ε$αρμoγη τωv

αμoιβoλoγlων, τov Uπoλoγισμo τηg αμoιβriq και τηv ε[oπραξη και τη διανoμιi τωv

εισπραττ6μεvωv εo6δωv απ6 τα δικαιωματα, 1ρη oιμoπoιιilvταq τα o1ετικα

αvαγvωριoμ€vα βιoμη11αvικιi πρ6τυπα.

ιζ) Evεργεi με o0μπραξη τηζ δημ6σιαζ αρχηζ η κατα τη διαδικαoiα τoυ αρΘρou 64

τoU NdμoU 21'21/1993 τoυg αναγκα[oυζ ελ6γχoυζ oε κατααιr|ματα πωλησηζ Ιi

εvoικlαoηg η δαvειoμoιi αvτιτιiπωv τωv υλικιilv $oρ6ωv με τηv εγγρα$ιi τι,.lv

ερμηvειιirv τωv oυvεταlρωv και τωv επωQελoιiμεvωv η δημ6oιαg εκτ6λεoη9 τωv

εγγεγραμμdvωv ερμηvειιbv πou πρoαιατειiει, για vα διαπιαιιilvει αv oι πραξειg

αυτ6g δεv πρooβιiMouv τα δικαιιbματα τωv συVεταιρωv και τωv επω$ελo0μεVωv.

ιη} Παρ61ει κoιvωvικ€q, πoλιτισrικ6ζ ι! εκπαιδευτικ6q uπηρεoiεg πρoζ 6Φελoξ τωV

μελωv και επωQελoυμ6vωv δικαιo01ι,rv, Διoργαvιilνει oυviδρια πoυ αQoρoJv oε

Θ€ματα ouγγεvικιbv δικαιωματωv και πVευματικηg ιδιoκτηolαq και oυμμετd1ει oε

αUτd. Kαι παρ61ει κιiΘε v6μιμη βoηΘεια στoUζ σUVεταιρoUξ και τoUS

επω$ελo0μεvoυζ σrμΦωvα με τo v6μo 448t/2o!7

ιΘ) Evι6q τωv πλαιο[ωv πoU oριoΘετo0v oι ωζ αvω αρμoδι6τητε9, o Συνεταιρισμ6ξ

πρoβαivει oε εvδoκoιvoτικ6ζ συvαλλαγθζ.

κ) KdΘε ciMη αρμoδι6τητα πoυ συVdδει με τη Φ0ση και τo oκoπ6 τoυ

ΣυvεταιριoμoO, εQ6oov 6μωq περλαμβdvεται σιηv dδεια λειτoυργ(αg τoυ

Yπoυργo0 Πoλιτιoμo0 και Aθλητιoμo0 και πρoβλ6πεται στo παρ6v κατααιατικ6.

APOPO 5

κEΦAΛAlo κAl ΣYNEτAlPlΣTlKEΣ MEPlΔΕΣ

t'j



Τo κεQιiλαιo τoυ ΣUVεταιρισμo0 εivαι μεταβλητo, 1ωρ[ζεται οε ioεq μερ[δεq αξiαq

73,36 ευρω πou εvoιυματιi.lvovtαι σε ovoμααιικo0q τ[τλoυq τηq [διαq αξiαq. KdΘε

τiτλoη Qdρει τηv υπoγραQη τoυ Πρoθδρoυ Kαι τoU Γραμματ6α τoU Διoικητικo0
',. -.,fυμβoυλloυ τoυ Συvεταιριoμo0.

KΦθε Συvεταlρog εγγρα$εται για μια υπoχρεωτικη αδιαlρετη και αμεταβ[βααιη εv

ζωιj oυνεταιριατικη μερ[δα, η ειo$oριi τηq oπoiαg πρdπει vα γ[vει ταυτ61ρovα με

τηv εγγραQη τoυ oυvεταlρoυ.

o Συvεταιριoμ6q δεv μπoρε[ vα απoκτηoει ouvεταιριoτικεg μερiδεg, παριi μ6vov

απ6 1αριατικη αιτiα

oι κληρov6μoι και κληρoδ61oι τωV σUvεταιριαιικιbv μερ[δωv απoκτotiv τηv

ιδι6τητα τoυ ouvεταiρou , ε$6oov πληρoOv τιg o1ετικ69 πρoυπoΘ6oειq , πoυ

πρoβλ€πovται ατo ιiρΘρo (7} τoυ παρ6ντoq καταατατικo0. Eιiv μια oυvεταιριαιικη

μερiδα μεταβιβ<iζεται αιτ[α Θαvιiτoυ oε περιoo6τερoυg δικαιo01oυg, αuτol oρlζoυv

dvαν κoιv6 εκπρ6oωπo, πoυ απoκιιi τηv ιδι6τητα τoυ oυvεταlρoυ.

APΘPo 6

ΔlAPκElA

H διιiρκεια τοU Συvεταιρισμoιi oρ[ζεται oε 70 θτη απ6 τηv ημiρα τηg πριbτηg

κατα1ιi.lρηoηg τoυ καταorατικoΟ αιo μητριbo τoυ αρμ6διoυ Ειρηvoδικεiou.

ΣYMBAΣΗ 
^"J;:: 

: rrΩΦEΛoγMΕNol

1. oπoιooδηπoτε ε[vαι δικαιo01oq τωv δικαιωμιiτων πou αναQ€ρovται αro

παραπd'vω ιiρΘρo 3 παρ. 2, μπoρε[ vα αvαθ€oει τη δια1εiριoη και πρoαιαoiα τωv

ouγγενικιi.lv δικαιωμιiτων τoU στo Συvεταιριoμ6, με μεταβlβαon ιi uε παρoxιi

πλn oεξoυoι6τηταc. Για τo oκoπ6 αυτ6 uπoγριiQoυν με τo Συvεταιριoμ6 oιiμβαoη

ανdΘεoηg, τo περιε16μεvo τηq oπolαg εlvαι οιiμsωvo πρoζ τιζ διατιiξειg τoυ

παρ6vιog καταατατικoι] και τωv oικεlωv voμoΘετικιirv διατιiξεωv.



2. H αvαθεoη ylvεται κιiΘε Qoριi εγγριiQωq και για oριoμivo 1ρovικo διιiαrημα

πoυ δεv μπoρε[ vα ε[vαι μεγαλ0τερo απo τρiα (3) iτη. Σε περlπτα-lοη αμΦιβoλiαc

τεκμαlρεται 6τι η αvιiΘεoη αQoριi oε oλεg τιg ερμηvεlεg, ατιg oπolεq

oυμπερλαμβιivovται και oι μελλovτικ6g ερμηvεlεg τoυ δικαιoΟ1oυ για 1ρovικ6

διιiατημα πoυ δεv μπoρε[ vα εivαι μεγαλυτερo απ6 τρlα (3) 6τη.

3. o Συνεταιριoμ69 δΟvαται vα αρvεlται τη δια1ε[ριoη δικαιωμ&τωv δικαιo01ωv

ειiv 61ει αvrικειμεvικα αιτιoλoγημ6voυq λ6γoυq vα αρvηθε[ τηv αvιiληι],lη αυτηg τηg.

δια1ε[ριoηq.

4. o δικαιo01oq αvαΘ6τει και παρθ1ει τη ouvαivεoη τoυ στo oυvεταιριoμ6/

oργαvιoμ6 oυMoγικrjg δια1ε[ριoηq, με ρητη 6γγρα$η διατιiπωoη για oυγκεκριμ6νη

δια1εlριoη εξoυoiαg li κατηγoρlαg εξoυoιιbv, η εiδoq ερμηvειιbv/ εκτελ6oεωv.

APΘPo 8

κAτAΓΓΕΛ|A ΣYMBAΣEΩΝ AΝAΘEΣHΣ

1. oι δικαιo01oι 61oυv τo δικα[ωμα vα καταγγdMoυv εv 6λω η εv μ€ρει τη

oΟμβααη αvιiΘεoηg ανα$oρικιi με τα δικαιιirματα πoυ αvα$6ρovται στη oυμβαoη

αναΘεoηg τoυg, η κατηγoρlεq εξoυoιιilv, η εlδη ερμηvειιbv τηq επλoγηq τoUζ για τιζ

επικριiτειεq τηq επ oγηq τoυg, η vα αvακαλo0v oπoιoδηπoτε απ6 τα δικαιιbματα,

κατηγoρlεq εξoυoιιbv { ειδιbv ερμηvειιbv απ6 τov oργαvιoμ6 oυλλoγικrig

δια1ε[ριoηq, 0ατερα απ6 dγγραΦη πρoειδoπolηoη τριιbv (3) μηvιbv. H καταγγελlα

παρ<iγει απoτελ6oματα 6ταv παρdλΘει τρiμηvo απ6 τηv υπoβoλη τηξ 6γγραΦηξ

πρoειδoπotηoηq, ενιil oι oυμβιioειq καταβoληg αμoιβηg, πoυ E1oυv υπoγρα$ε( πριv

απ6 τηv καταyγελiα oυvε1lζoυv vα ιo10oυv Eωc τη λιiξη τηq διιiρκειαq τoυg.

2. Eιiv uπιiρ1oυv πoo<i πoυ oQελovιαι οε δικαιo01o για πραξειg

εκμετιiMευoηg πou 6γιvαv πριv απ6 τη λι!ξη ιo10og τηg o0μβαoηq αvιiΘεoηq, ι] τηv

υπoβoλri καταγγελ[αq, rj τηv αvακληoη, o δικαιo01og διατηρεi 6λα τα δικαιι.ilματα

και τιζ υπoχρειboειg τoυ 6πωg αvαγvωρlζovται αιιq oικεiεg διατιiξειξ τoU

ν.448!/2o!7 και τo παρ6v καταorατικ6.

3. o Συvεταιριoμ6q δεv μπoρεl vα περιoρ[ζει τηv ιioκηoη τωv δικαιωμdτα-lv,

πoυ πρoβλdπovται στιξ παραγρdQoυq 1 και 2, με τo vα επιβdMει ιυq 6ρo ιioκηοrjg

τoUξ τηV αvdΘεoη oε ιir\λov oργαvιoμ6 ouMoγικηg δια1εiριoηg τηg δια1εlριoηg τιυv

)

δ
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δικαιωμιiτωv η τωv κατηγoριιbv εξoυoιιi.rv, η ειδιi.lv ερμηvειιilv, πoυ υπ6κειvται oε

ληξη, η 61oυv καταγγελθε[, η αvακληΘεi.

APΘPo 9

MΕΛH τoY ΣγNετAlPIΣMoY/ΣYNΕτAlPol

1. Mπoρoιiv vα απoκτηoouv τηv ιδι6τητα τou Συvεταiρo u/M dλouq τoυ

Συvεταιριoμo0:

A) Τα $υαικιi πρ6oωπα με ελληvικ6 αριΘμ6 $oρoλoγικo0 μητριiloυ και τα v6μιμα

παραατατικci απ6 τιq αρμ6διε9 εMηvικ6g $oρoλoγικ69 και κoιvωvικηg αoQαλιoηg

αρ16q 6πωq πρoβλ€πovται για τηv αoκηoη τoυ επαyγ6λματog τoυ ερμηνευτη

τραγoυδιαιη, τωv oπoiωv τoυλα1ιaιov τριιivια (3O) αυτoτελεig ερμηvεiεg/

τραγoιjδια 61oυv εγγραQε[ oε uλικo0g $oρεig ri1oυ η η1oυ και εικ6vαg oι oπoioι

θ1oυv αvαπαρα1Θε[ και τεΘε[ oε κυκλosoρlα και vα θ1ει γlvει 1ρηοη των υλικιirv

Qoρ€ωv με τιg ερμηvεiεζ τoυλαxιαrov vια τo[α ετn απ6 6ξι ραδιoτηλεoπτικoOq

B) Avεξαρτητη ovι6τητα δια1εiριοηq ιj oργαvιoμ6g oυλλoγικιiq δια1ε[ριoηg πoυ

ε[vαι εγκατεαιημ6voι αιηv EMιiδα λειτoυργoOv o0μ$ιυvα με τo v6μo 4481,/2077

καt 21'27/93 Kαι εκπρoσωπoOv δικαιo01oυg: α) Qυoικct πρ6oι,-lπα ατα oπo(α

oυvτρ61oυv oι πρo0πoΘ6oειζ τηξ παρ (A), β) voμικα πρ6oωπα πoυ εκπρooι,rπoυv

δικαιoιj1oug Qυoικιi πρ6oωπα, αια oπolα oυvιρε1oυv oι [διεg πρoi.jπoθ6oειg τηg

παρ. (A} , oι oπoιoι δικαιoιjvται μερ[διo εκ τωv εσ6δα.}v πoυ πρoκ0πτouv απ6 τη

oυMoγικη δια1ε[ριοη τωv δικαιωμιiτωv εκ μiρoυg τoυ Συνεταιριoμo0.

Για τηv εiooδ6 τoυq ωq Mελιbv αιo Συvεταιρισμ6 απαιτoυvται:

α) η EMειι|η με oπoιovδιiπoτε τρ6πo o0γκρoυoηg oυμ$ερ6vτωv τωv μελιbv η/και

τωv μετ61ωv ιi/και ετα[ρωv ιj/και μελι.ilv διolκηoηg τηq αvεξ<iρτητηg ovι6τηταg

δια1ε[ριoηg με τo Συvεταιριoμ6 και τα μελη η τoυq δικαιo01oυq τoυ Συvεταιριoμo6

αvriαroι1α,

β) η απαγ6ρευoη dσκησηζ ταυτo1ρ6νωq εvδε16μεvων αvrαγωvιαιικιilv πρακτικιi.lv

εκ μ6ρoυq τηg Avεξιiρτητηg 0ντ6τητα9 Δια1ε[ριoηg η τoυ oργαvιoμo0 ΣυMoγικηq

Δια1ε[ριoηq



γ) η 6γκριoη ειooδoυ για τηv Avεξιiρτητη oικovoμικη oντoτητα απ6 αυξημ6vη

πλειoι.Llη$iα 7SYo των παρ6vτωV μελιiv τηg γεvικηg oυv6λευoηq τoυ Συvεταιριoμoυ.

δ) η γνωαιoπolηoη και παρo1ri ατo Συvεταιριoμ6 τωv κιiτωΘι oτoι1εiωv και

εγγριi$ωv:

1) γvωαroπolηoη καταστατικoιj, ατoι1εiωv επικoιvωvlαg, στα oπoια

oυ μπερλαμβαvovrαι η διε0ΘUVση, o A.Φ.M., η €δρα, ηλεκιρovικη διε0Θuvoη

2) γvωατoπolηoη voμlμou εκπρooιbπoυ, μελιbv τoυ διoικητικoΟ και τoU επoπτικoιj

oυμβouλlou και γεvικou διευθυvτrj, αv υπιiρ11ει, με πισtoπoιητικ6 αρμ6διαq

δικααιικηq αρ1ηq για μη παραπoμπη τωv πρooιiυπωv αυτιi.lv τελεoιδlκωζ για
κακo0ργημα η vα μην d1oυv καταδικααιεi για κακo0ργημα ι] πλημμ6λημα oε πoιv(

αιερητικη τηg ελεuΘερiαg αvιbτερη τωv δ0o (2) ετιilν η, αvεξιiρτητα απo τo Οr.}oq τηg

πoιvιig, για εγκλι!ματα κατιi τηg ιδιoκτηolαg η τωv περιoυoιακιlv δικαιωματωv, για
λαΘρεμπoρiα, παρα1<iραξη η πλααιoγραQiα, $oρoδιαQυγη, δωρoδoκiα li

δωρoληι.[liα.

3} κατιiλoγo δικαιo01α-lv πoυ τoUζ 61oυv αvαΘ6oει τη δια1εlριoη εξoυoιιi.lv πoυ

απoρρ6ouv απ6 τo περιoυoιακ6 τoυg δικαiωμα και τη ληξη τωv oυμβαoεωv

αvιiΘεoηq για κιiΘε δικαιoιi1o.

4) τo ρεπερτ6ριo σε σχaση με τo oπoιo δια1ειρ[ζovιαι τα δικαιιbματα,

5} o16διo τηq oιiμβαoηg αvιiΘεoηq, απ6 τo oπolo πρoκ0πτει η voμικιi μoρQι! και η

διιiρκεια αvαθεσηζ τηζ δια1εiριoηg.

6) τov καvovιoμ6 διαvoμηg δικαιωματωv, απ6 τov oπolov πρoκ0πτoυv o χρ6voζ, oι

αρ16g και o τρ6πoζ διαvoμ{g τωv εo6δωv απ6 δικαιιilματα αvιi κατηγoρ(,α

δικαιoι-i1ωv,

7) ωq πρoq τov oργαvισμ6 ΣuMoγικηq Δια1εiριoηg τηv ιiδεια voμlμoυ λειτoυργiαg

τoυ και καΘε δημooιεuμ€vη μεταβoλη αιoι1ε[ωv τoυ, τη v6μιμη δημoolευoη των

πληρo$oριιilv τηq λειτouργlαg τoU και τηv υπoβoλη τηg Eκθεoηg διαQαvειαg, 6πωq

πρoβλEπovιαι oτιq διαταξειq τoυ ν.448L/2o77 .

8) ωζ πρoξ τηv Avεξιiρτητη oικovoμικιi ovι6τητα, βεβα[ωoη απ6 τov oΠl 6τι

υπoβαλλει και δημooιειiει τιζ πληρoΦoριεq πoυ απαιτo0vται oJμQωvα με τιg

διατιiξειq τoυ ιiρΘρoυ 28 ν. 448r/2077 και καΘε μεταβoλι] τιυν αroι1εiωv τηq

/ι
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9) τιiρηoη τωv πρoιiπoΘ6oεωv των παρ. 2 και 3 τou αρΘρoυ 32 ν.4487/2o17, oτην

περiπτωoη πoυ η voμικη μoρΦri τηζ Aνεξαρτητηg oντoτηταg Δια1εlριoηq εlναι

αvιilvυμη εταιρεια

10) καΘε αMo iγγραQo πoU απoδεικνυει τη v6μιμη δια1εlριoη τηg Avεξιiρτητηq

ovτ6τηταq και τoυ oργαvιoμoO ΣυMoγικrlg Δια1ε[ριoηq με τηv τιjρηoη τωv

διαταξεωv τoυ ν '4487/2ot7 .

Γ) oργαvιoμ6q oυMoγικ{q δια;iεiριoηg και Avεξιiρτητη ovτoτητα Δια1εiριoηg πoυ

ειvαι εγκατεστημθνoι oε αλλo κρατoq μ6λoq τηg EΕ oQελouv πλ6oν των ανωτερω

(πληv αυτιilv τηξ περ. 6 τηq παρ.1 αιoι1. Δ) vα πρooκoμlooυv και τη βεβαlωoη απ6

τov oΠl τηg v6μιμηg γvωατoπolηoηg τωv αroι;1ε[ωv τouζ για τηv €vαρξη λειτoυργlαg

τoυζ, απ6 τα oπoια vα πρoκυπτει η εγκατιiαrαoιj τoυζ στo κριiτoq _ μ6λo9, ε$6oov

Uπdρχει o1ετικri πρ6βλει.l.rη αιo εΘvικ6 δ[καιo τoυ κρdτoυξ αUτo6. H ε[ooδ69 τoυg

ωg μελιilv εγκρivεται απ6 αuξημ6vη πλειoι!ηQ[α 75o/o των παρ6vτu-tv μελι.ilv τηg

γεvικιi g oυv€λευoηq τoυ Συvεταιριoμo0.

Δ) H ouvδρoμrj τωv πρoUπoΘ6οεωv ειo6δoυ σro ΣUvεταιρισμ6 εv6g voμικoιj

πρooιilπoυ, 6πω9 αvωτ6ρω περιγρci$εται ωζ M6λoυξ/Σuvεταιρou, επαvεξετιiζεται

μετci τηv παρoδo τριετiαξ στo ΣUvεταιριoμ6 και εQ6oov παραμ6vει ωξ Mελoζ σro

Συvεταιριoμ6. Eιiv €1oυv εκλεlι]:ει oι πρoDπoΘ€oειζ εισδoχηζ τoυ ωg M6λoυq τoτε,

Θα απo$αo[ζεται απ6 τo Διoικητικ6 Συμβoιiλιo η σχ6ση τoU με τo Συvεταιριoμ6,

κατ6πιv η1ετικrig αιτηοει,rg τoυ δικαιoυ1oυ. H o1ετικη απ6Φαση τoυ Διoικητικo0

Συμβoυλioυ Θα εγκρ[vεται απ6 τη Γεvικι! Σuv6λεuoη και ειiv παραμεivει ωg

EπωQελoiμεvog δικαιo01og, σι]μΦωVα με τηv 6γκριση και τηq Γεvικ{q Σuv€λευoηg,

η εισδoχιi τoυ ωq ΕπωQελoι]μεvou δικαιoιi1oυ Θα απoκτιiται με τηv απ6$ααη τηq

Γενικηq Συv6λευσηζ τηζ €γκριoηq απoδoχιiξ τηζ αιτησηζ τoUζ απ6 τo Διoικητικ6

Συμβo0λιo

2. Δεv μπoρo0v vα απoκτησouv τηv ιδι6τητα τoυ συvεταιρoυ 6σoι:

α) E1oυv αvαΘ6σει τη δια1εiριoη τωv δικαιωματωV τoυζ, η εξoυσια η κατηγoρiα

εξoυσι6v, ι! εiδog ερμηvειιilv oε αMo $oρ6α oυλλoγικιiq δια1ε[ριoηq, πoυ ε[vαι

εγκατεαιημ6vog αιηv ΕMαδα ri τo εξωτερικ6.

