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ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 

«ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Άρθρο 1 

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ». 

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία είναι “Organization for Collective 

Administration and Protection of Neighbouring Rights- Television Rights S.A." και ο 

διακριτικός τίτλος "TELEVISION RIGHTS" . 

3. Η εταιρεία αποτελεί Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και προστασίας συγγενικών 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κατά το Ν.2121/1993 (ως ισχύει) και διέπεται, 

πέραν από τις διατάξεις του ως άνω νόμου, από τις διατάξεις του παρόντος, τις διατάξεις 

περί Συλλογικής Διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 

δικαιωμάτων του ν. 4481/2017, και τις περί ανωνύμων εταιρειών του N. 4548/2018 (ως 

ισχύει) διατάξεις, σε όση έκταση δεν προβλέπεται απόκλιση από τις τελευταίες με το 

παρόν καταστατικό. 

Άρθρο 2 

Έδρα  

2.1.  Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας.  

2.2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται 

υποκαταστήματα, ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή 

του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς 

και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων και παραρτημάτων 

της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση 

τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του. 
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Άρθρο 3 

Σκοπός 

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι η διαχείριση και η προστασία α) των συγγενικών 

δικαιωμάτων των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών (άρθρο 48 Ν. 2121/1993, όπως ισχύει) 

και β) των συγγενικών δικαιωμάτων των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων (άρθρο 

47 Ν. 2121/1993 όπως ισχύει), όσον αφορά την εύλογη αμοιβή που προβλέπεται στο άρθρο 

18 παρ.3 Ν. 2121/1993 όπως ισχύει, την παρουσίαση στο κοινό του άρθρου 47 του Ν. 

2121/1993 ως ισχύει, καθώς και την εκμίσθωση ή και το δημόσιο δανεισμό των υλικών 

φορέων πάνω στους οποίους έχουν εγγραφεί οπτικοακουστικά έργα τα οποία ανήκουν 

στο ρεπερτόριο των μελών του οργανισμού. 

Β. Για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού, όσον αφορά τη διαχείριση και προστασία 

των συγγενικών δικαιωμάτων των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, η εταιρεία μπορεί α) 

να επιτρέπει ή να απαγορεύει την αναμετάδοση των εκπομπών τους  με οποιονδήποτε 

τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώδια, β) να επιτρέπει ή να 

απαγορεύει την παρουσίαση στο κοινό των εκπομπών τους σε χώρους όπου η είσοδος 

επιτρέπεται με εισιτήριο, γ) να επιτρέπει ή να απαγορεύει την εγγραφή των εκπομπών 

τους σε υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, είτε οι εκπομπές αυτές 

μεταδίδονται ενσυρμάτως είτε ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή 

δορυφορικής μετάδοσης, δ) να επιτρέπει ή να απαγορεύει την άμεση ή έμμεση, 

προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, 

όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους που μεταδίδονται ενσυρμάτως ή 

ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης, ε) να 

επιτρέπει ή να απαγορεύει την διανομή στο κοινό των υλικών φορέων με την εγγραφή 

των εκπομπών τους μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους, στ) να επιτρέπει ή να 

απαγορεύει την εκμίσθωση και το δημόσιο δανεισμό του υλικού φορέα με την εγγραφή 

των εκπομπών τους, ζ) να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως 

ή ασυρμάτως κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στην υλική ενσωμάτωση 

των εκπομπών τους, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει. Για όλες τις παραπάνω πράξεις η 

εταιρεία μπορεί να εισπράττει τη σχετική αμοιβή, να προβαίνει στη διανομή, αφού 

προηγουμένως αφαιρέσει το ποσοστό για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης και γενικά 

να προβαίνει σε κάθε διοικητική ή δικαστική προστασία ή εξώδικη ενέργεια για τη 

νόμιμη διαχείριση ή προστασία των ως άνω δικαιωμάτων. 

Γ. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού, όσον αφορά τη διαχείριση και 

προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, για 
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τα έργα τα οποία ανήκουν στο ρεπερτόριο των μελών του οργανισμού, η εταιρεία μπορεί 

α) να προβαίνει στην επιλογή του οφειλέτη των τεχνικών μέσων που προβλέπονται στο 

άρθρο 18 παρ.3 Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, να καταρτίζει συμβάσεις με αυτόν ή την 

αντιπροσωπευτική οργάνωσή του, όσον αφορά τους όρους καταβολής, να εισπράττει την 

εύλογη αμοιβή που προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ.3 Ν. 2121/1993, να διανέμει την 

εισπραχθείσα αμοιβή, καταρτίζοντας σχετικές συμβάσεις με τους συνδικαιούχους, αφού 

προηγουμένως αφαιρέσει το ποσοστό για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης και γενικά 

να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια που έχει σχέση με την εφαρμογή του 

άρθρου 18 Ν. 2121/1993 και την άσκηση του δικαιώματος εύλογης αμοιβής που 

προβλέπεται στη ρύθμιση αυτή, καθώς και β) να επιτρέπει ή να απαγορεύει την 

παρουσίαση στο κοινό, καθώς και την εκμίσθωση ή το δημόσιο δανεισμό των υλικών 

φορέων πάνω στους οποίους έχουν ενσωματωθεί οπτικοακουστικά έργα, να εισπράττει 

τη σχετική αμοιβή και να προβαίνει στη διανομή, αφού προηγουμένως αφαιρέσει το 

ποσοστό για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης. 