β) Διετ6λεoαv μ6λη d}ιλ.oυ Συvεταιριoμoυ τoυ ιδlou σκoπo0 και απε1ιilρηoαν 1ωρ[g

vα εκτελ6oouv τιq υπo1ρειi.loειg τoυg ri διεγραQησαv απ6 αυτ6v λ6γι,l καταδ[κηq για

t1



πoιVικα αδικηματα η για δια1ειριαrικ6q ατασΘαλιεζ η €χouv υπo1ρεωΘε[ oε

ouμμ6ρQωoη πρoζ αξiωoη τoυ σUVεταιρισμoO και δεv τηv 61ouv ικαvoπoιηoει.

γ) Mε τελεo[δικη δικααιικη απoQαoη καταδικαoΘηκαv για τα αδικηματα πoυ

πρoβλ€πovται αιo αρΘρo 66 τoυ v. 212!/L993.

δ) αoκoιjv επι1ε[ρηoη 6μoια πρoq τov κ0ριo oκoπ6 τoυ συVεταιρισμo0,

ε) Noμικιi πρ6oωπα, 6πωq oι Avεξαρτητεq ovτ6τητεq Δια1ε[ριoηg και oργαvιoμol

ΣuMoγικηg Δια1ε[ριoηg, πoυ δεv καλ0πτoυv τιξ πρoυπoΘ€σειq ειoδo1ηq τoUζ ωζ

μελιi.lv τoυ Συvεταιριoμo0.

αr) Φυoικα ι! voμικα πρ6oωπα, 6πω9 oι Avεξαρτητεg ovτ6τητεq Δια1ε[ριoηg και

oργαvιoμol ΣuMoγικ{q Δια1ε[ριoηq, πoυ 61oυv ouγκρouoμεvα oυμQ6ρovτα με τo

ouvεταιριoμ6, 6πω9 αρ1ικα εκτιμιiται και απoQαoiζεται απ6 τo Διoικητικo

Συμβo0λιo τoυ Σuvεταιριoμo0 και εγκρivεται η απ6Qαoη τoυ απo τη Γεvικη

Συv6λευoη.

3. Για vα γ[vει κιiπoιog μ6λo9 τoυ ΣuvεταιριoμoO o$ελει α) vα υπoβdλει γραπτη

α[τηoη πρog τo Διoικητικ6 Συμβoιiλιo πoυ απoQαoiζει για τηv απoδo1η τηζ σιηV

πριi.lτη τoυ oυvεδρ[αoη. Η εγγραQη τωv vεωv μελιi.lv εγκρ[vεται απ6 τηv πριbτη -

μετci τηv εγγραΦη τoυg - Γεvικη Συvθλευοη και oε αuτη τηv περ[πτωoη η ιδι6τητα

τoυ μ6λoυ9 απoκταται με τηv απ6$αoη τηq Γεvικηq Συv6λευoηq τηg 6γκριoηq

απoδo1ηq τηg αlτηoηg τoυq απ6 τo Διoικητικ6 Συμβo0λιo. H oυμμετo1η τιυv v6ωv

μελιbv αιιq διαδικαolεg ληΦηq απoΦαoεωv και η δυvατ6τητα αvιiδειξι!g τoUζ σε

6ργαvα, επιτρ€πεται μετα τηv 6γκριoη εγγραQηζ τouζ απ6 τη Γεvικιi Σuv€λευoη. H

[δια Γεvικη Συv6λεuoη απo$αo[ζει για τιq αιτηoειq εγγραΦηζ τωv μελιilv, πoυ δεv

6γιvαv δεκτ6q απ6 τo Διoικητικ6 Συμβo0λιo κατ6πιv o1ετικlig πρoα$υγηq oε αuτη.

Για τηv εγγρα$η ταrv Σuvεταlρωv απαιτειται η καταβoλη δικαιιi-lματoζ εγγραQηg πoυ

αv€ρ1εται oε 58,70 ευριit.

APΘPo 10

ΕΠΩΦEΛoYMENol ΔlKAloγXol

oooι δικαιo01oι δεv ε[vαι εγγεγραμμ6vα μ6λη τoυ Συvεταιριoμo0 { δεv πληρo0v τιq

πρoiiπoΘ6oειg απ6κτηoηq τηg ιδι6τηταg M6λoυg τoU σUvεταιρισμoΟ/Συvετα[ρoυ , η

6ooι δικαιoιi1oι απιi:λεoαv τηv ιδι6τητα αυτη, oiμ$ωvα με τα αρΘρα τoυ παρ6vτog,

ι
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μπoρoυV vα εγγραΦoυv σro Σuvεταιρισμ6 και vα αvαΘ6oouv σε αυτ6v τη δια1ε[ριoη

και πρoαιαoiα τωv δικαιαrματωv τoUζ ωζ <ΕπωQελoOμεvoι Δικαιo01oι>, εQ6oov

€1oυv oυμμεταoχει με τηv ερμηVεια η εκτ€λεoη τouq τoυλιi11ιoτov oε μ[α παραγα-lγη

rixoυ η ιixoυ και εικ6vαq και €1oυν απ6 τoν v6μo η μ€oω μεταβιβασηζ, ιiδειαg η

oπoιαoδr!πoτε ιiMηg oυμβατικηg ouμ$ωviαq, τo δικα[ωμα εloπραξηq μ6ρoυ9 τωv

εo6δωv απo δικαιιbματα. Τo iδιo ιo1Οει και στηV περιπτωση τωv κληρoν6μιυv

δικαιoυ11oυ, εκτ6q αv oι κληρov6μoι αυτo[ πληρoOv τιq πρoUπoΘ6oεωζ και

επιΘυμoυv τηv εγγραΦη τoυζ ωξ Mελιbv τoυ Συvεταιριoμo0. Για τηv εγγρα$η τou ωg

ΕπωQελoιiμεvoυ Δικαιo01oυ, o δικαιou1oq υπoβιiMει α1ετικr] αlτηoη αιo

Διoικητικ6 Συμβo0λιo τoυ Σuvεταιριoμoι], τo oπo[o δεv μπoρεl vα απoρρ[Φει τηv

α[τηoη 1ωρig oπouδα[o λ6γo.

oι ΕπωQελoιiμεvoι Δικαιo01oι δεv απoκτo0v τηv ιδι6τητα τoυ Συvετα[ρoυ/M6λoυq

τoU σUvεταιρισμo0, εκτ69 ειiv μεταβληΘoOv oι ouvθι!κεq, ωζ πρoζ τo πρ6oωπ6

τoυξ, τηξ απ6κτηoηq τηq ιδι6τηταq τoυ Σuvεταiρoυ/ Mελoυq τoυ Συvεταιριoμo0,

oπ6τε καταΘθτoυv vθα αiτηoη ειoδo1ιig τoυq ωg Mελιbv αιo Συvεταιριoμ6.

Avεξιiρτητεg ovτ6τητεq Δια1εiριoηg και oργαvιoμol ΣυMoγικr!g Δια1ε(ριoηg Q€ρoυv

τιg lδιεg ωg civω uπo1ρειi.loειg πρooκ6μιoηg αιoι1iε[ωv και πληρosoριιbv τoυ

ιiρΘρoυ (9) τoυ παρ6vιoq πρoκειμ€vou vα εγγραQoOv ωg Eπω$ελoιiμεvoι

Δικαιo01oι αιo Συvεταιριoμ6.

o Συνεταιριoμ69 υπo1ρεo0ται vα δ[vει τη δuvατ6τητα αιoυg Eπu-rQελo0 μεvoυ q

ΔικαιoΟ1oυg vα επικoιvο.lvoι]v με αυτ6v με ηλεκτρoνικα μθoα ακ6μη και για τηv

ιioκηoη τωv δικαιωμιiτων τoug.

APΘPo 11

MHτPΩo MΕΛΩN

o Συvεταιριoμoq τηρεl αρ1ε[α τωv Mελιilv/ Συvετα[ρωv τoυ ι] τι,rv αvτ[ατoι1α

εκπρooωπo0μεvων δικαιo01ωv, καθιbg και τωv Eπω$ελoυμ€vωv δικαιo01ωv, τα

oπoια επικαιρoπoιεl τακτικd και oε καθε περ[πτωoη κιiθε μηvα και oυvτdooει

o1ετικo κατιiλoγo oυμπερλαμβανoμ6vωv των ηλεκτρovικιilv διευΘ0νoεωv τoυg, τov

oπoio υπoβιiMει σιov oΠl ετηolωg.
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APΘPo 12

ΔικA|ΩMAτA - YΠoXPEΩΣΕlΣ ΣYNEτAlPΩN

A. oι Συvεταlρoι δικαιoυvται :

α) Nα oυμμετθχoυv σtη Γεvικη Συv€λεuoη , vα εκλ6γoυv και vα εκλεγovται σια

διoικητικιi 6ργαvα τou ΣυvεταιριoμoΟ, να ζητo0v τη σιjγκληση 6κτακτηq Γεvικ{q

Συv6λεuoηg. 'oλα τα μ€λη τoυ oργαvιoμoιj oυMoγικηg δια1ε[ριoηg 61oυv τo

δικαlωμα vα ouμμετd1ouv και vα ι}η$[ζoυv ατη γεvικη oυvdλευoη τωv μελιilv. Tα

μ6λη τoυ oργανιoμo0 oυλλoγικηg δια1εiριoηg, $υοικα η voμικιi πρ6oωπα, δεν

πρ6πει vα 61oυv ouγκρoυ6μεvα oυμQ6ρovτα με τov oργαvιoμ6 oυMoγικrig

δια1ε[ριoηg. H γεvικη oυv6λευoη τωv μελιilv μπoρε[ vα περιoρloει τα δικαιιi.lματα

ouμμετo1ι]q και ι|,rηQoυ ατη γεvικri oυvθλεuoη τωv μελιi:v με β<ioη τα πooα πou

61oυv ειoπρα1Θε[ η o$ελoνται oε μ6λη τoυ η/και με βιioη τη διιiρκεια τηq

ιδι6τηταq τoυ μ6λouq, υπ6 τηv πρoUπ6Θεoη 6τι τα κριτιiρια αυτιi καΘoρiζowαι και

εQαρμ6ζovται με δ[καιo και αvαλoγικ6 τρ6πo, περιλαμβαvovιαι αιo καταατατικ6

τou oργαvιoμoιi oυMoγικιig δια1εiριoηq και δη μooιoπoιoOvται o0μ$ωvα με τιξ

oικεlεg διατιiξε ιc τoυ ν'448Ι / 2017 .

β} Nα διατυπιilvoυv τιg απ6ι}ειζ τoυξ για τoug γεvικoug καvovεg καΘoριoμo0 τou

υ$oυg τηg αμoιβιjq, τιg μεΘ6δoυq εloπραξηq και διαvoμιig τωv αμoιβιbv, καΘιilg και

για ιiiλα Θεματα o1ετικιi με τη δια1εiριoη και τηv πρoαταoiα τωv ερμηvειιilv τoυq.

γ} Nα λαμβαvoυv κατιiMηλη αμoιβη για τη 1ρηoη τωv 6ργωv τoυg. oε η1doη, μεταξri

ιiMωv, με τηv oικovoμικη αξ[α τηg 1ριioηg τωv δικαιωμι1τωv αιo εμπoριo, αQo0

ληΦΘoι]v υπ6ι.bη η Qιjoη και η 6κταoη τηq 1ρηoηq τωv ερμηvειιbv τoυg, καΘιirq και oε

α16oη με τηv oικovoμικιj αξiα τωv υπηρεoιιi.lv πoυ παρ€1ει o oργαvιoμ6q

oυλλoγικιiq δια1ε[ριoηq στo χρηστη. o Συvεταιριoμ6g ενημεριi.tvει τov

εvδιαQερ6μεvo 1ρηατη για τα κριτηρια πoυ χρησιμoπoιo0vται για τov καΘoριoμ6

των 1ρειi.loεωv αυτιbv.

δ} Να ειoπριiτιoυv τιq αμoιβ€q πoυ τoυξ αναλoγoOv oιiμ$ωvα με τov καvovιoμ6

διαvoμ(q, μετd τηv α$α[ρεoη τou πoooαro0 πoU παρακρατε[ o Συvεταιριoμ6g για

τηv κιiλυr}η τωv εξ6δωv δια1ε[ριoηq.

ξ
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ε) Nα λαμβιivouv γvιboη τωv πρακτικιirv τωv Γεvικιi.rv Συvελε0oεωv, τoυ ιooλoγιoμoυ

και τηq κατ<iαrαoηg απoτελεoματωv oε ημ6ρε9 και ιirρεq oριζ6μενεξ απ6 τo Δ.Σ.

τouλιi1ιατov π€vτε (5) ημiρεg πριv τη o0γκληoη τηg ΓΣ.

αι) oι δικαιo01oι €1oυv τo δικαlωμα vα 11oρηyoιjv ιiδειεq μη εμπoρικrlq 1ρηoηq

δικαιωμιiτωv, κατηγoριιilv εξouσιωv ιi ειδιi.rv ερμηνειιi.lv εκτελΞoεωv. Mε απ6Qαoη

τηg γεvικηg oυv6λευoηq καθoρlζovται oι 6ρoι με βιioη τoυζ oπoιouξ oι δικαιoυ1oι

χoρηvoυv ιiδειεq μη εμπoρικηq χρησηζ με υπoχρ6ωση εvημ6ρωoη9 τωv δικαιo01ωv

για τιg επλoγ6q τoυζ και παρoχηq τηg μεγαλ0τερηξ δυvατηζ εUχdρειαζ αιηv ιioκηoη

τωv α;1ετικιirv δικαιωματιυv τoυq.

ζ) Nα λαμβdvoυν κdΘε πληρoQoρ[α απ6 τo Συvεταιριoμ6 πoU αΦoρd σrη

δια1ε[ριoη των δικαιωμιiτωv τoυζ και να ασκoOv κdΘε v6μιμo δικα[ωμα 6πωq

πρoβλεπεται σro παρ6v κατααιατικ6 και στιξ διατιiξειq τoυ ν.448!/2017 και τoυ

ν.2Ι2L/93.

η) KιiΘε <iMo δικα[ωμα πoυ oρ[ζεται αιo παρ6v κατααrατικ6 και ατιq διατd.ξειg τoυ

ν.212!/93 και τoυ v. 4481/2077, ατιg oυμβαoειq αναΘεoηg και στιξ εν γ6vει oικεiεq

voμoΘετικ6q διατιiξειξ.

B. oι oυvεταlρoι υπoχρεo0vται:

α) Nα o6βovται τoυg v6μouq, τo καταατατικ6, τoυζ εσωτερικouq κανovιoμoΟg τoυ

ΣυvεταιριoμoJ και τιξ απoΦdσειξ τωv συvεταιριαrικιilv oργαvωv.

β) Nα oυμμετ61oυv αrιq γεvικι1g oυvελε0oειq.

γ} Nα καταβιiλoυν τo δικα[ωμα εγγραΦηξ και καΘε τακιικη ιi 6κτακτη ειo$oριi πoυ

πρoβλ€πεται σto παρ6v κατααιατικ6 η επιβαλλεται με απ6Φαση τou ΔιoικητικoιJ

Συμβoυλ[ou, κατ6πιv εγκρ[oεωζ τηζ Γενικηξ Συvελε0oεωg.

δ) Nα μηv εκ1ωρo0v μEρog ιj τo οιjvoλo τωv εισπραττoμ€vωv αμoιβιbv και

δικαιωμιiτωv σε χρησ(εζ και γενικα oε κιiΘε πρ6oωπo πou €1ει oυμ$€ρov rj Θα

μπoρoΟσε υπ6 oπoιαδηπoτε αιτια vα €1ει oυμQiρov ατηv εκμετdλλεUση τωv

ερμηvειωv.

ε) Nα εvημεριilvoυV τo Συvεταιριoμ6 για κιiΘε παραβιαση τωv δικαιωμιiτων τιυv

'συvεταιρωv.
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σr} Nα εvημεριirvoυv γραπτιiq τo Σuvεταιριoμ6 για τιq ερμηvεlεg πoυ 61oυv

εγγραQε[ και δημooιευτεi με oπoιovδηπoτε τρoπo, καΘιiq και για oπoιoδηπoτε v6α

ερμηvεfα πou δημooιεΟεται μετα τηv αvιiΘεoη τηg δια1εLριoηg ατov oργαvιoμ6,

6πωq ειδικ6τερα oριζεται σrη σιjμβαση αvαΘεoηg. Στo πλαioιo αυτ6 o oργαvιoμ6g

συλλoγικηζ δια1ε[ριoηq υπεvΘυμiζει ετησιωξ αroυg δικαιo01oυξ τηv υπoχρ6{rση

αuτιi και ταυτ6χρoVα τoυg παρE1ει τη δυvατ6τητα vα τov εvημεριirνoυν με

ηλεκτρovικιi μ€oα.

ζ) oι Avεξciρτητεξ ovτ6τητεζ Δια1ε[ριoηg και oι oργαvιoμo(, ΣuMoγικηg Δια1εiριoηq,

ε$6oov απoκτησoυv τηV ιδιoτητα τoυ MEλoυ q/Συvεταιρou η εlvαι EπωQελoιjμενoι

Δικαo01oι, oΦεAouv vα γvωαιoπoιo0v κιiθε μεταβoλη τωv ατoι1ε[ωv τoυq, εvτ6q

δ6κα ημεριbv απ6 τη μεταβoλ{ και vα πρooκoμlζoυν καΘε v6μιμo αιoι1εlo για τηv

τεκμηρ[ωoη τηζ αvαθεσηξ δια1εiριoηg τoυ ρεπερτoρlou τoUξ πρoζ αυτoυζ.

η) KdΘε αMη uπoχρ6urση πou oριζεται αιo παρ6v κατααrατικ6 και ατιq διατιiξειg

τoυ ν-212Ι/93 και τoυ v. 4481'/2oL7, ατιq oυμβdoειq αvιiΘεoηg και στιξ 6γγραQεg

εvη μεριboειg τoU ΣυVεταιρισμo6.

APΘPo 13

ΔlκAlΩMATA κAl YΠoxPEΩΣElΣ EΠΩΦEΛoYMΕNΩN

oι ΕπωQελo0μεvoι Δικαιo01oι τoυ oργαVισμo0 61oυν τα δικαιιbματα πou

πρoβλ6πovιαι σrα εδdΦια β, γ, δ, αι, και ζ ωq πρoξ τα voμικιi πρ6oωπα, η, τoυ

ιiρΘρou 12 τoυ παρ6vτoξ καταστατικoJ και τιg υπo1ρειbσειξ πoU πρoβλ6πoνται αια

εδιi$ια α, γ ωζ πρoξ τηv καταβoλη τoυ δικαιιilματoζ εγγραΦriζ, δ, ε και αι τoυ

ιiρΘρoυ 12, καΘιbq και 6πoιo ιiλλo δικαiωμα και υπo1ρiωοη αvαΦ6ρεται στo παρ6v

καταατατικ6.

APΘPo 14

AΠΩΛΕlA τHΣ lΔloτHTAΣ τoY ΣYNEτAlPoγ κAl τoY ΕπΩΦΕΛoYMΕNoY

A. Παιjoυv vα ειvαι μελη τou Συvεταιριoμo0:

α) 6ooι απoκλεlo\rrαι σ0μΦωvα με τo dρΘρo 15 τoυ παρ6vτoq κατασtατικoιi,

16



β) 6ooι απo1ωρoυv με γραπτη δηλωoη πoυ uπoβιiMεται αro Διoικητικ6 Συμβo0λιo

τρε[q μηvεg τoυλα1ιαιov πριv απo τo τελog τηg oικovoμικηg 1ρηoηq,

γ) 6ooι καταγγ6λλoυv τη σ0μβαση αvαΘεoηg oυμQωvα με τα ιo1Oovrα αro ιiρΘρo 8

τoυ παρovrog κατααιατικo0.

δ) 6oα voμικci πρ6σωπα, αια oπolα παυoυv vα σUvτρdχoUV oι πρoijπoΘ€oειq

ειo6δoυ αιo Συvεταιριoμ6 ωq M6λoυ g/Συvετα[ρoυ, o0μ$ωvα με τηV παρ. 3 τoυ

ιiρΘρoυ 9 τoυ παρ6Vτoζ.

'oooι πα0oυv vα εlvαι μtλη τoυ Σuvεταιριoμoιi δεv δικαιo0vται vα αvαλιiβouv τηv

αξια τηξ σUvεταιριστικηξ τoυg μερ[δαg και τoυ πoooυ τou δικαιιilματoξ εγγραΦηζ

τoυζ.

B. Παιjoυν vα εivαι ΕπωQελo0μενoι τoυ Συνεταιριoμo0:

α) 6ooι ζητouv τηv ακ0ρωoη τηq εγγραQrlqτoυg

β) ι] καταγγ6Moυv τη ο0μβαoη αvιiΘεoηq κατιi τα αvαrτ6ριυ

'oooι παtioυv vα εivαι Επιr-rQελoΟ μεvoι δεv δικαιo0νται vα αvαλαβoυv τo πoσ6 τoU

δικαιιbματoq εγγραΦΙiξ τoυζ.

APΘPo 15

AΠoκΛElΣMoΣ ΣYNEτAlPΩN

Συvεταiρog μπoρε[ vα απoκλεισΘει με απ6Φαση τηg Γεvικrjq Σuvdλευoηg για τηv

oπoια απαιτειται απαρτ[α των 7/3 και πλειoιpηQiα 50% τou ouv6λoυ τι,rv Mελιirv

τoυ Συvεταιρισμo0. H γεvικη oυv6λευoη μπoρει vα απo$αo[oει τov απoκλειoμ6: α)

6ταν δημιoυργεi πρoβληματα αrηv ε0ρυΘμη Kαι σωστli λειτoυργiα τoυ

oυvεταιριoμoJ απ6 αδια$oρiα, απ6 λ6γoυ9 πρooωπικoJq - ξ6vouq απ6 τoυq κατ'

αvτικειμεvικ{ κρioη ε0λoγoυq σκoπoιiζ τηζ σχ6σηζ τoU με τov συvεταιρισμ6, β} 6ταv

o συvεταιρoζ με τη oυμπεριQoρd τoU βλιiπτει με πρ6Θεoη τα συμΦ6ρoytα τoυ

Συvεταιριoμo0 και ιδιωξ 6ταv παραβιαζει τιq υπo1ρειbσειξ τoυ ιiρΘρoυ 12, γ)

ε$6oov με τηv συμπεριΦoριi τoυ πλητιει τα v6μιμα δικαιιilματα αλλωv δικαιo01ωv

και ιδιαlτερα ε$6oov τελEoει τα αδιKηματα πoυ πρoβλ6πovται σro αρΘρo 66 τoυ

νoμoυ 2!2!/ L993. oι διατιiξειq αυτ€g ιo10oυν και για τηv καταγγελlα για σπoυδαιo

λ6γo τηq o0μβαoηq αvιiΘεoηg απ6 τo Σuvεταιριoμ6.

1'7



Συμβαoειq μεταξ0 ΣυvεταιριoμoΟ και τoU χρησrη πoυ αΦoρoOv oε ερμηvεlεg τoυ

απoκλει6μεvoυ σUvεταιρoυ και ε1oυv UπoγραΦει πριv απ6 τov απoκλειoμ6,

παραμ€vouv oε ιo1υ και μετιi απ6 αυτ6v, 6πωq oρ[ζεται oτη oιiμβαoη ανdΘεσηξ.

APΘPo 16

EYΘYNH τΩN ΣYNEτAlPΩN

KαΘε oυvεταlρoq ευΘuvεται ειζ oλ6κληρov για τα χρεη τoυ ΣυvεταιρισμoO κατιi

πoo6 ioo με τηV ovoμασιικη αξiα τηq oυvεταιριστικηζ τoυ μεριδαζ.

,r"^^ ::::""1'^ τoY ΣγN ETA, Pl ΣMoγ

1. Eooδα τoυ ouvεταιριoμo0 απoτελo0v:

α)oι ειoQoρ6q τα-lv μελιilv (τακτικ6q και 6κτακτεq) και τα δικαιιilματα εγγραQιig

β} πoooαr6 επ[ τι,-lv παρακρατo0μεvωv δικαιωματωv πoυ καΘoρiζεται απ6 Δ.Σ. για

τηv καλuι'bη τωV εξ6δωv δια1εlριoηg

γ)oι επι1oρηγrioειq κρατικ69, διεΘνιbv oργαvιoμιilv και voμικιilν πρooιirπωv

δημoo[oυ f ιδιωτικoιJ δικαlou

δ}κληρovoμlεg, κληρoδoτrjματα, δωρεθg και εvιo1ιioειq απ6 Φυσικd η voμικιi

πρ6σωπα, πoυ γlvovιαι δεκτ6g 6πωq oρ[ζει o v6μoζ.

B. o ΣUvεταιρισμ6ξ τηρει ξε1ωριαιιi oιoυg λoγαριαoμo0ζ τoU: α) 6ooδα απ6

δικαιιirματα και κ<iΘε 6ooδo πoυ πρoκuπτει απ6 την επ6vδυoη εισπρdξεων απ6

δικαιιilματα και β) iδια περιουoιακιi αoιχεια πoυ διαΘ€τει και Eooδα πoυ

πρoκOπτoυv απ6 τα εv λ6γω περιoυoιακιi oτoι1ε[α, απ6 τα 6ξoδα δια1ε[ριoηg ri απ6

ιiλλεg δρααιηρι6τητεg.

Γ. Av o Συvεταιριoμ6g επεvδ0ει 6σoδα απ6 τα δικαιιi.lματα ιi 6ooδα πoυ πρoκOπτoυv

απ6 τηv επdvδuoη τωv εσ6δωV απ6 τα δικαιωματα, πρdττει τoυτo με γvιilμovα τo

βdλτιαro συμΦ€ρov τωv δικαιoιiχωv, τα δικαιιilματα τωv oπoιωv εκπρooωπεi,

oιiμ$ιυvα με τηv επεvδυτιKη πoλιτικη και τηv πoλιτικι! για τov τρ6π0 δια1ε[ριαηq

τιυv πιΘαvι,i.lv περιπτωσεωV πoυ μπoρει vα επηρειiooυv τηv εκπληρωoη τωv

L
"ι,
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Uπoχρειbσεωv και τηv επιτεUξη τωV σι6χαrv τoυ Συvεταιρισμou και λαμβcivovταq

uπ6ι}η τoυg εξηg καv6vεq:

α) 6πou υπιiρ1ει πιΘαvη o0γκρoυoη oυμQερovτωv, o Συvεταιριoμ6g διαoQαλiζει 6τι

η επ6vδuoη γ[vεται απoκλειαrικ<i πρog τo σUμΦ6ρov τωv εv λ6γω δικαιo01ωv,

β) τα αιoι1εlα τoυ εvεργητικoO επεvδ0ovται κατιi τρ6πo πoυ vα εγγυιiται τηv

αo$αλεια, τηv πoι6τητα, τη ρευαι6τητα και τηv κερδo$oρ[α τou 1αρτo$υλακ[ou

oτo oΟvoλ6 τou,

γ) τα oτoι1ε[α τou εvεργητικo0 εivαι πρooηκ6vτωg δια$oρoπoιη μ6vα, πρoκειμ6voυ

vα απo$ε0γεται η uπ6ρμετρη εξιiρτηoη απ6 κιiπoιo oυγκεκριμ6vo αroι1εio αΜα και

η ouooιilρεuoη κιvδιjvωv oτo 1αρτo$uλιiκιo αιo o0voλo τoυ.

Δ. o Σuvεταιριoμ6q δεv 61ει τo δικαiωμα vα χρησιμoπoιεi τα 6ooδα απ6 τα
δικαιιilματα ri 6ooδα, πoυ πρoκ0πτouv απ6 τηv επ6vδυoη των εo6δωv απ6 τα

δικαιιilματα για oκoπoιjg αλλoυq, πληv τηg διαvoμ{g τoυζ σιoUξ δικαιo01oυg.

Εξαιρo0vται oι περιπτιiloειg κρατηoηg η oυμιpηQιoμoιi τι,rv εξ6διυv δια1ε1ριoηg η oι

περιπτιbοειg χρησηζ εσ6δζυv απ6 δικαιιbματα η εo6διυv πoυ πρoκOπτoυv απ6 τηv

επθvδυση αυτιbv βιioει απoΦdσεωV πoυ λαμβαvovται απ6 τη Γεvικ{ Συv6λευoη.

2. Eξoδα τoυ ouvεταιριoμo0 απoτελoι]v:

α) Eξoδα λειτoυργικιi και δια1ε[ριoηg και ιδια[τερα τα εξoδα για τηv εισπραξη,

τεκμηρiωoη τωv χρησεωv τoU χρη σιμoπoιη μ6vou ρεπερτoρ[oυ, ταυτoπolηoη και

εvτoπιoμ6 τωv δικαιoιj1ωv, διαvoμιi αιouq δικαιo01oυζ και τηv εv γEvει πρoαταoiα

τωv δικαια-lμιiτωv, πoU τoυ d1oυv αvατεΘεi, αια πλα[oια τηg αδε[αg λειτoυργlαg

τoυ και τoυ καταατατικo0 τoυ.

β) τα Eξoδα για τη διoργdvωση και τη σUμμετoχΙi oε oυv6δρια πoυ α$oρo0ν Θ€ματα

πvευ ματικη q ιδιoκτηoiαq και ouγγεvικιbν δικαιωμιiτωv

γ) τα επιδ6ματα πoU παρ€χovται σroυζ oυvεταlρoυg απo τo ειδικ6 απoΘεματικ6

πρ6voιαq τoυ Συvεταιριoμo0.

APΘPo 18

κPAτHΣΕlΣ
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o Συvεταιριoμ6q παρ61ει αιo δικαιou1o πou τoυ αvαΘ6τει τη δια1εlριoη τωv

δικαιωματων τoυ, και πριv ακ6μη λιiβει τη oυvαivεoη τoυ δικαιo01oυ για τη

δια1ε[ριoη αuτr], τεκμηριωμθvεg πληρoQoρlεq για τα dξoδα δια1εlριoηζ και για τιζ

λoιπ6q κρατηoειq επi τωv εo6δωv απ6 δικαιιirματα και επ[ τωv εo6δωv απ6 τηv

επ6vδuoη τωv εo6δων απ6 δικαιιbματα.

Τα €ξoδα δια1εiριoηg τoυ Συvεταιριoμoυ καλιjπτoυv τιg δικαιoλoγημ6vεg και

τεκμηριωμθvεq δαπανεg για τη δια1ε[ριoη τωv δικαιι,rματωv.

APΘPo 19

Διαvoμιi τωv πoσ(bv πoυ o$εiλovται oτoυg δικαιo0xouq

1. H διαvoμη σrouξ δικαιo0χoυg λαμβ<ivει 1ιi.lρα κατ' αvαλoγ[α, 6oo αuτ6 ε[vαι

δυvατ6v, πρoζ τηv πραγματικι! 1ρηoη τωv 6ργων τoυg, τo ouvτoμ6τερo δuvατ6v και

τo αργ6τερo εw€α (9) μηvεq απ6 τo τ6λog τoυ $oρoλoγικo0 6τoυ9, εvτ6q τoυ oπoloυ

ειoπριi1Θηκαv τα 6ooδα απ6 τα δικαιιilματα, εκτ69 εdv αyτικειμεVικo[ λ6γoι, πoυ

o1ετ[ζovται ιδlιlq με τηv υπoβoλη αvα$oριbv εκ μdρoυg τωv 1ρηαrιbv, τov

πρooδιoριoμ6 τωv δικαιωμιΙτurv, τηV ταuτoπo[ηoη τωv δικαιo0;1ωv η την

αvιιαιo[1ιoη των πληρo$oριιΙ.lν για τιg ερμηvεlεg με τoUζ δικαιoυ1oυg, δεv

επιτρ€πoυv ατo Σuvεταιριoμ6 vα τηριioει τηv πρoΘεoμiα αυτr!.

2' o Συνεταιριoμ69 διαvdμει και καταβ<iMει τα πooιi πoU oΦειλovταt σιoυξ

δικαιoO1ouq τακτικd, επιμελιilg, με ακρiβεια και oOμ$ωvα με τov καvovιoμ6

διαvoμηq.

3. Av τα πood πou oQεlλovται αιoυq δικαιo01oυg δεν μπoρεi vα διαvεμηΘo0v εvι6g

τηg πρoΘεoμlαq πoυ oριζεται αrηv παριiγραQo 1, επειδι! oι α1ετικol δικαιo01oι δεv

μπoρε[ vα ταυτoπoιηΘoυv r! να εvτoπιατo0v, παρα τα αναγκαlα μ6τρα τoυ

Συvεταιριoμo0 vια τov εvτoπισμ6 και τηv ταuτoπoiηoη τoUξ και η εξαtρεoη απ6 τηv

πρoθεσμια δεv €1ει εQαρμoγli, τα πooα αυτα τηρorivται oε 1ωριαι6 λoγαριαoμ6

τoυ Συvεταιριoμoιi.

4. o ΣUvεταιρισμ6q λαμβαvει 6λα τα αvαγκα[α μ6τρα για τηv ταυτoπolηoη και τov

εvτoπιoμ6 των δικαιo01ωv και επαληΘε0ει τα αρ1εiα τωv μελιbv τoυ η ταrv

αvτ[αιoι1α ε κπρooιυπoιj μενωv δικαιo01ων, καΘιbg και αλλα <iμεoα διαΘ6oιμα



αρχεια. To αργoτερo τρειξ (3) μηVεξ μετd τη ληξη τηξ πρoΘεσμιαξ πoυ oριζεται σιηv

παριiγραQo 1, o ΣUvεταιρισμ6g παρ€1ει πληρo$oρiεg o1ετικιi με τιg ερμηvεlεq για

τιg oπo[εq 6vαg η περιoo6τερoι δικαιoΟ1oι δεv €1oυv ταuτoπoιηΘεi ιj εντoπιαιεi:

α) ατoυq δικαιoυ1oυq πoυ εκπρoσωπεi η, αv o oργανιoμ6q oυMoγικηg δια1ε[ριoηg

61ει ωg μtλη ovτ6τητεq πoυ εκπρooωπoυv τoυq δικαιo01oυg, oε αuτ6g τιg ovτ6τητεq

και

β) oε 6λoυ9 τoυζ oργαvισμoΟg oυλλoγικηg δια1ε[ριoηg, με τoυζ oπoloυg 61ει

oυvιiι.|ει oυμβdoειq εκπρooιbπηoηg. Στιg πληρoQoρiεg τou δε6τερoυ εδαQloυ

περιλαμβιivovται, 6πou υπαρ1ouv, τα εξηq:

γ) o τlτλoq τoυ 6ργoυ ι! dMoυ αvτικειμ6voυ πρoαιαolαg,

δ) τo 6voμα τoυ δικαιoιi11oυ,

ε) τo 6voμα παραγωγo0,

αι) καΘε ιiλλη o1ετικrj διαθ€oιμη πληρoQoρ[α, η oπolα μπoρεi vα βoηΘιioει αιηv

ταυτoπo(ηoη τoυ δικαιo01oυ. Eαv τα πρoαvα$ερ6μεvα μ6τρα δεv απos6ρoυv

απoτελ6oματα, o Συvεταιριoμ6g Θθτει τιq πληρoQoρlεg αυτ69 ατη διαΘεoη τoυ

κoιvo0 τo αργ6τερo 6vα (1) dτog μετα τη ληξη τηq πρoΘεoμlαg τωv τριιi.lv (3) μηνιilv.

5. Av τα πooιi πoυ oQεiλovται ατoυg δικαιoι-l1oug δεv ε[vαι δuvατ6 vα διαvεμηΘoιiv

μετd τηv παρEλευoη τριιilv (3) ετιirv απ6 τo τ6λo9 τoυ Qoρoλoγικo0 6τoυ9 εw6g τoυ

oπoioυ ειoπριi1Θηκαν τα 6ooδα απ6 τηv εioπραξη τηg ε0λoγηq αμoιβηq και εQ6oov

o Συvεταιριoμ6g 61ει λαβει 6λα τα αvαγκα[α μEτρα για τηv ταUτoπoiηoη και τov

εvτoπιoμ6 τωv δικαιou1ωv, τα πooιi αυτα Θεωρo0vται μη διαvεμητ6α.

5. H Γεvικη Συv6λευoη τoU ΣUvεταιρισμoιi απo$αo[ζει o1ετικιi με τη χρηση τωv μη

διαvεμητ6ωv πooιilv, με τηv επι$0λαξη τou δικαιιbματog τιυv δικαιo0χωV vα

διεκδικηooυv τα πooιi αυτci απ6 τo Συvεταιριoμ6, εdv δεv 61oυv παραγραQεl.

7. M6vo τo rjμιoυ τωv μη διαvεμητ6ωv πooιirv μπoρε[ vα 1ρηoιμoπoιηθε[ απ6 τo

Σuvεταιριoμ6, για επεvδ0oειq, ενιb τo υπ6λoιπo ιiμιoυ μπoρεi vα 1ρηoιμoπoιηΘεi,

1ωριαια και κατιi τρ6πo αvεξdρτητo, για τη 1ρηματoδ6τηoη υπηρεoιι.i.lv κoιvωvικo0,

πoλιτιατικoΟ και εκπαιδεuτικoO περιε1oμ6voυ πρoq 6Qελoq των δικαιoι11ωv. Mε

απ6$αoη τηg Γεvικιlg Συν6λευoηξ μπoρε[ vα αυξηΘε[ τo 0ι!og των μη διαvεμητ6ωv

πooιilv για επεvδιjoειg. Eπ[oηg, η γεvικιj oυv6λευoη μπoρε[ vα απoQαo[ζει 6τι €vα

μ6ρoq τωv μη διαvεμητiωv πooιilv Θα διαvεμηΘε[ αιoυg δικαιo01oυg, εQ6oov αυτιi

η απ6Φαση δεν πρooκρo0ει αιη δuvατ6τητα ταrv δικαιo01ωv vα διεκδικoιjv και να
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λαμβdvoυv τα πooα πoυ αvτιστoιχoυv oε αξιιi-loειq τoυξ oι oπolεq δεv ιl1oυv

παραγραΦει.

8. oι αξιιiloειq τωv δικαιo01ωv για ε[oπραξη εooδωv απ6 δικαιιi'lματα κατα τoυ

ΣυεvταιριoμoO παραγριi$ovιαι σε δdκα (10) ετη απ6 τo τ6λoq τoυ Qoρoλoγικo0

6τoυ9 εvτ6g τoυ oπoloυ ειoπριi1θηκαv. Av δεv 61ει γlvει ταυτoπolηoη η εvτoπιoμ6ξ " "ι
τωv δικαιoΟ1ωv, τα ωq αvω δfκα (10) €τη υπoλoγiζovται απ6 τηv oλoκληρωoη τηq r.'*

διαδικαoiαg εvτoπιoμoυ και ταυτoπoiηoιjg τouq.

APΘPo 20

oPrANA τoY ΣYNEτAlPlΣMoY

'oργαvα τoυ Συvεταιριoμo0 εivαι η Γεvικη Συv6λευoη, τo Διoικητικ6 Συμβoυλιo και

τo Επoπτικ6 Συμβo0λιo.

APΘPo 21

ΓΕNlκH ΣYNEΛΕYΣH

A.

1. Η Γεvικη Συv6λευoη απαρτ[ζεται απ6 6λα τα μ€λη τoU ΣUvεταιρισμoJ και

oυv6ρ1εται oε τακτικ€g και 6κτακιεg oυνεδριιioειg.

2. oι εξouolεg τηq Γεvικrjg Συv6λεuoηq τιυv Mελιbv/Συvεταlρωv τou ΣυvεταιριoμoΟ

μπoρε[ vα αoκoiyιαι απ6 ouv6λευoη αvτιπρooιilπωv, oι oπoιoι εκλ6γovται

τoυλα1ιαrov καΘε τ6ooερα (4) 6τη απ6 τη Γεvικrj Συvθλευoη τoυ Συvεταιριoμo0,

υπ6 τηv πρoi.jπ6Θεoη 6τι:

α) διαoQαλiζεται η oρΘιi και απoτελεoματικη oυμμετo1ιj τωv μελιirv aιη διαδικαo[α

λη ι.bηg απo$αoεαJv τoυ oργαVισμo0 oυλλoγικι]g δια1ε1ριoηq και,

β) η εκπρooιi.lπηoη τωv δια$6ρωv κατηγoριιilν δικαιωμιiτωv μελιiv αιη oυv6λευoη

αvτιπρooιiυπων ε[vαι δ[καιη και ιooρρoπημ€vη. Ε$αρμ6ζovιαι κατ' αvαλoγiα αιη

ouv€λευoη τωv αvιιπρooιbπωv oι καv6vεq πoυ ιo10oυv για τη Γεvικη Συv6λευoη τωv

Mελι,ilv.



3. H τακτικιi Γεvικη Συv6λευoη ouv6ρ1εται μiα Qoριi κciθε 6τo9 ιiαιερα απ6

πρ6oκληoη τou Διoικητικo0 Συμβoυλloυ και μ€oα oε τ6ooεριq μηνεq απo τη ληξη

τηg δια1ειριoιικιic xρηoηc.

4. H 6κτακτη Γεvικη Συv6λεuoη oυvEρ1εται 6πoτε τη oυγκαλ6oει τo Διoικητικ6

Συμβo0λιo-η τo Επoπτικ6 Συμβo0λιo η τo L/10 τωv μελιilv τoυ ΣυvεταιριoμoO, αMιi

61ι λιγ6τερo απo 3 μ€λη,-oρiζovιαq ouγ1ρ6vιυξ Kαι τα πρoζ σUζητηoη Θ6ματα.

5. Av τo Διoικητικ6 Συμβoιiλιo δεv oυγκαλEoει τη Γεvικη Συv6λευoη μ6oα oε 15

ημdρεg απ6 τηv uπoβoλη τηg αlτηoηg τoυ Επoπτικo0 Συμβouλioυ, η τωv

oυvετα[ρωv, τη o0γκληoη διατιiζει τo Eιρηvoδικεio ιjαιερα απ6 αiτηoη τoug, εκτ6q

αv κρ[vει 6τι δεv oυvτρ€1ει λ6γog.

6. H πρ6oκληoη αναγριi$ει τov τ6πo, τηv ημ6ρα και τηv ιbρα πoυ Θα oυv6λΘει η

oυvθλευoη και τα Θ€ματα πoυ Θα oυζητηθo0v. H πρ6oκληoη απoατ6Mεται ατouq

oυvεταlρoυg 8 τoυλri1ιατov ημ€ρεg πριv απ6 τηv ημ6ρα τηg Γεvικηq Συv6λευoηg με

πρooωπικ6q επιαroλ6q. Πριv απ6 τη Συv6λευoη, μπoρo0v vα πρoαιεθo0v και αMα

Θεματα αιηv ημερrioια διαταξη εQ6oov τo πρoτεivει τoυλ<i1ιαιov τo 1/1O τωv

εγγεγραμμ6vωv μελιilv εγγριiQωq τoυλιi1ιoιov 8 ημ6ρεq πριv τη Γεvικri Σuv6λευoη.

Σε αυτι!v τηv περiπτωoη τo διoικητικ6 oυμβoιiλιo απooεtλλει viα oυμπληρωματικη

πρ6oκληoη αrα μ6λη τoυλci1ιαιov 5 ημ6ρεq πριv τη o0γκληoη τηq γεvικrig

oυv6λευoηg.

7α. H Γενικη Σuv6λευoη βρ[oκεται oε απαρτiα και oυνεδριαζει iγκυρα 6ταv κατιi τηv

6vαρξη τηq oυvεδρlαoηg παρiαταvται τα μιoιi τouλα11ιαrov μ6λη τoυ oυvεταιριoμoιj.

Ειiv δεv uπιiρ1ει απαρτiα η γεvικη oυv6λευoη ουv6ρ1εται 0ατερα απ6 7 ημ6ρε9

1ωρ[q αMη πρ6oκληoη ατov [διo τ6πo και τηv [δια ιbρα (εκτ69 εαv αrηv αρ1ικιi

πρooκληoη 61ει καΘoριoΘεi διαQoρετικ6g τ6πoq ιi/και ιilρα για τηv

πραγματoπo[ηoη τu16v επαvαληπτικι!g γεvικι|g oυv6λευoηq) και απo$αo[ζει για 6λα

τα Θ6ματα τηg αρ1ικιiq ημερηoιαq διιiταξηq εQ6oov κατιi τηv €vαρξη τηq

oυνεδρlαoηg παρισταται τo 1/5 τoυλιi1ιαιov τωv μελιilv τou oυνεταιριoμo0. Ε<iv δεν

υπαρξει και παλι απαρτ[α η γεvικιi oυv6λευoη oυv€ρ1εται πιiλι εvι6g 7 (ετπd) 7

ημεριi_lv και απosαoiζει για 6λα τα θ6ματα τηq ημερησιαξ διιiταξηq 6oα μ6λη και αv

παρiαταvται. Σε καμ[α περiπτωoη δεv μπoρε[ vα γlνει γεvικη oυv6λευoη αv

παρiαιαvται λιγ6τερα απo 7 μ6λη. oι απo$ιioειq τηq γεvικηq ouv6λευαηq

λαμβ<ivovται με απ6λυτη πλειoι.!ηQ[α τoυ αριΘμo0 τωv QηQιoιiντωv μελιbv.



7β.

τηζ

Για τη λη ι.l.ι η απo$αoεωv πoυ αQoρo0v αιη μεταβoλη τoυ oκoπo0, τoυ πooo0

ουvεταιριαιικηq μερiδαg η τηg ευΘrjvηg τωv oυvεταiρωv, τov απoκλειoμ6 τoυ

ouvεταlρoυ, τηv παραταoη, τη διιiλυoη, τη ouγ1ιi-lvευoη τoU σuvεταιρισμoO και τηv

αvακληoη μελιbv τoυ Διoικητικo0 η Επoπτικo0 Συμβouλloυ, τηv €γκριoη πρ6ταoηg

τoυ Διoικητικoιj Σuμβouλloυ για τη o0vταξη η τρoπoπolηoη τoυ καvovιoμorj

διαvoμηq, η Συv6λευoη βρioκεται oε απαρτiα 6ταv παρ[αταvται oε αυτ{ τα 2/3 τoυ

oυν6λoυ τωv τακτικιbv μελιbv, η δε απ6$αoη λαμβιivεται με απ6λυτη πλειoι.bηQiα

τωv oυv6λoυ τωv μελιbv τoU σuvεταιρισμo0. Σε περlπτωoη πoυ δεv υπαρξει η εv

λ6γω απαρτiα, η Γεvικη Συν€λεuoη oυνερ1εται 0αιερα απ6 7 ημ6ρε9 xωρiq αλλη

πρ6oκληoη αrov iδιo τoπo και τηv [δια ιbρα και ouvεδριιiζει με απαρτ[α

τouλα1ιαιov τou ημ(oεωg τωv μελιbv τoυ Σuvεταιριoμoιj, η δε απ6Qαoη

λαμβιiνεται με πλειoι.bη$[α τωv 2/3 τωv παρ6wωv μελιi.lv.

8. Στηv αρ11η τηq oυvεδρlαoηg εκλ6γεται απ6 τα μ6λη o Πρ6εδρo9 και o Γραμματ6αg

τηq Σuv6λευoηq. Eωq τηv εκλoγη τoυ Πρo6δρoυ τα καθηκovτιi τoυ αoκε[ o Πρ6εδρo9

τoυ Διοικητικo0 Συμβouλiou η αv αυτoq απoυoιιiζει o Avτιπρ6εδρoq η μ6λo9 τou

Διoικητικoιi Σuμβoυλloυ, η αv δεv παρευρloκεται καv€vα, €vα μ6λog τou

Σuvεταιριoμori πou uπoδεικvι]εται απ6 τη Συv6λευoη. Σε περiπτωoη απouolαg τoυ

Διoικητικo0 Συμβoυλloυ διερευvιilvται oι λ6γoι Kαι αv δεv εivαι ooβαρ6τατoι

γlvεται μoμ$η ατo Διoικητικ6 Συμβoιiλιo και η Γεvικli Συv6λευoη με απ6Qαor! τηq

Qτιivει μ€1ρι και στηv 6κπτωoιi τou. o Πρ6εδρog διευΘ0vει τιξ εργασιεξ τηζ

Σuv6λευoηq και o vραμματtαg τηρεi τα πρακτικα πoυ υπoγρdΦoyται απ6 τov

Πρ6εδρo και απ6 τov [διo.

9. H Γενικrj ΣυνEλεuoη oυζητεi και απoΦασiζει για τα Θ6ματα που περιλαμβαvoιrται

σrη ημερησια διιiταξη. Av παρ[αιαται τo o0voλo τωv oυvεταlρων η Γεvικr!

Συν€λευoη μπoρεi vα απoΦασιζει και για τα Θ6ματα πoυ δεv περιλαμβαvovται στηv

πρ6oκληoη. Στηv περiπτωoη αυτr! η oυζητηoη για τα θ6ματα αυτιi αναβιiMεται

uπo1ρεωτικιi, αv τo ζητ{oει τo 1/Ζo των μελιilv. H Qη$o$oρiα ε[vαι μυαιικr] για τιg

αρ1αιρεoiεg, τηv παρo1η εμπιαιoo0vηq, τηv απαMαγιi απ6 ευΘ0νη μελιilv τoυ

Διoικητικoιi και Eπoπτικoιj Συμβouλ[oυ, και για πρoσωπικιi Θ6ματα. Τα μ6λη τoυ

Διoικητικoιi και Eπoπτικo0 Συμβoυλloυ δεv 61oυv δικα[ωμα vα ι.bηQiζoυν για τιg

απoQcioειq πoυ αQoρo0v αιηv απαMαγη απ6 τηv ευΘιjvη τoυg.



10. o οuvεταlρog oυμμετ61ει σrη Γεvικη Σuv6λευoη με μια μ6vo ΦηΦo. oc πρoζ τιζ

Avεξαρτητεq ovτ6τητεq Δια1εiριoηq και τoυξ oργαvιομo0g ΣuMoγικηq Δια1ε[ριoηq
:-

, '-πoυ θ1oυv απoκτηoει τηv ιδι6τητα τoυ M6λoυq ouμμετ€1oυv oτη Γεvικη Συν6λεuoη

'i με τo v6μιμo εκπρ6oωπo και με μlα μ6vo ι|ηQo. Σε περiπτωoη αMαγηq τoυ

voμlμoυ εκπρooιilπoυ τoυg oQελoυv vα ειδoπoιηooυv αμdoι,rq τo Συvεταιριoμ6 και

vα 1oρηγliooυv και τα o1ετικα voμιμoπoιητικα θγγρα$α.

11. KιiΘε μ€λoq oργαvιoμoυ ouλλoγικηq δια1ε[ριoηg ε1ει τo δικα[ωμα vα oρ[ζει

oπoιoδηπoτε ιiλλo μiλog, πoυ μπoρε[ vα εivαι πρ6oωπo η ovroτητα, ωq

πληρεξo0oιo, ακ6μη και με απλη dγγραΦη εξoυoιoδ6τηoη τoυ μ6λoυ9 πρoq αuτ6v,

πρoκειμ6voυ vα oυμμετ€1ει και vα ι!ηQ[ζει αrη γεvικri oυv6λευoη τωv μελιilv για

λoγαριαoμ6 τoυ, υπ6 τηv πρoUπ6Θεoη 6τι o oριoμ69 αυτ69 δεν oδηγεl oε

o0γκρoυoη oυμQερ6vτωv. o πληρεξo0oιog μπoρεi vα εκπρooωπεl 6ιυq και δ0o (2}

μ6λη τou oργαvιoμoO ouMoγικηg δια1ε[ριoηq. KιiΘε πληρεξoυoι6τητα ιo1ιiει για μ[α

(1) μ6vo γεvικι! oυv6λεuoη τωv μελιilv. o πληρεξoOoιoq d1ει τα [δια δικαιιilματα αιη

γεvικη oυv€λευoη τωv μελιilv με εκε[vα τoυ μ6λoυ9 πoυ τoν oρ[ζει. o πληρεξo0oιog

ΦηΦiζει o0μ$ιυvα με τιq oδηγlεq πoυ δ[vει τo μ6λoq πoυ τov oριoε. Eπloηg καΘε

μ€λoq τoυ oργαvιoμo0, και o πληρεξo0οιog, ε$6oov 61ει παριioχει στo

Σuνεταιριoμ6 τιq εξoυoιoδoτησειζ τωv μελιilv, δ0vαται vα ι.pη$(ζει ηλεκτρovικα,

ε$6oov o Συvεταιριoμoq 61ει εγκατααrηoει ηλεκτρovικ6 oδαrημα για ηλεκτρovικη

ΦηΦoΦoρiα, μ6oω τoυ oπoloυ εξαoQαλiζεται η μυατικ6τητα τηq ΦηΦoυ και για τη

λειτoυργ[α τoυ oπoloυ o Σuvεταιριoμ6g θ1ει πληρo$oρηoει τα μ6λη τoυ.

12. Σε περ[πτωoη ε κλoγoαπoλoγιaιικιi q Γεvικηg Συν6λευoηq, η Συν6λεuoη εκλ6γει

τριμελιi EQoρευτικr! Eπιτρoπrj. Tα μ6λη τηg EQoρευτικηq Eπιτρoπηg δεv μπoρoOv vα

ε[vαι υπoι|.lη$ιoι για τιζ αρ1αιρεo[εq Διoικητικo0 και Eπoπτικo0 Σuμβoυλioυ.

Πρ6εδρo9 τηg Επιτρoπηq αvακηρΟooεται o oυνEταιρog πoυ εξελθγη με o1ετικι!

πλειoιpηQlα και Γραμματ6α9 τηg Επιτρoπ(q ο αμ6oω9 επ6μεvoq, εvcb oι oυvεταlρoι

πoυ δεv εξελ6yηoαv λoγiζovrαι ωq αvαπληρωματικo(,.

13. oι αρ1αιρεoiεq πραγματoπoιoJvται ατα γρα$εlα τηq €δραg τou ΣuvεταιριoμoΟ

επτd (7} ημθρεg μετα τηv oλoκλιjρωση τηζ εκλoγoαπoλoγιαιικι! q Γεvικηg

Συν€λευoηg και τηv εκλoγιj E$oρευτικηg Επιτρoπηq. Mε απ6$αoη τηg Γεvικιig

Συν€λευoηg η ΦηΦoΦoρiα μπoρεl vα διεξα1Θεi και oε δ6o oυvε16μεvεg ημ6ρε9.
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Kατα τη διιiρκεια τωv ημεριirv αuτιlv Θα πραγματoπoιεlται και η ηλεκτρovικη

ΦηΦoΦoρiα.

1a. H ΦηΦoΦoρiα για τηv εκλoγη Διoικητικo0 και Επoπτικo0 Σuμβoυλloυ

πραγματoπoιεlται με εvιαιo ι],lηQoδ6λτιo, αιo oπoio αvαγριi$ovται με αλQαβητικη

oειριi oι υπoι.bη$ιoι 1ωριατιi για καθε 6ργαvo. Aπ6 τo ι|η$oδ€λτιo αυτ6 εκλiγovται

επτd (7) υπo$η$ιoι ωq τακτικα μ€λη και τ€ooεριg (4} ωq αvαπληρωματικol για τo

Διoικητικ6 Συμβo0λιo και τρειζ (3) υπoΦηΦιoι ωg τακτικri μEλη και τρειg (3) ωg

αvαπληρωματικoi για τo Eπoπτικo Σuμβo0λιo. KιiΘε ouvεταlρog μπoρε[ vα θεoει oε

κιiΘε ι}ηQoδdλτιo €ωg και_πEντε αιαυρoιig πρoτlμηoηg για κιiΘε 6ργαvo. o αταυρ69

oημειιi.lvεται δ(,πλα αιo 6voμα κιiΘε υπo$ηQloυ.

15. H oειρα εκλoγηq αιιq ΘEoειq τωv τακτικιbv και αvαπλη ρωματικιbν μελιi.lv

καΘoρiζεται απ6 τoυq αιαυρorjq πρoτlμηoηq. Σε περ[πτωoη πoυ υπoι|;η$ιoι για τo

Δ.Σ. ωg τακτικιi μεv μ6λη για τηv 6βδoμη Θioη, ιυg αvαπληρωματικιi δε μ6λη για τηv

τ6ταρτη Θ6oη, 6λαβαv τov lδιo αριΘμ6 αιαυριi-lv, γ[vεται κληρωoη μεταξri τoUζ τηV

oπoiα εvεργεi η εΦoρεUτικη επιτρoπη. Mε βdoη τη οειριi πρoτiμηoηq 6οoι δεv

61ouv εκλεγεl αrq τακτικα μ6λη Θεωρo0vται αvαπληρωματικα. Tα αvτiαιoι1α

ιo10oυv και για τo Επoπτικ6 Συμβo0λιo.

16. Aμ6oω9 μετα τηv εκλoγr! τηg η EQoρευτικη Επιτρoπη αvαλαμβιivει τα καΘηκoντα

τη ζ.

17. oι Συvεταlρoι πoυ επιΘυμoιiv vα εlvαι υπoιlriQιoι για τo Διoικητικ6 ri τo

Επoπτικ6 Σuμβoιjλιo υπoχρεoι]vrαι vα υπoβαλoυv αιηv E$oρευτικη Eπιτρoπι! την

υπoι|ηQι6τητιi τouq τo αργ6τερo τρειξ πλι!ρειq ημ6ρεq πριv απ6 τηv ημ€ρα τωv

αρ1αιρεoιιbv. Miλη τoυ Σuvεταιριoμoυ πoυ δεv 61ει παρ6λΘει τρειq μηvεq απ6 τηv

εγγραΦη τoυq, δεν μπoρo0v vα θ6ooυv υπoι}ηQι6τητα αια 6ργαvα. Kατ'εξαiρεoη η

αμθoωg πρoηγoriμεvη διαταξη δεv ιo1Οει για τo πριi;τo Διoικητικ6 και Eπoπτικ6

Συμβo0λιo.

L8. Aμ€oιυq μετιi τηv εκπvoη τηq πιo πιivιυ πρoΘεσμιαξ η EQoρευτικιi Επιτρoπη,

α$o0 πρoηγoυμ6vωq διαπιαιιboει τη voμιμoπolηoη τωv υπoQηQiων βιioει τωv

περιoριoμιirv πoυ Θθτει τo παρ6v κατααιατικ6, καταρτ[ζει τo ενια[o ιpηQoδ6λτιo

1ωριoτα για κιiΘε 6ργαvo και αvαρτα τo o1ετικ6 πlvακα oε εμ$αv6g oημε1o τωv

γραQεiωv τηq Ξδραg τoυ Συvεταιριoμoιj. AκoλoΟΘωq μεριμvα για τηv ετoιμαolα τιυν
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σχετικιirv ι}ηQoδελτ[ωv πoυ εκτιμd 6τι Θα απαιτηΘoυv για τηv oμαλr! διεξαγωγη τι,lν

αρ1αιρεoιιirv.

].9. Kατα τηv ημ6ρα διεξαγωγιjg τηq ι}ηQoQoρiαξ πoυ πραγματoπoιεlται απ6 τιg

11:00π.μ. 6ω9 τιg 19:00μμ, η εΦoρεuτικη επιτρoπι! υπo1ρεoιjται vα βρ[oκεται oτα

γραΦεια τηζ εδραζ τoυ ΣυvεταιριoμoO και να ελ6γχει τηv oμαλι! και v6μιμη

διεξαγωγιi τωv εκλoγιbν. H αvαγνιilριoη τωv ι|.ιη$o$6ρωv γ[vεται με την επιδειξη τηξ

ταuτ6τηταg τoυq η αMou απoδεικτικoιj τηg ταυτ6τηταq εγγρdΦoυ (π.1. διαβατι!ριo,

δiπλωμα, εκλoγικ6 βιβλιιiριo ).

20. Mετιi τo π€ραξ τηζ ι|jη$o$oρiαq, η εQoρευτικli επιτρoπη κιivει τηv καταμ6τρηoη

και διαλoγη τωv ι.bηQωv, αvακoινιbvει τoυg επικρατηoαvrεg υπoι.bη$loug και

oυvτιiooει τo πρακτικ6 εκλoγη g.

21. H Γεvικη oυv6λευοη ε[vαι τo αvιirτατo 6ργαVo και απoQαo[ζει για 6λα τα Θ6ματα

τou Συvεταιριoμoι]. Στιζ ωξ αν(r, απαρτιεζ και πλειoι.rbηQ[εζ ταJV Γεvικιbv

Συvελε0oεωv πρooμετριbvιαι και oι ηλεκτρovικιi ouμμετ€1ovιεq αιη Γεvικη

Συv€λεuoη, ε$6ooν εγκατααιαΘε[ αvαλoγo ηλεκτρovικ6/ι} η Qιακ6 o0αιημα αro

Συvεταιριoμ6 και 61ouv δηλιboει τη σUμμετoχη τoυζ πριv τηv 6vαρξη τηξ ΓεvιKηξ

Συv6λε υoη g.

B.

L. Στηv απoκλειατικιj αρμoδι6τητα τηξ Γεvικliζ Συviλεuoηg υπdγovrαι:

α) η τρoπoπo(ηoη τoU καταστατικo0

β) η εκλoγΛ η η πα0oη των μελιbv τoυ διoικητικoιi συμβouλιou και το-tv μελιilv τou

επoπτικoι, συμβoUλιou,

γ) η 6γκριoη τηg αμoιβηg ιj η παρo1ri ιiiλoυ, 1ρηματικo0 η μη, oQ6λoυg σrα μ6λη

τoυ διoικητικo0 και τoU επoπτικo0 oυμβoυλlου και τo γεvικ6 διευθυvτri, 6ατερα

απ6 αξιoλ6γηoη τηg γεvικ{q απ6δoσΙiζ τoυζ, καΘωξ επioηg και η καταβoλi

απoζημ[ωoηq λ6γω απ6λυoηg αια πρ6oωπα αuτιi,

δ) η oυγ1ιi.lvευoη, η παραταoη τηξ διdρκειαζ, η διdλuση και η αvαβiωση τo

Συvεταιριoμo0.

ε} η 6γκριση τoυ καvovιoμoΟ διανoμιig για τα εισπραττ6μεvα δικαιιbματα και τιζ

αμoιβ6ζ τι,-lv ιiρΘρωv 18, 49 και 52 τoυ N. 2!2l/93 καΘιilg και η 6γκριoη τoυ

αμoιβoλoγ[oυ,
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αι) oι βαoικ€g αρχεζ για τη χρηση τωv πooιilv πoυ δεv εivαι δυvατov vα

διαvεμηΘoΟv και η 1ρηoη αvα περ[πτωoη τωv πooιi.lv πoυ δεv ε[vαι δυvατ6v vα

διαvεμηΘo0v

ζ} η επεvδυτικη πoλιτικli για τα 6ooδα απ6 τα δικαιιi-lματα και για τα 6ooδα πoυ

πρoκ0πτouv απ6 τηv επ6vδυση εσ6δωV απ6 τα δικαιιirματα, λαμβαvovταg υπ6r}η

την παραγρα$o 4 τoυ αρΘρoυ 17 και τηv παρdγραΦo 7 τoυ αρΘρoυ 19, ν.448t/Ζo77

oτ) oι κρατηoειζ επι τωv εo6δωv απ6 τα δικαιιbματα και επ[ εo6δωv πoυ

πρoκ0πτouv απ6 τηv επ6vδυoη εo6δωv απ6 τα δικαιιilματα, λαμβdvovιαq υπ6ι.bη τo

αρΘρo 18 τoυ ν.4487/2o17

ζ) η xρηoη των εo6δι,rv απo τα δικαιιilματα και τωv εo6δωv πou πρoκOπτoυv απ6

τηv επ6vδuoη εα6δωv απo τα δικαιιbματα ωξ πρoζ τov τρ6πo, τo 1ρ6vo ιi

oπoιαδrjπoτε dMη λεπτoμiρεια,

η} o τρ6πo9 δια1εiριoηg τωv πιΘαvιilv περιπτιiloεωv πou μπoρεl vα επηρεdooυv τηv

εκπληρωoη τωv υπo1ρειiloεωv και τηv επ(τευξη τωv ατ61ωv τoυ oργαvιoμo0

(πoλιτικη για τη δια1εlριoη κιvδOvoυ),

θ) η iγκριoη oπoιαoδι!πoτε κτιioηg, πιbληoηg η υπoΘηκευoηg ακιvητωv,

ι) η dγκριoη ouγ1ωvευoεωv και oυμμα1ιιbv, oJαταoηq Θυγατρικιbv και εξαγoραq

ιiλλωv ovιoτητιυv η απ6κτηοηq μετoχωv η δικαιωμ<iτωv oε dMεq ovι6τητεg,

ια) η 6γκριoη λ{$ηg και 1oρηγηoηg δαvεlωv ri τηg παρo1ηq αo$αλειαq για διivεια,

ιγ} η κατdρτιση τωv 6ρωv o1ετικιi με τη 1oρ{γηoη αδειιi.lv μη εμπoρικιig 1ρηoηq

ταrv δικαιωματωv,

ιδ) η oυμμετo1η σε εταιρια ιi oε αMo oυνεταιριoμ6 και η απo1ιilρηoη απ6 αυτliv

ιε) η 6γκριoη τoυ ιooλoγιoμo0 και τωv απoτελεoμdτωv 1ρrioηq

ιατ) η 6γκριoη τoυ πρoljπoλoγιoμo0 και τoυ πρoγρciμματog δρdoηg

ιζ) η εκλoyιj και απαMαγιj κιiΘε ευΘ0νηq τoυ Διoικητικoιj και Eπoπτικo6 Συμβoυλioυ

ιη) η επιβoλri 6κτακτηq ειo$oριig αια μ6λη για τηv αvrιμετιilπιoη θκτακτωv ζημιιilv η

ιiMωv εξαιρετικιilv κατααrdoεωv.

ιΘ) η Eγκριoη τηq ειοδo1{g v6ωv oυvεταlρωv και τηξ απovoμιlg τηg ιδι6τηταq τoυ

ouvετα(ρoυ oriμ$ωvα με τo ιiρΘρo 5 τou παρovτoq κατααιατικoι]

κ) o o1ηματιoμ69 ειδικιbv και €κτακτωv απoΘεματικιirv
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κα) 6σεξ ιiMεq δραατηρι6τητε9 αvατiΘεVται στη Γεvικη Συνθλευoη απo τo παρ6v

καταoτατικ6

κβ) o €λεγ1og τωv δρααιη ριoτrjτι,-lv τoυ oργαvισμoO, λαμβιivovταg τoυλdχισιov

απ6Φαση για τo διoρισμ6 η τηv απoμακρυνση τωv oρκωτωv ελεγκτι.ilv - λoγιαrιi.lv

και εγκρivovταq τηv ετηoια €κΘεoη δια$ιivειαξ πoυ Uπoβαλλει o Συvεταιριoμ6g

o0μ$ιlvα με τo αρθρo 29 ν.4487/2o17

κγ} o περιoριoμ69 τoυ δικαιιilματoζ σUμμετoχιig και ι!ri$oυ σrη γεvικri ouv6λευoη

τωV μελωv με βαση τα πoσd πoU 61oυv ειoπρα1Θεi η oQεlλovται αε μ6λoq τoυ {/και

με βιioη τη διιiρκεια τηq ιδι6τηταq τou μ6λoυq, η για μθλη πou 61ouν oυγκρoυ6μεvα

oυμQ6ρovτα με τov oργαvιoμ6,

κδ) oπoιoδηπoτε επιπλ6ov ζητημα πoυ πρoβλ6πεται απ6 τιq oικεiεg voμoΘετικ€q

διατιiξειg.

2. H γεvικli oυv6λευoη τωv μελιlv oργαvιoμou oυλλoγικηg δια1ε[ριoηg μπoρε[ vα

αvαΘ6τει αro επoπτικ6 oυμβoΟλιo, μ€oω απ6Qαoriζ τηξ, τιζ εξoυolεq πoυ

αvαQ6ρovιαι αιιq ιlq αvω περιπτιboειg η, Θ', ι', ια'.

3. Av o ΣUvεταιριoμ6g αδυvατεi vα πληριboει τιq ληξιπρ6θεoμεg oQελθq τoυ η αv

κατιi τη oιivιαξη τoυ ιooλoγιoμo0 διαπιαιωΘε[ 6τι τo παΘητικ6 υπερβα[vει τo

εvεργητικ6 κατιi τo 6vα τρ[τo τoυ oυvoλικoJ πoooι1 τηg εuΘ0vηg 6λιυv τωv

oυvετα[ρωv, τo Διoικητικ6 Συμβoιiλιo oυγκαλε[ uπo1ρεωτικα 1ωρ[g υπαlτια

καΘυα16ρηoη τη Γεvικη Συvdλευoη με Θ6μα τηv επιβoλη iκτακτηq ειo$oριig αιoυg

ouvεταlρoυg. Στη Γεvικι! Σuv6λευoη υπoβιiλλεται ιooλoγιoμog και 6κΘεαη τoυ

ΔιoικητικoJ Συμβoυλloυ για τηV περιoUσιακη κατιiαrαoη τoυ Συvεταιριoμo0 και την

πρoτειv6μεvη 6κτακτη ειο$oριi. H 6κτακτη ειoQoρα επιβαλλεται ατα μdλη αv τo

απoQαoloει η Γεvικη συv6λευση με τηv απαρτ[α και πλειoι.bηQlα, 6πωq oρlζεται

σtηv παρ. 7β τoυ παρ6vrog ιiρθρoυ.

APΘPo 22

ΔlolκHT|κo ΣYMBoYΛlo

1. Τo Διoικητικ6 ΣυμβoΟλιo απoτελεlται απ6 επτα (7) μ6λη, $υoικα πρ6oωπα,

πoυ εκλ€γovται απ6 τη Γεvικη Σuv6λεuoη.
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2. H διαρκεια τηq Θητε[αg τoυ Δ.Σ. ε[vαι τριετηg και μπoρεl vα παραταΘε[ μ€1ρι τηv

εκλoγη vεou Δ.Σ τo πoλυ για €ξι μηvεg. Τα μελη τoυ Διoικητικoυ Συμβouλioυ

επαvεκλ6γovιαι ελειiθερα:

3. Τα μ6λη τoU Δ.Σ. ωζ και εκεivα τou Eπoπτικo0 Συμβoυλioυ δεν μπoρoυv :

α} vα ε[vαι ιδιoκτητεg, δια1ειρια16q, διευΘυvτ6q fl διευΘυvτικιi αrελ61η oε

oργαvισμo0ζ ραδιoΦωVικηζ ri τηλεoπτικηq μεταδoσηζ

β) vα oυvδ6ovται με σχ6ση εξαρτημ6vηξ εργασιαζ η με oπoιαδ(πoτε μ6vιμη

oυvεργαoiα με τoυξ αvωτ6ρω αvαQερ6μεvoυg oργαvιoμoιjq,

γ) vα αoκo0v αvιiλoγεg δρααrηρι6τητεq σε oπoιoδηπoτε voμικ6 πρ6oωπo δημooloυ

η ιδιωτικo0 δικαloυ (η και σε uπηρεσ[εg τou δημooloυ), εQ6ooν υπ<iρ1ει

πιΘαv6τητα vα βρεΘoιiν τα oυμ$6ρoντα τoυg αvτιμ6τωπα με αυτιi τoυ

ΣυvεταιριoμoΟ.

oπoιoι αvαλαμβιivoυv τ€τoια καΘηκovια κατιi τη διιiρκεια τηξ Θητειαζ τoUζ

εκπ[πτoυv τωv σuvεταιρισtικωv τouq αξιωματωv.

δ) Eκπiπτoυv επioηq των αξιωματωv τoυξ, με απ6Qαoη τηζ Γεvικηζ Συvdλευoηg πoυ

απoΦασιζει με τηv απαρτiα τoυλα1ιατov των 2/3 τoυ oυv6λou τωv μελιbv τoυ,

6πoιoι καταδικαoΘorlv για δια1ειριαιικθq ατασΘαλιεζ ειg βιiρog τoυ Συvεταιριoμoιi

η παραβιιiooυv τιξ διατdξειξ τou ιiρΘρoυ 66 τou v6μoυ 2721/93 η τιq διαταξειq τιυv

uπo1ρειiroεωv τoυ αρΘρoυ 12B παρ. α και δ τou παρ6vroζ καταστατικo6 η 61oυv

oυγκρoυ6μεvα συμΦiρoVτα με τo Συvεταιρισμ6.

Avακαλoυyιαι oι ωζ αVω απoΦdσειζ, κατ6πιv αιτηoεωξ τoυ εVδιαΦερoμθvou

μελoυζ, με vθα απ6$αoη τηq Γενικηq Σuv€λεuoηq πoU απoΦασιζει με τηv απαρτια

τoυ αρΘρoυ 2Ι παρ 7$ τoU παρ6ντoζ, πoυ διlVαται vα ouv€ρ1εται ειδικιi για αυτ6

τo oκoπ6.

4. Mε πρ6oκληση τoυ πλειoψη$loαvτog συμβo0λoυ τo Δ.Σ συνερχεται oε oιi.lμα

μ€oα oε 10 ημ6ρεξ απ6 τηv εκλoγιj τoυ και εκλ6γει με μυσιιKΙi ι}η$o$oρiα τov

Πρ6εδρo, τov Avιιπρ6εδρo, τov Γραμματ6α και τov Tαμlα. Σε περιπτωση

περισσ6τερωv των δro υπoΦηΦιoτητωv για τηv αvαληι.}η Θ6σηζ στo πρoεδρειo η

εκλoγη ouvε1lζεται μεταξ0 τωv δΟo επικρατεστερωv. Ειiv παραιτηΘεi, αvακληΘεi,

εκπ6oει ιi εκλε[ι}ει καθ' oπoιovδηπoτε τρoπo μ6λo9 τoυ Δ.Σ., αvτικαΘiαταται απ6

τov επ6μεvo σε σtαυρoOζ υπoΦηΦιo. H αvαπληριυοη μ€λoυq τou Πρoεδρεloυ

γivεται απ6 τo [διo τo Δ.Σ.



5. Τo Διoικητικo Σuμβo0λιo διoικεl και εκπρooωπε[ και δεoμε0ει τov Συvεταιριoμo

συμΦωVα με τιg διαταξειq τoU καταστατικoυ. Evδεικτικιi τo Δ.Σ, με τηv επιQιjλαξη

τωv αMιιilg τυ16v ατo παρ6v και τοv v6μo oριζoμdνωv, εivαι αρμoδιo:

α) vα επεξεργαζεται και vα υπoβαMει για 6γκριoη αιη Γεvικη oυvdλεuoη τoυg

καVoνισμoυζ διαvoμηq και τιg τυ16v τρoπoπoιιioειq τoυq,

β) vα εκτελεl τo ετηoιo πρ6γραμμα δριioηq και τιζ απoΦ&σειξ τηζ Γεvικiq

Σuv6λευoηg και yεvικιi vα παlρvει απoΦασειζ για oπoιoδηπoτε Θ€μα α$oριi αιη

διo[κηoη, τηV oργαvωση , λειτouργiα, δια1ε[ριoη Kαθωξ και τιζ υπoθ6σειζ η

εργασιεζ τoU σUvεταιρισμo0 πρoζ τηv επ[τευξη τoυ oκoπoιj τoυ oυvεταιριoμoυ

(εξαιρouμ6vωv εκεlvωv τωv απoΦασεωv πoU ρητd 61oυv υπα1Θε[ διιi τoυ παρ6vιoq

η δια τoυ v6μou σrηv αρμoδι6τητα ιiλλoυ oργαvoυ),

γ) vα καταρτlζει , vα τρoπoπoιει και vα υπoγρα$ει με κιiΘε δικαιo01o τιζ

oυμβιioειg αvdΘεσηζ καΘιilg και τιq ouμβιioειg αμoιβαι6τηταξ με τoUζ ξ6voυξ

oργαvιoμoιiq,

δ) vα ouvτdooει αro τ6λog τηg δια1ειριαιικηξ χρησηξ τov ιooλoγιομ6 και τo
λoγαριαoμ6 απoτελεσμdτωv 1ρrjoηg και Vα τoUξ υπoβdλει oτηv τακτικη Γεvικι]

Συviλευoη και αιo Επoπτικ6 ΣuμβoJλιo για ελεγχo δεκαπtντε (15) μ6ρεc πριν απ6

τηv ημ6ρα o0γκληoηq τηq τακτικrjg Γεvικηg Συvθλευoηq,

ε} vα απoQαolζει την εγγραΦη ouvεταlριυv και επω$ελou μ6vα-lv, o0μQωvα με τιq

διατιiξειg τoU παρ6vιoζ κατααιατικo0,

αι) vα πρoτεivει τov απoκλειoμ6 ouvεταlρωv ατη Γεvικη Συvελευoη,

ζ) vα ouvεργιiζεται με τoUζ δημ6oιoug Qoρε[q και με τoυζ ιiλλouq oργανιoμoιiq

σUλλoγικΙiζ δια1εlριoηq για τηv πρoωΘηση, πρoσιασια τωv πνευματικιilν και

συγγεvικων δικαιωματωv, διoρlζovταq αytιπρoσωπoυξ τoυ ΣUvεταιρισμoιi 6πoτε

κριvει αvαγκαιo,

η) vα oυνιiπτει τιξ ατoμικ6ξ και oυMoγικ6q oυμβιioειg με τoυξ χρησrεζ, vα

επεξεργdζεται τo αμoιβoλ6γιo και vα τo πρoτειvει αιη Γεvικη Συv€λευoη,

Θ) vα oυvαπτει ουμβdσειξ αμoιβαι6τητα9 με ξ6voυq oργαvιoμo6g,

Q vα πρooλαμβανει τo γεvικ6 διεuΘυvτιj και τo υπ6λoιπo πρoσωπικ6 δια1ε(ριoηg,

vα τoυq μεταβιβιiζει αρμoδι6τητεζ και να καΘoρiζει τo μισΘ6 τoυξ

ια) vα oρ[ζει τoυq εκπρooιbπoυg τoυ oργαvιομoιj oε oυvdδρια,
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ιβ) vα πρoσδιoριζει τo πoσoσro παρακρατησηξ για τηV καλυι.pη τιυv εξ6δωv

δια1ε[ριoηq. Yπo1ρεo0ται vα γvιυoτoπoιεi. αυτ6 τo πoooαι6 αιoυg τραγoυδιαrθg

πριv απ6 τηv υπoγραQη τηg oιiμβαoηg αvιiΘεoηg. Τo πoooαι6 δεv μπoρεl vα

αυξηΘεi 1ωρiq τη oυvαivεoη τωv oυvεταiρωv και τι,-lv επω$ελo0μεvιυv παριi 0αrερα

απ6 ειδoπolηαη πρo εv6g 6τoυq,

ιγ) vα απoδd1εται τιq δωρεdq και τιg κληρoνoμ[εq,

ιδ) vα καταρτlζει τov εoωτερικ6 καvovιoμo λειτoυργiαg τoυ Συvεταιριoμo0,

ιε) vα εκπρooωπεi τo συVεταιρισμo αια 6ργαvα τoυ εvιαioυ oργαvιoμo0

ouMoγικιiq δια1ε[ριoηg κατα τιg μεταξ0 τωV μελιilv τoυ ΔΣ απoQιioειg, και τα

πρoβλεπ6μεvα αιo κατααιατικ6 τou εvια[oυ oργαvιoμoιi ouMoγικι]q δια1εiριoηq,

ιατ) vα ουvιiπτει oυμβαοειq με παρo1ouq πληρoΦoριιilv για τη 1ρηoη των

ερμηvειιi.lv,

ιζ) vα oυvιiπτει oυμβιioειg εκπρooιilπηoηg με αMouq $oρε[g oυMoγικηq

δια1εiριoηq με γvιbμovα τo βdλτιατo oυμ$dρov τωv δικαιou1ωv,

lδ) vα απo$αo[ζει για την εγκατιiαταoη ηλεκτρovικιbν ouατηματωv για τηv ιiοκηoη

τωv δικαιωμιiτωv τωv δικαιo01αrv,

ιε) vα oυvαπτει τιg απαιτoΟμεvεζ oυμβιioειξ για τη δια1εiριoη και ε[oπραξη τηq

ετηoιαg oυμπληρωματικηg αμoιβηq, 6πιυq πρooδιoρ[ζεται αιo αρΘρo 52 ν.2!2l/93'

ιαι) vα απoQαo[ζει για τov oριoμ6 υπευΘυνoυ επεξεργαoiαg πρooωπικιbv

δεδoμ6vι,lv oδμ$ωvα με τιg διαταξειg τoυ ν' 2472/1997

ιαι) 6oε9 αMεq δρααrηρι6τητεq αvατlΘεvται ατo Διoικnτικ6 Συμβoι]λιo απ6 τo

παρ6v κατααrατικ6.

6. Τα μ6λη τoυ Διoικητικo0 Συμβoυλioυ o$ελoυv vα καταβαλoυν τηv επιμ€λεια

πoυ καταβαMoυv αιιg δικEq τoυq υπoΘ6oειq κατ<i τη δια1ε[ριoη τωv uπoΘ6οεωv τoυ

Συvεταιριoμoιi.

7. To Διoικητικ6 Σuμβo0λιo oυv€ρ1εται oε τακτικη oυvεδρiαoη τoυλιixιαιov μiα

$oριi τo δlunvo και oε €κτακτη 6ταv τo oυγκαλ6oει o Πρ6εδρo9 li τo ζητrjoει τo Evα

τριτo των μελωv τoU. Bρloκεται oε απαρτiα και oυvεδριιiζει €γκυρα 6ταv τα

παρ6\rια μ6λη ε[vαι περιoo6τερα απ6 τα απ6vια. oι απo$αoειg λαμβιivovται με

πλειoι}ηQ[α τωv παρ6vιωv μελιi-rv. Σε περ[πτι,roη ισoψηΦιαζ uπερτερε[ η ΦιiΦos

τoυ Πρoεδρou. Tα πρακτικιi των oυvεδριιioεωv και oι απoQιioειg κατα1ωρo0vται

αιo βιβλio πρακτικιbν και υπoγρ<iQovται απ6 6λα τα παρ6vτα μ6λη τoυ Δ.Σ.
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Kατ'εξαiρεoη Kαι για λ6γoug επεlγovτog εlvαι δυvατη η πραγματoπoiηoη

oυvεδρiαoηq τoυ ΔΣ και 1ωρig τηv παρoυoiα τωv μελιi.lv oτov τ6πo oυvεδρlαoηg με

τη ληψη τηq oπoιαg απ6$αoη9 δια περιQoραq. Σuvεδρlαoη τωv μελιi.lv του ΔΣ

μπoρε[ vα γivει και με τηλεδιαoκει!η ε$6oov oυμQωνo0v 6λα τα μ6λη τoυ και

μπoρεi vα oρloει με απ6Qαoι! τoυ τιg τε1vικεq πρoδιαγραQ6g αoQαλεiαq για τηv

εγκυρ6τητα τηq oυvεδρlαoηg. Στηv περlπτι,roη αυτη η πρ6oκληση πρoξ τα μ€λη τoυ

ΔΣ περλαμβιivει τιq αvαγκαlεg πληρo$oρ[εξ για τη oυμμετo1ri αυτιilν ατη

oυvεδρ[αoη,

8. M6λog τoυ Διoικητικo0 Συμβoυλloυ δε oυμμετ61ει αιιq ouvεδριιioειζ o0τε iχει

δικα[ωμα r.|ιiQoυ, 6ταv oυζητoυνται Θ6ματα πoυ αQoρoιjv ιiμεoα αυτ6 η oυγγεvη

μ61ρι τoυ δειjτερoυ βαΘμo0.

9. Tο αξiωμα τoυ μdλoυq τoυ Δ.Σ. ε[vαι τιμητικ6 και αμιoθo.

10. Eιδικd 6ταv τo Δ.Σ. απo$αo[ζει τηv πρ6ταoη τoυ o1ετικιi με τov καvovιoμ6

διαvoμηq, η απ6$αoη τoυ αυτη λαμβιivεται με τηv απαρτ[α τωv 2/3 τoυ oυv6λoυ

τωv μελιbv τou.

APΘPo 23

APMoΔloτHτEΣ τoY nPoEΔPΕlor τoY ΔlolκHτlκoY ΣYMBoYΛloY

1. o Πρ6εδρog πρoεδρεΟει αιιq oυvεδριιioειξ τoU Διoικητικo0 Συμβouλioυ,

uπoγριiQει μαζi, με τo Γεvικ6 Γραμματ€α τα πρακτικιi ταrv oυνεδριιioεωv και

εκπρooωπε[ τo ΣUvεταιρισμ6 θvαντι τρiτωv και δικααιικιbq. Σε περ[πτωoη

κωλ0ματog αντικαΘiαταται απ6 τov Avτιπρ6εδρo ιi αv κωλ0εται και αuτ6q απ6 τo

οιjμβoυλo πoυ oριζει τo Διoικητικ6 Συμβoiλιo.

2. o Γενικ69 Γραμματiαq oυvτιiooει τηv αλληλoγρα$(α, τηρεi τα αρ;1εiα τoυ

ΣυvεταιριoμoO καΘιilg και τα πρακτικci τoυ Διoικητικo0 Συμβoυλlou και uπoγριiQει

μαζ[ με τoν Πρ6εδρo τα πρακτικιi, 6λα τα 6γγρα$α και τα εvrιiλματα πληρωμηq.

Yπo1ρεoυται vα αvακoιvιiloει τo περιε16μεvo τωv εισερχoμθvων εγγραQιr-lv ατα

μ€λη τou Διoικητικoιi Συμβoυλioυ. Elvαι υπε0θυvoζ για τηv τr!ρηoη και ενημEρωoη

τoυ μητρδoυ τωv μελιbv. Eαv κωλ0εται αιrιικαΘiαιαται απ6 o0μβoυλo πoυ oρiζει τo

Διoικητικ6 Συμβo0λιo.

3. o Ταμ[αq κρατιi τα βιβλiα πoυ πρoβλ6πει o v6μog, ε[vαι υπεljΘυvoξ για τιζ

ειoπριiξειq και επoπτε0ει τηv oρΘη λειτoυργlα τωv oικovoμικιbν υπηρεoιιilv.

Συvτιiooει τov πρoUπoλoγιoμ6 και τηv 6κΘεoη oικovoμικηg δια1ε[ριoηq- Σε

ll



περιπτωση KωλOματoζ αvαπληρωvεται απ6 σ0μβouλo πoυ

Συμβo0λιo.

oριζει τo Διoικητικo

6oα καΘηκovια τoυq

Ταμiα και γεvικoτερα

4. Tα μ6λη τoυ ΔιoιKητικoιj Σuμβoυλioυ αvαλαμβαvouv

ανατ[Θεvται απ6 τov Πρ6εδρo, τo Γενικo Γραμματiα η τov

βoηΘoOv αιηv διolκηoη και δια1εiριoη τoυ Συvεταιριoμoιi.

5. 'oλεq oι παραπιivω αρμoδι6τητεq και εξouoiεg μπoρoOv

απ6Qαoη τoυ Διoικητικoιi Συμβoυλloυ oε μdλη τoυ ( τρiτουg.

vα μεταβιβdζovιαι με

APΘPo 24

EΠonτlκo ΣYMBoYΛlo

1. To Eπoπτικ6 Συμβo0λιo απoτελεiται απ6 τρlα (3} μ€λη, $uoικιi πρ6oωπα, πoυ

εκλ6γovrαι απ6 τη Γεvικrj Συv6λευoη-

2. To (διo πρ6oιrrπo δεv μπoρεi. vα μετ61ει και ατo Διoικητικo και ατo Eπoπτικ6

Συμβoυλιo. Τα μ6λη τoU Διoικητικo0 και τoυ Eπoπτικoιj Συμβoυλ[oυ δεv

επιτρiπεται vα 61oυv μεταξ0 τoυq oυγγtvεια μ€1ρι δεuτ6ρoυ βαΘμoιi.

3. To επoπτικ6 Συμβoιiλιo ελ€γ1ει τιq πρdξειg τoυ Διoικητικo0 Συμβouλloυ και τηv

τηρηoη τωv διατιiξειυv τoυ v6μou, τoυ καταστατικoιj και τωv απo$ιioεωv τηg

Γεvικηg Σuvελευoηg. To Eπoπτικ6 Συμβo0λιo d1ει δικαlωμα και καΘηκov vα

λαμβιivει γvιiloη oπoιoυδηπoτε βιβλloυ, εγγρα$ou ι! oτoι1εlωv τoυ ΣυvεταιριoμoO,

vα διεvεργε[ λoγιατικ6 και δια1ειριαιικ6 6λεγ1o και vα παρακoλoυΘεi τηv πoρε[α

τωv υπoΘθoεωv τoU ΣUvεταιρισμoιj. Για τη διεv€ργεια λoγιαιικo0 και δια1ειριαrικo0

ελiγ1oυ μπoρε[ vα διoρloει 6ιυq τρειg ειδικo0g oυμβo6λoυq ιj ε μπε ιρoγvιilμovεq. Το

επoπτικ6 Συμβo0λιo αv διαπιαιιi.loει παραβιioειg τoυ v6μoυ, τoυ κατααrατικo0 και

τωv απo$doεωv τηg Γεvικιlg Συviλεuoηq { παρατυπ[εq ωζ πρoζ τη δια1εiριoη

υπoδεικv0ει ατo Διoικητικ6 Συμβo0λιo τηv επαv6ρθωoη τoυq και oυγκαλεi τη Γεvικr!

Συv€λεuoη 6ταv Θει,-rρεl 6τι πρ6κειται για σoβαρiξ παραβιioειg ιi παρατυπ[εq πou

μπoρεi vα βλ<iι}oυν τα oυμ$€ρoιrια τou Σuvεταιριoμo0.

4. To επoπτικ6 Συμβo0λιo oυιrιd.ooει 6κΘεoη επ[ τoυ ιooλoγιoμo0 και τoυ

λoγαριαoμoυ απoτελεoματωv 1ρι!oηg, τηv oπolα και καταΘ6τει αιη Γεvικη

Συv6λευoη. H 6κθεoη μαζi με τov ιooλoγιoμ6 και τo λoγαριαoμ6 απoτελεoματωv

/;
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χρησηζ πρεπει Vα ειVαι στη διdΘεση τωV συvεταιρujv π6Vτε ημdρεζ πριv τη

σUvεδριαση.

5. Tα μtλη τou επoπτικo0 Συμβoυλioυ ευΘ6vovται για κιiΘε πτα[oμα. Mε απ6Qαoη

τηq γεvικηg oυvdλευoηq των μελιilv μπoρεi τα μ6λη τoυ επoπτικoυ oυμβoυλioυ vα

απαλλιiooorrται τηg ευ θΟvη q τoυq.

6. KιiΘε μ6λo9τoυ επoπτικo0 ουμβoυλ[oυ τoυ oργανιoμo0 oυMoγικηq δια1ε1ριoηq

uπoβ<iMει αιη γενικιj oυviλευoη τωv μελιiv, ετιioια ατoμικη δηλωoη oxετικιi με

oυγκρo0oειq oυμQερ6vτωv, η oπo[α περιi1ει τιq πληρoQoρlεg πoυ αvα$€ρoιrιαι αro

τρ[τo εδιi$ιo τηg παραγραQoυ 2 τoυ ιiρΘρoυ 26 τoυ παρovιoq.

7. Τo επoπτικ6 oυμβoιjλιo τoυ oργαvισμoιi oυλλoγικηq δια1ε[ριoηg oυv€ρ1εται

τακτικιi και oε καΘε περiπτωoη τoυλα1ιατov τ6ooεριq (a) $oρEq ετηolωq και E1ει

τouλιi1ιαιoν τιq ακ6λoυΘεq εξoυo[εq:

α) τηv ιioκηoη τωv εξouoιιbv πoU τoυ 61oυv εκxωρηΘε[ απ6 τη γεvικη ouvθλευoη

ταrv Mελιi.lv,

β) τηv παρακoλo0Θηoη τωv δρααιηριoτητωv και τηg εκτ6λεoηg τι,rν καΘηκ6vτωv τωv

μελιilv τoυ διoικητικo0 oυμβoυλioυ, τoυ γεvικoιi διευΘυντη η και ταrv διευΘυvτιi.lv,

εQ6oov 61ει διoριoΘεl γεvικ6g διευΘυvrηg η και διευΘuvτ6g, καΘιilg, επ[oηq, και τωv

πρooιilπων εκεivωv αια oπo[α €1oυv αvατεΘε[ o1ετικιi καΘιiκοvτα και αρμoδιoτητεg,

γ) την παρακoλoιiΘηoη τηg εQαρμoγliq τι,-lv απoQαoεων τηq γεvικ{q oυv€λευσηξ τωv

μελιi.lv και ιδ[ωg, αυτig πoυ αQoρoιjv: α) αιov τρoπo διαvoμηq τωv πooιilv πoυ

oQεlλovται αιoυg δικαιo01ouξ Kαι τov καvovιoμ6 διαvoμιig δικαιωματων, β) τηv

εQαρμoγι! τωv βαoικιbv αρ1ιilv για τη χρηση τωv πooιbν πou δεv ε[vαι δυvατ6v vα

διαvεμηΘoOv, γ) τηv επεvδυτικη πoλιτικli για τα 6ooδα απ6 τα δικαιιilματα και για

τα 6ooδα πoυ πρoκιiπτouν απ6 τηv επ6νδυoη εo6δωv απ6 τα δικαιιilματα, δ) τιq

κρατrioειq επi τωv εo6δωv απ6 τα δικαιιi.lματα και επ[ εo6δωv πoυ πρoκ0πτoυv απ6

τηv επ6νδυoη εo6δωv απ6 τα δικαιιi.lματα, λαμβαvovtαg υπ6ψη τo ιΙρΘρo 18 τoυ

ν.4481'/2ot7

δ) τηv τηρηoη τωv διαταξεων τoυ ν.2L2l/93, τoυ ν' 4487/2077, τoυ καταατατικo0

και τoυ καvovισμoi διαvoμηζ.

8. Για τηv ιioκηoη τιυv αρμoδιoτliτωv τoυ τo επoπτικ6 ouμβoιjλιo μπoρε[ vα ζητα

απ6 τα πρ6oωπα πoυ πρoβλEπovται στηv περlπτωoη β'τηq παραγρα$oυ 7

oπoιεoδηπoτε πληρoQoρlεg, ατoι1εlα, βιβλiα η 6γγρα$α τoυ oργαvιoμo0
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συλλoγικηξ δια1ε[ριoηg, πoυ απαιτo0vται για τηV εκπληρωoη τωv oκoπιirv τηq

παραγραQoυ 7.

9, To επoπτικ6 σUμβoιjλιo uπoβαMει τoυλιi1ιαιov απαξ ετηolωg ατη γεvικη

ouv6λευoη τωv μελιbv 6κθεoη o1ετικα με τηv ιioκηoη τωV εξoυσιd)v τoυ.

10. M€λog τoυ διoικητικoυ σUμβouλιou η γεvικ6g διευΘuvrηg η διευΘυvτηg δεv

μπoρε[ vα μετθ1ει ατo επoπτικ6 oυμβoιiλιo. Aπαγoρειiεται vα ε[ναι oιiζυγoι η vα

61oυv μεταξυ τoυq oπoιαδηπoτε oυγγdvεια μ€1ρι δε0τερou βαΘμoιi τα μ€λη τoυ

διoικητικo0 ouμβoυλioυ, o γεvικ6g διευΘυvτrig ι! o διευΘuιrιηg με τα μ6λη τoυ

επoπτικo0 ouμβoυλiou. Τα μ€λη τoυ επoπτικo0 oυμβoυλloυ ευΘ0vovται για καΘε

πταioμα.

11. Σε περ[πτωoη διαπ[αιιυoηg παραβιioεωv εκ μ6ρoug τoυ διoικητικo0

oυμβoυλioυ, τo επoπτικ6 oυμβoιjλιo μπoρε[ να πρoo$ε0γει ατη διαδικαo[α τωv

ιiρΘρωv 43 και 46 6ωc 47 η 51τoυ v6μou 4487/20Ι7 '

12. Για τηv ιioκηoη τoυ oυv6λoυ τωv αρμoδιoτητωv τoU, τo επoπτικ6 oυμβo0λιo

μπoρε[ vα εξoυoιoδoτεl αvεξαρτητoυg oρκωτo0g ελεγκτ€g ιi λoγιαr€q η voμικoOg,

τηq διακριτικι!g τoυ ευχtρειαζ και επλoγrig, με δαπανεq πoυ βαρ0voυv, μ61ρι

πoooα16 3% τωv ετηoιωv δια1ειριατικιilv εξ6δωv, κατιi περ1πτωoη, τo Συvεταιριoμ6,

υπ6 τηv πρ6oΘετη πρoιiπ6Θεση τ.iρησηζ τιυv αρ1ιi.lv ε1εμ0Θειαg και μη 0παρξηq

oυγκρou6μεvωv ou μQερ6vτωv.

APΘPo 25

ΠPoΣΩΠlκo ΔlAxElPlΣHΣ

1. o Γεvικ6g ΔιευΘυvτ{g και o αvαπληρωτι]q Γεvικ6q ΔιευΘυvτ{g πρooλαμβιivovται

απ6 τo Διoικητικ6 Συμβoι-iλιo. Εξαoκo0v τιg αρμoδι6τητεξ πoυ τoυq μεταβιβ<iζovται ,

1ωρlq vα απαιτεiται η υπoγραQι! ιiι\λoυ oργιivoυ.

2. To Διoικητικ6 πρooωπικ6 τoυ Συνεταιριoμo0 απoτελε[ται απ6 μ6λη τoυ

Σuvεταιριoμo0 η τρ[τoυξ μη μ€λη αυτoι]. Τα πρ6oωπα πoυ απoτελoυv τo

πρooωπικ6 δια1εlριoηq τoυ Συvεταιριoμo0 δεν μπoρo0v: ι} vα εlvαι επι1ειρηματ[εg

ι] ετα[ρoι, δια1ειριαι6q, διoικητθq { διευΘυvτdq παραγωγιiq oε oργαvιoμo0g

ραδιoμετιiδooηq , 6πoιo και αv ε[vαι τo μdoo επικoιvωvlαg δια oημdτωv, εικ6vωv
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Kαι ηχωv, η oε εταιρiεq εμπoρloυ η παραγωγηq oυoκευιbv αvαπαραγωγηq υλικιi.lv

Qoρdωv η11oυ η η1oυ και εικ6vαg, ιι) vα oυνδ6ovιαι με o1θoη εξηρτημ6vηg εργαoiαg

ri με oπoιαδηπoτε μ6vtμη oυvεργαoiα με τιq αvωτθρω εταιρ[εg, ιQ vα αoκo0v

διευΘυvτικ6q αρμoδι6τητεζ σε εταιρια δια1εlριoηq αrηv ημεδαπη αιηv αMoδαπιi,

εκτoq αv τιq αoκoOv κατ' εvτoληv τou Διoικητικo0 Συμβoυλioυ τou Συvεταιριoμo0,

iv) vα αoκoυν αναλoγεg αρμoδι6τητεξ oε oπoιoδηπoτε voμικ6 πρooωπo δημoolou

ri ιδιωτικoli δικαloυ ( η oε υπηρεo[εg τou Δημoαlou), εQ6oov υπαρ1ει πιΘαv6τητα

vα βρεΘoOv τα oυμQ€ρovrα τoυ αvτιμετωπα με αuτιi τoυ ΣUVεταιρισμor, v) vα

απoκτηoouv συμΦερovrα τα oπoια μπoρει vα 6ρΘoυv oε σ0γκρoυση με αυτα τoυ

Συvεταιριoμo0, vi) vα ακoλoυΘo0v πρoσωπικoOq oκoπoOq 1ρηoιμoπoιιirvιαg τιg

uπηρεolεg τou Συνεταιριoμo0, vii) vα αoκo0v δικαιιi.lματα συvεταιρoU.

ΑρΘρo 26

Eτιioια 6κΘεoη δια$ιiνειαg

1. o Συvεταιριoμ6ζ oΦειλει vα καταρτ[ζει και να δημooιε0ει ετιjoια 6κΘεoη

διαQιivειαg, μαζι με τηv ειδικη 6κΘεoη, για κιiΘε Qoρoλoγικ6 6τog τo αργ6τερo μ6oα

oε oκτιb (8) μrivεq μετα τo τ6λo9 τou 6τoυg. H ετηoια €κΘεoη δια$αvειαq

δημooιε0εται ατηv ιατooελlδα τoυ Συvεταιριoμo0 , oπoυ και παραμ6vει διαΘθoιμη

ατo κoιv6 για π6\rτε (5) τoυλα1ιαιov 6τη.

2. ΠληρoQoρiεg πoU πρ6πει vα παρ61ovται ατηv ετηoια εκΘεoη δια$αvειαξ ειvαι oι

εξηζ:

α) oικovoμικ€g κατααιιioειq πou περLλ,αμβdvoυν ιooλoγιoμ6 ri δηλωoη στoιχειωv

εvεργητικoιi και παΘητικo0, λoγαριαoμ6 των εo6δωv και τωv δαπαvιbv τoυ

$oρoλoγικoιi €τoυg και κατdαιαoη ταμειακιi-lv ρoιilν,

β) 6κΘεoη για τιξ δραστηρι6τητεζ τoU QoρoλoγικoΟ 6τoυg,

γ} πληρoΦoρiεξ σχετικd με τηv dρvηoη χoρηγησηζ ιiδειαg o0μ$ωvα με τηv

παρdγραΦo 4 τoυ αρΘρoυ 22,

δ} περιγραΦri τηg voμικιig δoμrlq και τηζ δoμηξ διακυβ6ρνηoη9 τoυ oργανισμoι1

συMoγικιiζ δια1ε[ριoηq,

ε) πληρoQoρiεg για aMεζ ovτ6τητεg πoυ ανtiκoυν η ελ6γ1owαι, αμεoα ι! iμμεoα, εv

6λω f εv μ6ρει, απ6 τov oργαvιoμ6 oυλλoγικιiq δια1ε[ριoηq,
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αι) πληρo$oρ[εζ σχετικα με τo σUvoλικo πoσ6 τωv αμoιβιi.lv πoυ καταβληΘηκαv αια

πρ6oι,rπα πoυ αvαQiρovrαι στηV παραγραQo 3 τoυ αρΘρoυ 10 και στηV παραγραQo

L τou ιiρΘρoυ 31 κατιi τo πρoηγoιiμεvo 6τoζ, και για <iMεg παρo1€g πoυ

1oρηγoιivται οε αυτoig,

ζ) oικovoμικ6q πληρoQoρlεg πou αvαQ€ρoιrται ατηv παριiγραQo 2,

η) ειδικη €κΘεoη o1ετικci με τη 1ρηoη τωv πooιilν πoυ δαπαvιbvται γtα τoυq oκoπo0g

τωv κoιvωvικι.i.lν, πoλιτιαιικιilv και εκπαιδευτικιilv υπηρεoιιbv. H 6κΘεoη περt61ει τιq

πληρo$oρlεq τηg παραγραQoυ 3.

3, oικovoμικεg πληρoQoρlεg πoυ πρiπει vα παρ€1ovται ατηv ετrjoια EκΘεoη

δια$ιivειαg εlvαι oι εξηq:

α} oικovoμικEg πληρoQoρlεq o1ετικα με τα 6ooδα απ6 τα δικαιιirματα, αvα

κατηγoρ[α εξouoιιilv, τωv oπoiωv τη δια1ε[ριoη 61ει αvαλιiβει o oργαvιoμ6g

oυMoγικηg δια1εlριoηg και αvα εiδoq 1ρrioηg, αιιq oπoiεq oυ μπερλαμβιivovται oι

πληρo$oρ[εq o;1ετικα με τα θooδα πoυ πρoκ0πτoυv για τηv επθvδυοη τωv εo6δι,-lv,

απ6 τα δικαιιilματα και τη χριiση τιυv εo6δωv αυτιbv (εiτε αυτιi διαv6μovται oε

δικαιoO1oug ιi oε ιiMoυg oργαvιoμoιiq oυΜoγικηq δια1ε[ριoηg ε[τε

1ρηoιμoπoιo0νται με ιiMov τρ6πo),

β) oικovoμικdg πληρoQoρiεg o1ετικιi με τo κ6αιoq τηq δια1εiριοηq δικαιωμιiτωv και

ιiMιυv υπηρεoιιbv πoυ παρ61ovται απo τov oργανιoμ6 oυMoγικrlg δια1ε[ριοηq

αιoυq δικαιoιj1oυξ, με αvαλυτικη περιγραQη τouλιi1ιαrov ταrv ακ6λoυΘωv

αιo ι1ε iωv:

αα) 6λωv των λειτoυργικιbv και 1ρηματoδoτικωv δαπαvιiιv, με καταvoμη αvιi

κατηγoρ[α εξoυoιιi.lv, των oπolων τη δια1εlριoη €1ει αναλιiβει o oργανιoμ69

oυλλoγικηg δια1ε[ριοηq και, αv oι δαπιivεg ε[vαι 6μμεoεq και δεv μπoρει vα

καταλoγιαιo0v oε μ[α ι] περιoo6τερεg κατηγoρlεg εξoυoιιilv, επεξιiγηση τηζ

μεΘ6δoυ πoυ χρησιμoπoιηθηκε για τηv καταvoμη αυτιirv τωv 6μμεoωv δαπανιilv,

ββ) τωv λειτoυργικιi.lv και χρηματoδoτικωv δαπαvιbv, με καταvoμ( αvιi κατηγoρiα

εξoυoιιilν, τωv oπolωv τη δια1ε[ριoη 61ει αvαλαβει o oργαvιoμ6g oυMoγικηq

δια1εiριoηq και, αν oι δαπ<ivεg ε[vαι 6μμεoε9 και δεν μπoρεl να καταλoγιαro0v oε

μlα η περιoo6τερεg κατηγoρlεg εξoυoιιbv, επεξηγηoη τηq μεΘ6δoυ πoυ

1ρηoιμoπoιηΘηκε για τηv κατανoμη τωv 6μμεoωv δαπανιbv μ6vo 6oov αQoρα αιη

δια1εlριoη τωv δικαιωμdτωv, (πιζ oπo1εg oυμπερλαμβαvovται τα dξoδα



_+

δια1εiριoηg πoυ κρατoOvται η oυ μι|,ι η Qiζovται με τα 6αoδα απ6 δικαιιi-lματα η με

6ooδα πoυ πρoκιiπτouv απ6 τηv επ€vδUση εo6διυv απo δικαιιilματα ouμQωvα με

τηv παρciγραQo 3 τoυ ιiρΘρoυ 17 και τou αρθρou L8,

γγ) τωv λειτouργικιi.lv και 1ρηματoδoτικιbv δαπαvιiv σε σχ6ση με υπηρεσιεζ, εκτ6ξ

απ6 τη διαχειριoη τωv δικαιωματωv αλλα oυ μπερλαμβαvoμivurv τωv κoιvωvικιbv,

πoλιτισtικ6v και εκπαιδευτικιbν υπη ρεoιιilv,

δδ) τωv π6ρωv πoυ χρησιμoπoιιi Θη καν για τηv κιiλuι}η τωv δαπαvcbv,

εε) τωv κρατlioεαJv πoυ πραγματoπoιηθη καv επl τωv εooδων απ6 τα δικαιιbματα,

με καταvoμ{ ανα κατηγoρ[α εξoυoιιi.lv, τωv oπolωv τη δια1ε[ριoη 61ει αvαλιiβει o

oργαvιoμ6q oυΜoγικηg δια1ε[ριoηg, αvιi εlδog χρησηζ και oκoπ6 κρdτηoηq, 6πωq

δαπαvιi.lv πoυ o1ετlζovται με τη δια1εiριoη τωv δικαιωμ<iτωv,

αιατ} τωv πoooαrιbv πoυ αvτιπρoσωπε0oυV τo κ6αroq τηq δια1ε[ριoηq δικαιωματωv

και ιiMιυv υπηρεoιιilv πoυ παραo1EΘηκαv απ6 τov oργαvιoμ6 oυMoγικιig

δια1ε[ριoηq oε δικαιo01oυg oε ο0γκριoη με τα 6ooδα απ6 τα δικαιιbματα κατιi τo

oικεio $oρoλoγικ6 6τo9, αvci κατηγoρ[α εξoυoιιbv, των oπolιυv τη δια1εiριoη θ1ει

αvαλιiβει o oργαvιoμ6g oυλλoγικιig δια1εlριoηq, και αv oι δαπαvεq εivαι 6μμεoεq

και δεv μπoρεi vα καταλoγιαιoΟv oε μiα ιi περιoo6τερε9 κατηγoρlεq εξouoιιilv,

επεξrjγηoη τηq μεΘ6δoυ πoυ χρησιμoπoι{Θηκε για τηv κατανoμli τιυν 6μμεoωv

δαπανιirv.

γ} oικovoμικ6g πληρoQoρiεq o1ετικα με τα πooιi πoυ osελovται αroυq δικαιoO1ouq

με αvαλυτικη περιγρα$η τoυλιi1ιαιov τωv ακ6λoυΘιυν αroι1ε[ωv:

αα} τoυ oυvoλικoO πooo0 πoυ αvαλoγε(, oε δικαιo01oυq με καταvoμιi αvd

κατηγoρ[α εξoυoιιi.lv, τωv oπolωv τη δια1ε[ριoη 61ει αvαλιiβει o oργαvιoμ6q

oυMoγικηg δια1εlριoηq και ανd εiδoq 1ριioηq,

ββ} τoυ oυvoλικo0 πooo0 πoυ καταβdMεται oε δικαιo01oυg με καταvoμrj αvα

κατηγoρiα εξoυoιιi:v, τωv oπolωv τη δια1εiριoη E1ει αvαλιiβει o oργανιoμ6g

oυλλoγικι|g δια1εiριoηq και ανd εlδoq 1ρηoηq,

γγ} τηq oυμ6τηταξ τωv πληρωμιbv, με καταvoμιj αν<i κατηγoρ[α εξoυoιιilv, των

oπolωv τη δια1ε[ριoη 61ει αvαλαβει o oργαvιoμ6q oυλλoγικηq δια1ε[ριoηg και εi.δoq

χρησηξ,

δδ) τoυ oυvoλικoJ πooo0 πoυ d1ει ειαπρα1Θε(, αλλd δεv 61ει ακ6μη πρoοδιoριατεi

τo πoo6 πou αvαλoγεl αιoυq δικαιo01oυξ, με Kαταvoμιi αvci κατηγoρ[α εξoυoιιi.lv,
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τωv oπoιωv τη διαχειριση 61ει αναλαβει o oργαvιoμ6g oυMoγικιiξ δια1ε[ριoηq και

ανιi εlδoq 1ρι]oηg και με uπ6δειξη τoυ Qoρoλoγικoυ €τoυg κατιi τo oπolo

ειoπριi1Θηκαv τα πood αυτιi,

εε) τoυ oυvoλικoO πooo0 πou αvαλoγεi ατouq δικαιoυ1oυq και δεν τoυq €1ει ακ6μη

διαvεμηΘεl, με καταvoμri ανci κατηγoρ[α εξoυoιιirv, τωv oπolωv τη δια1εiριoη 61ει

αναλαβει o oργαvιoμ6g oυMoγικηg δια1ε[ριοηq και εlδoq χρησηξ και με υπ6δειξη

τoυ $oρoλoγικoΟ 6τoυ9 κατα τo oπoio ειαπριi1Θηκαv τα πooα αυτ<i,

αιατ) αv o oργαvιoμ6g oυλλoγικηg δια1ε[ριoηg δεv d1ει πραγματoπoιηoει τηv

καταvoμ{ και τιg πληρωμ6g εvτ6q τηg πρoΘεoμlαg πoυ oριζεται αιηv παραγρα$o 2

τoυ dρθρoυ 19, τoυζ λ6γoυζ τηg καΘυαt6ρηoηq,

ζζ) τωv ouvoλικιi.lv μη διαvεμητ6ωv πooιi.lv μαζι με επεξηγηoη τηq 1ρηoηg των πooιbv

αuτιilv.

δ) Πληρo$oρΙ.εq για τιζ σχ6σειζ με ιiMoυg oργαvιoμoOq oυMoγικηq δια1εiριoηq, με

περιγρα$r! τoυλd1ιαιov τι,-lv ακ6λoυΘωv αιoι1ε[ωv:

αα) των πooιbv πoυ λαμβιivovται απ6 αMouq oργαvιoμoι-iq oυΜoγικlig δια1ε[ριoηg

και τωv πooι.bv πou καταβαλλovται oε αMoυg oρlαvιoμoΟq oυMoγικηg δια1ε[ριoηg,

με καταvoμη αvα κατηγoρ[α εξoυoιιi-lv και αvd εiδog 1ρηοηg και αvιi oργαvιoμ6

oυMoγικηq δια1εiριoη q,

ββ) τωv εξ6δωv δια1ε[ριoηq και αλλιυv κρατrioεωv επ[ τωv εo6διυv απ6 δικαιιbματα

πou oQεlλovται oε αλλoυq oργαvιoμoιig oυMoγικιiq δια1ε[ριoηq, με κατανoμη αvα

κατηγoρ[α εξoυσιωV και αvα εiδog 1ρfoηg και αvιi oργαvιoμ6 oυλλoγικηg

δια1εiριoηg,

γγ} τωV εξ6διυv δια1ε[ρισηζ και <iMωv κρατιjoεωv επ[ των πooιbv πoυ

καταβλι]Θηκαν απ6 ιiλλoυq oργαvιoμo0g ουλλoγικηq δια1ε[ριoηq, με καταvoμιj αvα

κατηγoρ[α εξoυoιιirv και αvα oργαvιoμ6 oυλλoγικ{g δια1ειρισηζ,

δδ) τωv πooιilv πoυ διανεμrjΘηκαv απευΘε1αg σε δικαιo0χouξ πoυ πρotρ1owαι απ6

ιiλλoug oργαvιομoιiq ουλλoγικηg δια1εiριoηg, με καταvoμιj αvd κατηγoρiα εξoυoιιilv

και αvιΙ oργανιoμ6 oυλλoγικriq δια1ε[ριoηq o$μQωvα με τηv παριiγραQo 3 τoυ

ιiρΘρoυ 37.
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4. H ειδικη 6κΘεoη α$oρα oτη 1ρηoη τωv πooιi.lv πoυ δαπαvιirvται για τouq οκoπoΟq

τωv κoιvωvικιirv, πoλιτιστικωv και εκπαιδεuτικιilv υπηρεoιιbv και περιλαμβιivει τιg

πληρoΦoριεξ α} τα πoσd πoυ δαπαvιivται για κoιVωvικ6g, πoλιτιαιικ6q και

εκπαιδευτικig uπηρεolεg κατιi τη διαρκεια τoυ $oρoλoγικo0 €τoυq, με καταvoμη

τωv πooιilν αvιi υπηρεo[α και β) oι πληρo$oρ[εg και επεξηγηoειq για τη χρηση τωV

εv λ6γω πooιilν αvα εlδoq υπηρεo[αq, oι απoδ€κτεq, τα 6ξoδα δια1εlριoηg τoυ

oργαvιoμo0 για τη χρηματoδ6τηoη κoινωvικιbv, πoλιτιαιικιilv και εκπαιδευτικιilv

υπηρεσιωV, καΘιilg και τα πoσd πoυ πραγματι δαπαν(Θηκαv για τιg uπηρεoiεq

αυτ6g.

5' oι oικovoμικiq κατααταoειζ πoυ αvαΦ6ρovται στηv περiπτωoη α' τηq

παραγριiQoυ 2 τoυ παρ6vιog, καΘιbq και καΘε oικovoμικη πληρo$oρ[α πoυ

αvαQ6ρεται αιιg περιπτιiloειζ ζ' και η' τηζ παραγρdΦoυ 1 και oιηv παραγραQo 3

τoυ παρ6vroq ελ6γ1oνται απ6 6Vαv ι! περιoo6τερoυζ oρκωτo0ζ ελεγκτiq - λoγιατ6g,

oι oπoloι oυvτιioooυv o1ετικη iκΘεoη. H 6κΘεoη αuτri δημooιε0εται oλ6κληρη αιηv

ετηαια EκΘεoη διαQdvειαq.

6. Διαταξειg ιiMωv v6μωv αvα$oρικd με τηv oικovoμικη δια1ε(,ριoη και τov 6λεγ1o

τωv oργαvιoμιbv oυλλoγικrig δια1ε[ριoηg εξακoλoυΘoΟv vα ισχ0oυv.

APΘPo 27

Yπo1ρειiroειg των πρoσ(bπων πoυ δια1ειρiζovται τιξ επιxειρηματικθq

δρααrηρι6τητεq τoυ Συvεταιριoμoι)

Tα πρ6oωπα πoυ δια1ειρlζovται τιζ επι1ειρηματικ6q δραατηρι6τητ6q τoυ

Συvεταιριoμo0 6πιυq o v6μιμoq εκπρ6oωπoq, τα μ6λη τoυ διoικητικoJ και τoυ

επoπτικo0 ouμβoυλtoυ και o γεvικ6q διευΘυvτηg, αv υπιiρ1ει, πρ6πει:

α) vα μηv θ1ouv παραπεμ$θε[ τελεoιδlκωq για κακo6ργημα { να μηv 61oυv

καταδικααιεl για κακoιiργημα ι! πλημμ6λημα oε πoιvη αιερητικη τηq ελευΘερ[αg

αvιilτερη των δ0o (2) ετιilv η, αvεξαρτητα απ6 τo ιi ι.Llog τηq πoιvιiq, για εγκληματα

κατιi τηg ιδιoκτηolαq ι| τωv περιoυoιακιirv δικαιωμιiτωv, για λαΘρεμπoρiα,

παρα11ιiραξη ι! πλααιoγραQiα, $oρoδιαQυγri, δωρoδoκlα η δωρoληι}iα. Για τη

διαπ[αιωoη τηζ μη τελεolδικηq παραπoμπιlg και τηξ μη καταδ1κηg τoυ
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πρoηγo0μεvoυ εδαQ[oυ τα ciτoμα αυτα υπoβιiMoυV στoV oΠl πιαroπoιητικ6

αρμ6διαg δικααιικηg αρ1ηg για μη παραπoμπη και αvτ[γραQo πoιvικoO μητριiloυ

απ6 τo oπoio vα πρoκιiπτει η μη καταδ[κη αvτiαιoι1α. Tα ωg αvω πρ6oωπα

o$ελoυv vα υπoβιiλoυv και δηλωoη με τιq πληρoQoρlεq πoυ αvα$6ρovται αrηv

περiπτωoη δ' τηg παραγρα$oυ 2 τoυ ιiρΘρoυ 31,

β) vα εvεργo0v σωσrα, συvετα και καταλληλα, με τηv εQαρμoγη κατιiΜηλωv

διoικητικιbv και λoγιατικιirv διαδικαoιιi.lv, καΘιi.rg και μη11αvιoμιilv εoωτερικo0

ελ6ψ1oυ.

γ) vα Θεoπi.ζouv και εQαρμ6ζoυv διαδικαolεg, ιilατε vα απo$εΟγovιαι oι

oυγκρoιjoειq oυμ$ερovτωv και, αv τ6τoιεq oυγκρo0oειg δεv μπoρεi να

απoQευ1Θo0v, vα μπoρoOv vα εwoπlζoυv, vα δια1ειρ[ζovται, vα παρακoλoυΘo0v

και vα γvωστoπoιoJv πραγματικ69 ιi δυvητικ6q oυγκρo0oειg oυμQερ6vτωv, κατιi

τρ6πo ωστε vα απoτρ6πεται η αρvητικη επiδραoη τoUξ σια oυMoγικιi oυμQEρoντα

τωv δικαιo01ωv πou εκπρoσωπεi o oργαvιoμ6g. Για τo oκoπ6 αυτ6, τouλιi1ιατoν

υπo1ρεo0vιαι vα υπoβαλoυv ατoμικη δriλωoη πρoζ τη γενικιi ουν€λεuoη τoυ

ΣuvεταιριομoΟ, πριv απ6 τηv αvιiληι|η τωv καΘηκ6vιων τoυξ και αrη oυv61εια oε

ετηoια βιioη, πoυ Θα περιλαμβ<ivει τoυλd1ιαrov τιq ακ6λoυΘεg πληρoQoρlεq:

α) oπoιαδι]πoτε oυμQ6ρovτα 61oυv αιo Συvεταιριoμ6,

β) κιiΘε αμoιβri, απoζημiωoη η παρo1η πoυ €λαβαv απ6 τo Συνεταιριoμ6 κατα τo

πρoηγoΟμεvo Qoρoλoγικ6 tτoq, σrιζ oπolεg περιλαμβαvovrαι και oι

ouvταξιoδoτικ6g, αoQαλιαιικ6g παρo169, oι παρo1dg oε εlδog και αMα ε[δη

παρo1ιbv,

γ} τα πooιi πoυ 6λαβαν κατιi τo πpoηγo0μεvo $oρoλoγικ6 6τo9 ωg δικαιo01oι απ6

τo Συνεταιριoμ6,

δ) δriλωoη o1ετικιi με oπoιαδι!πoτε πραγματικιi r] δuvητικι! o0γκρoυoη μεταξ0

πρooωπικιilv oυμ$ερ6vτωv και ουμsερ6vτωv τoυ Συvεταιριoμoιi η μεταξι)

uπο1ρειboεωv €vαvτι τoυ ΣυvεταιριoμoO, και υπo11ρειiloειrrv €vαvτι oπoιoυδrjπoτε

αMoυ $υoικorj η voμικo6 πρooιilπoυ.

APΘPo 28
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Παρo1ιi πληρoQoρι6ν πρoζ τouξ δικαιo6χouξ σχετικd με τη διαχειριση των

δικαιωμιiτωv τoυg

1. o Σuvεταιριoμ6q διαΘ6τει τo αργ6τερo εvvθα (9} μ{vεg μετα τo τiλoζ καΘε €τoυg

1ρrioηg oε κιiΘε δικαιo01o, αιov oπolo 61ει αvαγvωρloει τα εσoδα πoυ τoU

αvαλoγo0v απ6 δικαιωματα για τo σUγκεκριμθvo 6τog 1ρηoηg, αvεξαρτητωg αv αυτ<i

τoυ 61oυν καταβληθει ιi 61ι, τoυλα1ιατov τιq ακ6λoυθεζ πληρoΦoριεζ:

α) τα αιoι1ε[α επικoιvωvlαg πoυ o δικαιoιiχoq 61ει εξoυoιoδoτιioει τov oργαvιoμ6

συMoγικΙiξ δια1εlριoηq vα χρησιμoπoιεi για τηv ταUτoπoιηση και τov εvroπιoμ6

τoυ,

β} τα tooδα απ6 τα δικαιιi.rματα πoυ αvαλoγoΟv ατov δικαιo01o,

γ) τα πood πoυ καταβιiλλoyrαι απ6 τov oργαvιoμ6 σUλλoγικηζ δια1εlριoηg ατov

δικαιoιi1o αvιi κατηγoρ[α εξouσιιbν πou δια1ειρlζεται και ανd εiδog 1ρι]oηq,

δ) τηv περloδo κατd τηv oπolα πραγματοπoιιiΘη κε η 1ρfoη, στηv oπoια

αvτιαιoι1oυv τα αvαλoγoΟvτα πoσd πoυ αvαγvωρlαιηκαv και καταβληΘηκαv στov

δικαιoιi1o, εκτ69 ειiν αvτικειμεvικol λ6γoι, πoυ o11ετiζovται με τηv υπoβoλη

αvαQoριi.lv εκ μ€ρoυg τωv 1ρηατιilv, δεv επιτρ€πoυv αιov oργανιoμ6 oυλλoγικηg

δια1ε[ριoηg vα παρdσχει τιξ πληρo$oρ[εg αυτ6g,

ε}τιg κρατιioειq πoυ γlvovται για τα 6ξoδα δια1εiριoηg,

αr} τιg κρατlioειq πou γlvovται yια καθε oκoπ6 εκι6g τωv εξ6διυv δια1εiριoηg,

ζ) τα 6ooδα απ6 δικαιιilματα πoυ αναλoyoιiv αιoν δικαιo01o και τα oπolα δεv €1oυv

καταβληΘεi για oπoιαδηπoτε 1ρovικη περloδo.

2' o Συvεταιριoμ6g παρ61ει τιg ωg ιivω πληρo$oρ[εq oε Avεξιiρτητεq ovτ6τητεq

Δια1εlριoηq/ μ6λη τoυ Συνεταιριoμo0, αρμ6διεq για τηv περαιτ€ρω διανoμη ταrv

εσ6δωv απ6 τα δικαιιilματα σε δικαιo0χoυζ, εdV oι εν λ6γω olrτ6τητεζ €xoυv ηδη

σrηv κατoχη τoUζ τιξ πληρoQoρiεq αυτ€q. oι ovι6τητεg αυτ€g o$ελoυv vα

διαΘ6τoυν τιξ πιo πdvu, πληρo$oρ[εg τo αργ6τερo εvv6α (9) μηvεζ μετα τo τελoξ

κdΘε tτoυq χρησηζ σε κιiΘε δικαιo01o, στov oπoιov 61oυv αvαγvωρioει τα 6ooδα

πoU τoυ αvαλoγo0v απ6 δικαιιbματα για τo oυγκεκριμθvo dτoq 1ριioηq, αvεξαρτιiτι,-lg

εdv αυτιi τou θ1ouv καταβληΘε[ { 61ι.
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nαρo1ι! πληρoQoριιilv πρoq ιiΛλoυg oργαvιoμo0q oυMoγικηq διαxε(ριoηg o1ετικιi

με τη δια1εlριoη τιοv δικαιωμιiτωv δuvιiμει oυμβιioεων εκπρooιilπηoηg

o Συvεταιριoμ6q διαΘ6τει τo αργ6τερo εvvθα (9) μηvεg μετα τo τEλog κdΘε θτoug

1ρηoηg και με ηλεκτρoVιKd μ6oα oroυq oργαvιoμoιjg ouλλoγικηg δια1εlριoηq για

λoγαριαoμo τωv oπoiωv αvαλαμβιivει τη δια1εiριoη δικαιι,-lματων ατo πλαioιo

ουμβαοηg εκπρooιbπηoηq για τo συγκεκριμ6vo 6τoq 1ρι]oηq, τoυλα1ισtoν τιζ

ακ6λoυΘεg πληρo$oρiεg:

α) τα 6ooδα απ6 τα δικαιιilματα πoU αvαλoγo0v και τα πooιi πoυ καταβdλλovται

απ6 τov oργαvιoμ6 oυΜoγικηq δια1εiριoηq ανα κατηγoρiα εξouoιιbv πoυ

δια1ειρiζεται και αvιi εlδoq pηoηq για τα δικαιιilματα πoυ διαχειρiζεται o0μ$ωvα

με τη o0μβαoη εκπρooιilπηοηg,

β) τα 6ooδα απ6 δικαιιirματα πoυ τoUζ αναλoγoιiv και τα oπolα δεv 61oυv

καταβληθε[ για oπoιαδηπoτε 1ρoνικη περ[oδo,

γ) τιq κρατηoειg πoυ γlvovιαι για τα 6ξoδα δια1iε[ριoηq,

δ} τιζ κρατηoειζ πoυ γlvovται για κciΘε oκoπ6 εκτoq τωv εξ6δωv δια1ε[ριoηg πoυ

αvαQ6ρovrαι αιo ιiρΘρo L8 ν.448t/2077

ε) πληρoQoρiεg για τη 11oρηγηoη η μη αδειιi-rv oε o16oη με τα 6ργα και αMα

ζητηματα πou πρoβλ6πovται αιη o0μβαoη εκπρooιbπηoηq,

αr) απo$αoειq πoυ εγκρlvovιαι απ6 τη γεvικη oυv€λεuoη, ε$6ooν oι απoΦαoειξ

αυτ69 α$oρo0v τη δια1ε[ριση τωv δικαιι,-lμιiτωv δυνιiμει τηq o6μβαoηg

εκπρooιilπηoηq.

APΘPo 30

Παρo1ιi πληρoQoριιilv πρoq δικαιo01oυξ, dι\λoυξ oργανισμo0ξ συλλoγικliζ

δια1εQιoηg και χρriστεζ κατ6πιv αιτr!ματog

o Σuvεταιριoμ6ξ διαθ€τει, κατ6πιv αιτιoλoγημ€vou αιτrjματoq, oε oπoιovδι!πoτε

oργαvιoμ6 oυMoγικι]q δια1ε[ριoηq, για λoγαριασμ6 τoυ oπoloυ αναλαμβιivει τη

δια1εiριoη δικαιωματων σro πλαισιo μιαq oιiμβαoηq εκπρooιbπηoηq { oε

oπoιovδιjπoτε δικαιo01o, Mθλog τoυ ΣυvεταιριoμoΟ η Επω$ελoΟμεvo η oε

oπoιovδηπoτε χρησrη αK6μη και δυvητικ6 με τη 1ριioη ηλεκrρovικιilv μ6oωv και

1ι,lρ[g αδικαιoλ6γητη καΘυαιEρηoη, τoυλα1ιατoν τιg ακoλoυΘεq πληρo$oριεq: τoυg

rl-
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τ0πoυζ τωv ερμηvειωv/εκτελ€oεωv πoυ εκπρooωπoυv, τα δικαιιbματα πoυ

δια1ειρiζovται, και τιg επικριiτειεq πoυ καλ0πτovται.

} APΘPo 31

Πρoorαoiα δεδoμθvωv πρoσωπικo0 1αρακτfi ρα

H επεξεργαo[α δεδoμ6vωv πρooωπικo0 1αρακτηρα πoU πραγματoπoιε lται αιo

πλα[oιo τoυ παρ6vτog voμou υπ6κειται ατιg διατιiξειq τoυ ν' 2472/1997 (A' 5o).

To Διoικητικ6 Συμβo0λιo oρ[ζει με απ6$αoιi τov υπειjΘυvo επεξεργαoiαζ.

APΘPo 32

ΔlAxElPlΣτικo EτoΣ

Ωg δια1ειριαιικ6 6τoq oρiζεται τo ημερoλoγιακ6 θτog. Ειδικιi η πριbτη δια1ειριαιικη

1ριjoη αρ1iζει απ6 τηv παρo1ri ιiδειαg λειτoυργlαq τou ΣυvεταιριoμoO απ6 τo

Yπoυργεlo Πoλιτιoμou και τελειιi.lvει τηv 3Lη Δεκεμβρioυ τoυ επoμ€vou 6τouq.

APΘPo 33

AΠoΘΕMAτlκA

L. Για τo oxηματιoμ6 τou απoΘεματικo6 παρακρατε[ται τo 1/1O επl τι,rv καΘαριbv

εο6δωv τηq κιiΘε 1ρηoηq , εκτ6q αv τo 0ι.Uog τoυ 61ει εξιoωΘε( με τη oυvoλικι! αξlα

τωV σuvεταιριστικιilν μερiδωv.

2. H Γεvικιj Σuv6λευoη μπoρε[ vα απo$αoiζει για τo σχηματισμ6 ειδικιilv €κτακιων

απoΘεματικιilν.

APΘPo 34

APXEΣ ΠoY ΔιEΠoYN τoN κANoNlΣMo ΔlAΝoMHΣ

1. H Γεvικη oυv6λευoη εγκρiνει και τρoπoπoιεi τov καvovιoμ6 διαvoμrjq
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2. To πρoi6v τηg δια1ε[ριoηg διαv6μεται καταρ1ηv o0μQωvα με τo πoooατo

oυμμετo1rjq τηg καΘε ερμηνε[αg oε αυτ6 τo πρo[6v

3. Aπoκλloειq απo αυτη τηv αρ1η επιτρ6πovται εciv η πραγματικη 1ρηoη καΘε

ερμηvεlαg ( o αριΘμ69 τωv δικαιo01ωv για καΘε 1ρliοη τoυ εργoυ δεv μπoρε[ vα

υπoλoγιoΘεl η για τov υπoλoγιoμo τoυ απαιτε[ται δυoαvαλoγη εργαolα. Aκ6μα

oμωg και oε αυτ6q τιg περιπτιiloειg η διαvoμη πρ€πει vα βαο[ζεται oε αvτικειμεvικιi

και επαληΘε0oιμα κριτηρια

4. Mε απ6Qαoη τηq Γεvικrjg oυv6λεuoηq πoooαι6 επi τωv καΘαριbv εo6δωv

μπoρεi' vα διατεΘεl για τη δημιouργiα Tαμεlou αΜηλoβoηθειαg ι] τηv εv[o1υoη

πoλιτιαrικιirv δρααrη ριoτητωv.

APΘPo 35

ANAΦoPEΣ AlτHMAτΩN ΠAPAnoNΩN- YΠoBoΛH κAτAΓΓEΛ|ΩN

o Συvεταιριoμog Θ6τει αιη διαΘεoη τωv Mελιbν/Συvεταlρωv τoυ, τωv

Επιυ$ελoυμtvωv και τωv oργαvιoμιbv ΣυΜoγικηg Δια1ε[ριoηq, για λoγαριαoμo των

oπoiωv αvαλαμβιivει τη δια1ε[ριoη δικαιωματωv ατo πλαioιo oυμβdoεωv

εκπρooιilπηoηq, διαδικαolεg για τη διεκπερα[ωoη καταγγελιιilv, ιδ[ιυq οε o16oη με

τη o6μβαoη αvιiΘεoηg για τη δια1ε[ριoη των δικαιωματωV και τη λιjξη αυτηg η τηv

ανακληoη ι! τηv καταγγελiα τι,rv δικαιωμ<iτωv, τoυg 6ρoυg ειoδo1ηq μ6λoυg, τηv

εioπραξη τωv πooιbv πoυ o$ελovται στoυζ δικαιorχouξ, τιζ κρατηoειq και τιg

διαvoμ6q. H καταγγελ[α κατατ[Θεται εγγριiQωg με oπoιovδηπoτε τρ6πo κρ[vει o

καταγγ6λλωv oκ6πιμo, αιov oπoio ou μπεριλαμβιivεται Kαι τo ηλεκτρovικ6

τα1υδρoμεio.

o Σuvεταιριoμ6g αvαρτα με ευδιακριτo τρ6πo αιηv ιατooελlδα τoυ τα αιoι1εiα

εκε[vα πoυ απαιτoOvται πρoκειμ6vou vα εiναι εQικτιi η υπoβoλη καταγγελιιirv,

καΘιbg και τo o1ετικ6 πλαloιo και τη διαδικαo[α πou δι€πoυv τηv υπoβoλη και

διεκπερα[ωoη αυτιilv.

Av υπoβληΘεi καταγγελ[α σιo Σuvεταιρισμ6, o Συvεταιριoμ6g εvημεριivει τov

καταγγ6λλovτα για τη λriι!η τηg αμ6oωg και oε κιiΘε περιπτωση τo αργ6τερo μ6oα

σε τρειξ (3) εργαoιμεq ημ6ρε9 απ6 τηV υπoβoλη τηζ. o Συvεταιριoμ6g o$ελει vα

απαντd εγγραQωg και αιτιoλoγημdvα τo αργ6τερo μioα οε διbδεκα (12) εργαoιμεg



ημ6ρεζ απ6 τη ληΦη τηζ καταγγελιαζ. E<iv απαιτηΘoυv περαιτ6ρω αιoι1εiα απ6 τov

Συvεταιριoμ6, μπoρει vα τα ζητηoει απo τoν καταγγ€Movτα εvτ6g τηg ωq ανω

πρoθεσμιαξ. Σε αυτη τηv περιπτωση o Σuvεταιριoμ6g o$ε[λει vα απαvτΛσει

εγγραΦωζ και αιτιoλoγημ€vα τo αργ6τερo μEαα oε επτd (7) εργασιμεζ ημ6ρεq απ6

τηv ημ6ρα λ{ι.,bηq τωv ou μπληρωματικιilv ατoι1ε[ωv.

APΘPo 36

εΠlΛYΣH ΔlAΦoPΩN MEτAΞY MEΛΩN κAl oPΓANlΣMoY

1. oι δια$oρ69 μεταξU τoU ouvεταιριoμoιi και τωv μελιbv τurv oργαvιομιilv

ουΜoγικlig δια1εlριoηq και τωv oργαvιoμιirv oυMoγικιjg πρoαιαoiαg, τωv

δικαιoιi1ωv η τωv 1ρηαιι.ilv, πoυ γεvvιilvται απ6 τηv ε$αρμoγιi τωv διατιiξεων τoυ

ν.448'J'/2o17 και τoυ V. 2727/1993, μπoρεi, ειiv τo επιθuμo0v 6λα τα εμπλεκ6μεvα

μ6ρη, vα υπαγo\rrαι σε διαμεooλιiβηoη, o0μ$ωvα με τιq διαταξειq τou v. 3898/2010

(A'211).

2. Σε περiπτωoη απoτUχιαξ τηg διαμεooλιiβηoη9 oυvιιioαεται πρακτικo, o0μQωvα

με τηV παρ. 2 τoυ ιiρΘρou 9 τoυ v. 3898/2010. H διαδικαo[α διαμεooλdβηoηg δεv

Θ[γει τo δικαiωμα τωv μεριbv vα διεκδικoOv και vα πρoαoπiζovrαι τα δικαιιbματιi

τoυg πρooQε0γovιαg παρdMηλα ατα δικααrηρια. Τα μ6ρη μπoρει vα uπαγιiγoυv τη

διαQoριi αιη διαμεooλαβηση ειτε πριv ειτε κατιi τη διαρκεια τηg εκκρεμoδικ[αq. Σε

περιπτωση πoυ η διαΦoρd uπαχΘει ατη διαμεooλιiβηoη, απoκλε[εται η αoκηoη

αγωγιig πριv απ6 τηv oλoκλιiρωoη τηq διαδικαolαg διαμεοoλιiβηoηg. Aν υπα1Θε(

κατd τη διιiρκεια τηζ εκκρεμoδικ[αq, τo δικααιηριo oε κιiΘε σιdση τηζ δi.κηg, αv τα

μdρη oυμ$ωvo0ν, αvαβαλλει τηv εκδ[καoη τηg υπ6Θεoη9 σε συVιoμη δικαoιμo και

παντωg 61ι πEραv τoυ εξαμιivoυ.

APΘPo 37

Δ|AΛYΣH ΣYNEτAlPlΣMoY

o Συvεταιριoμ6ζ διαλJεται:

α} αv τα μ6λη μειωΘo0v κιiτω τωv ].0

1'7



β) 6ταv λriξει o χρ6Voξ διιiρκει<iq τoυ και δεv απoΦασισΘηκε παραταoη απ6 τη

Γεvικη Συvελευoη

γ) αv απoQαoioει o1ετικιi η ΓεVικη Συv6λεuoη

δ) αv κηρu1Θεi oε πτωχευση o0 μ$ωvα με τo αρΘρo 11 τou v6μoυ 1'667 /1986.

APΘPo 38

ΣYrxΩNEYΣH ΣYNEτAιPlΣMΩN

Διjo η περιoo6τερoι oυv/oμol μπoρoOv vα ouγ11ωvευθo0v. Για τη oυγ1ιbvευoη

απαιτειται απ6Φαση τωv γενικιbv συVελε0σεωv και κατα1ιilριoη τoυ v6oυ

κατααιατικo0 σιo μητριbo τωv oυv/oμιilv τoυ Ειρηvoδικεlou, εκεlvoυ ατηv

περιQiρεια τoυ oπoιoυ Θα d1ει τηv iδρα τoυ o μετιi τηv συγχιivεUση oυv/oμ6g. Aπ6

τηv κατα1ιbριoη αυτΙi o v6oξ συν/σμ6ζ υπειoθρ1εται σε 6λα τα δικαιιbματα και τιg

uπo1ρειboειg τωv συv/σμ6V πou oυγ1ωvειiτηκαv. oι εκκρεμειξ δ[κεq oυvε1iζovται

απ6 αuτ6v χωριq διακoπη.

APΘPo 39

EκκAoAPlΣH

H εκκαΘ<iριoη διεvεργε[ται απ6 τo επoπτικ6 oυμβoιiλιo.

Kατιi τηv εκκαΘιiριoη διεκπεραιιivovται oι εκκρεμε[g uπoΘ6oειg και ιδιιυg

εισπρdττovται oι απαιτriσειζ, ρευστoπoιειται η περιoυσια και πληριi.lvovται τα χρθη

τoυ Συvεταιριoμoι-i. Τo υπ6λoιπo διαvεμεται σroυζ σUvεταιρoυζ σιjμΦωvα με τov

κανovιoμ6 διαvoμιiq.

To παρ6v

Kατααrατικη

APΘPo 40

TEΛlκH ΔιAτAΞH

κατασιατικ6 απoτελo0μενo απ6 40 ιiρΘρα,

Γεvικη Συv6λευoη, τoυ συvεταιρισμo0 τηv

6πoυ oυvηλθαv oε oυvεδρiαoη

εγκριΘηκε απ6 τηv

αrηv AΘηvα

και υπoγρdΦηκε ωζτηv

ακoλoυΘωq:
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Για τov 0ργανιoμ6 EPATΩ ΣYN.Π.E

.Η 
ΠPoΕΔPoΣ

" 
a"" '

XAP|Σ AΛEΞloY

o ANT|ΠPoΕΔPoΣ

ΓΕΩPΓloΣ ΓΕPoΛYMAToΣ

MΕΛH

KΩNΣTAΝΤ|NoΣ ToYPNAΣ

ANAΣΤAΣloΣ KAToΠoΔHΣ

AΘANAΣloΣ ψΩPoMYTAΣ (KoM NHNoΣ)

o ΓΕN. rPAMMAτEAΣ

XPHΣτoΣ ΔANTHΣ

o τAM|AΣ

lΩANNHΣ ΘΩMoΠoYΛoΣ
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2.

1.

κANoNlΣMoΣ ΔlANoMHΣ

Aπ6 τo o0voλo τωv εo6δωv Θα παρακρατεlται πoooαι6 με1ρι και 20% για τηv

καλυ ι.|.l η τωv εξ6δωv λειτouργlαg τoυ oργαvιoμoυ. Τo πoooαιo αuτo μπoρε[ vα

μειωΘεi με απ6sαoη τoυ Δ.Σ. . Στη oυvd1εια γivεται η παρακρατηoη επ[ τι,-lv

καΘαριi.lv εo6δωv πoυ πρoβλ€πεται oτo αρΘρo 21τou κατααιατικoΟ.

Τα πρoq διαvoμη 6ooδα, Θα διαv6μovιαι ωq εξηq:

α. Aμoιβιi απ6 ραδιoτηλεoπτικΛ μετciδooη με oπoιoδriπoτε τo6πo

H αμoιβιi απ6 τη ραδιoτηλεoπτικη μεταδooη Θα διαv6μεται gLμε βdoη τη χρηση

των ερμηvειιilv κιiΘε ερμηvευτιi,6πω9 αυτ6 Θα εξεuρ[oκεται απ6 τα πρoγραμματα

(play-lists) τωv μεταδoΘ6vτωv η αvαμεταδoΘιivτωv ερμηvειιbv, oε πooooτ6 εξηvτα

τoιgεκατ6 (60%) επιτoυ διαvεμoμ6voυ εo6δoυ αυτηqτηq αμoιβηqκαι β) με βιioη

τιg εγγεγραμμ6vεg ερμηvεiεq τou κιiΘε δικαιoJ1ou πρoq τo oιjvoλo τωV

εγγεγραμμ6vωv ερμηvειιilv oλωv τωv δικαιo01ωv πou 61oυv αvαΘ€oει τη

δια1ε[ριoη τωv δικαιωμιiτωV τoUζ στoV oργαvιoμ6, oε πoooαι6 oαραvτα τoιq εκατo

(40%) επlτou διαvεμoμ6voυ εο6δoυ αυτηgτηg αμoιβηg

β. Aμoιβη απ6 τnv αvαπαoαvωvΛ vια ιδιωτικιi xρlioη (ιiρΘoo ]"8 παo.3 )

H αμoιβη απ6 τηv αvαπαραγωγη για ιδιωτικη 1ρηoη Θα διαv6μεται α) με βαoη τη

χρηση τωv ερμηvειι.i-lv καθε ερμηvευτη, 6πωg αυτ6 Θα εξευρ[oκεται απ6 τα

πρoγρdμματα (play_lists) τωv μεταδoθ6vτωv η αvαμεταδoΘ6vrων ερμηνειιilv, oε

πoooαι6 εξιivτα τoιg εκατ6 (60%) επιτoυ διανεμoμ6νoυ εo6δoυ αυτlicτηζ αμoιβιiζ

και β) με βαoη τιq εγγεγραμμ6vεg ερμηvεlεq τoυ καΘε δικαιoιi1oυ πρog τo oιjνoλo

τωv εγγεγραμμivωv ερμηvειιbv τoυ oυv6λou -τωv δικαιo01αrv πou €1ouv αvαΘ6oει

τη δια1ε[ριoη τωv δικαιωματωV τoUζ στov 0ργανιoμ6 , oε πoooαι6 σαρd\rrα τoιζ

εκατ6 (40%) επ[ τoυ διανεμoμEvoυ εο6δoυ αυτηq τηg αμoιβηq

v. Auoιβri απ6 τη δηu6oια εκτελεoη



H αμoιβη απ6 τη δημ6oια εκτ6λεoη Θα διαvεμεται α) με βιioη τη 1ριjoη τωv

ερμηvειιbv κιiΘε ερμηvευτη, 6πω9 αυτ6 Θα εξευρioκεται απ6 τα πρoγραμματα (play_

lists) τωv μεταδoΘθvτωv η αvαμεταδoθ6vτωv ερμηvειιilv, oε πooooτ6 εξrivια τoιg

εκατ6 (60%) επi τoυ διαvεμoμ€voυ εo6δoυ αυτηg τηq αμoιβηq και β} με βιioη τιg

εγγεγραμμ€vεg ερμηvε[εq τoυ καθε δικαιo01oυ πρog τo o0voλo των

εγγεγραμμ€vωv ερμηvειιilv 6λωv τωv δικαιo01ωv πou E1oυv αvαΘθoει τη δια1ε[ριoη

τωv δικαιωμιiτωv τoUζ στoV oργαvιoμ6, oε πoooατo oαριivια τoιg εκατ6 (40%|, επL

τoυ διαvεμoμ6voυ εo6δoυ αυτηq τηq αμoιβηq.

Γ|A τoN OPΓANlΣMo (ΕPAτΩ ΣYN.Π.E.υ

H ΠPoEΔPoΣ o ΓEN. ΓPAMMAτEAΣ

XPHΣτoΣ ΔANΤHΣ

o TAMιAΣ

lΩANNHΣ ΘΩMoΠoYΛoΣ

XAP|Σ AΛΕ:loγ

o ANτlΠPoEΔPoΣ

ΓΕΩPΓloΣ ΓΕPoΛYMAToΣ

MEΛΗ

KΩNΣTANΤlNoΣ ΤoYPNAΣ

ANAΣτAΣloΣ KAΤoΠoΔΗΣ

AΘANAΣloΣ ψΩPoMYTAΣ (KoM NHΝoΣ)
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