Δ. Η εταιρεία μπορεί επίσης α) να συνάπτει συμβάσεις αμοιβαιότητας/εκπροσώπησης με 

αλλοδαπούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης για την προστασία και διαχείριση 

όλων των ως άνω δικαιωμάτων, καθώς και για την είσπραξη και διανομή των παραπάνω 

αμοιβών και ενημερώνει σχετικά με τα έσοδα, τις κρατήσεις, τις χορηγηθείσες άδειες 

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

των συμβάσεων αυτών και η οποία προβλέπεται στους Ν.2121/93 και Ν.4481/2017, ως 

ισχύουν., β) να συνάπτει συμβάσεις με λοιπούς εισπρακτικούς φορείς πνευματικών και 

συγγενικών δικαιωμάτων για την είσπραξη και διαχείρισή τους και να συμμετέχει, να 

αντιπροσωπεύει, να συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς-οργανισμούς διαχείρισης και 

προστασίας, καθώς και με κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία με τον ίδιο ή παρεμφερή 

σκοπό, είτε ημεδαπή, είτε αλλοδαπή, γ) να προβαίνει σε κάθε διοικητική ή δικαστική 

προστασία ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των ως άνω δικαιωμάτων, δ) να 

διοργανώνει και να συμμετέχει σε συνέδρια που αφορούν θέματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, να εκπροσωπεί τους δικαιούχους σε διεθνείς 

ενώσεις και οργανισμούς που έχουν σχέση με την πνευματική ιδιοκτησία και τα 

συγγενικά δικαιώματα, να εκδίδει έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό, περιοδικά ή βιβλία, να 

οργανώνει σεμινάρια και εκδηλώσεις με θέμα την προστασία των πνευματικών και 

συγγενικών δικαιωμάτων», ε) να παρέχει κοινωνικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες προς όφελος των δικαιούχων και στ) να παρέχει σε δικαιούχους, σε άλλους 

οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης στο πλαίσιο συμβάσεων εκπροσώπησης και σε 
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χρήστες –ακόμη και δυνητικούς- τις πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 25 έως 27 

του Ν.4481/2017. 

Ε. Η διανομή των εσόδων γίνεται βάσει ειδικού κανονισμού διανομής που εισηγείται το 

Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Η εταιρεία δεν έχει το δικαίωμα 

να χρησιμοποιεί τα έσοδα από τα δικαιώματα ή έσοδα που προκύπτουν από την 

επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα για σκοπούς άλλους πλην της διανομής τους 

στους δικαιούχους, εξαιρουμένων περιπτώσεων των κρατήσεων ή συμψηφισμών των 

εξόδων διαχείρισης (λειτουργικών εξόδων) ή της περίπτωσης χρήσης εσόδων από 

δικαιώματα ή εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση αυτών βάσει αποφάσεων που 

λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν.4481/2017.  

ΣΤ.  Για την επίτευξη και προαγωγή των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί, υπό τους 

περιορισμούς και προϋποθέσεις του ν. 4481/2017, επίσης να προβαίνει στις κάτωθι 

ενδεικτικώς αναφερόμενες ενέργειες: 

α) να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια,   καθώς επίσης και να συνάπτει 

συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα 

πληρούνται πάντα τα κριτήρια και προϋποθέσεις του  αρθ. 17  παρ. 4 του ν. 4481/2017, ως 

ισχύει 

β) να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) 

και άλλα δικαιώματα. 

γ) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προς επιδίωξη των σκοπών της,  και 

(γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, 

ομοίως προς επιδίωξη των σκοπών της. 

 

Άρθρο 4 

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής [50ετής] και αρχίζει από την 

καταχώριση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής 

απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του 

καταστατικού της. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Άρθρο 5 
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1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αρχικά ορίσθηκε σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000) 

καταβλητέο μετρητά εντελώς, διαιρείτο δε σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές 

ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη. Με την από 30.6.2008 απόφαση της τακτικής 

γενικής συνέλευσης αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά ευρώ εξήντα χιλιάδες (€ 60.000,οο) σε 

μετρητά, με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας  

ευρώ δέκα (10) εκάστη. Στη συνέχεια με την από 10.2.2010 απόφαση της έκτακτης γενικής 

συνέλευσης αυξήθηκε εκ νέου το κεφάλαιο κατά ευρώ εξήντα χιλιάδες (€ 60.000,οο) σε 

μετρητά, με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας  

ευρώ δέκα (10) εκάστη. Επίσης με την από 1/6/2021 απόφαση της έκτακτης γενικής 

συνέλευσης αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά ευρώ τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια 

ογδόντα (33.480,00 €) σε μετρητά, με την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα 

οκτώ (3.348) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) εκάστη. Έτσι το 

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ διακόσιες δεκατρείς χιλιάδες 

τετρακόσια ογδόντα (€ 213.480) και διαιρείται σε είκοσι μία χιλιάδες τριακόσιες σαράντα 

οκτώ  (21.348) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10)  εκάστη. 

2. α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018, ως ισχύει, αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία των δύο τρίτων (2/3) 

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία  των δύο τρίτων (2/3) των 

εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του 

κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του και τον αριθμό των μετοχών που θα εκδοθούν, την 

ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. β) Αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος αποκλείεται. 

3. (α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω 

πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) 

μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. (β) Η 

πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρείας, με 

μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός της παραπάνω προθεσμίας. Η έκθεση του 

ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής Εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. (γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης 

του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) 

ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της 

απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από το αρμόδιο όργανο της 

Εταιρείας στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο). (δ) Η καταβολή των μετρητών για 
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κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι 

καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα 

πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της 

Εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε 

χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η παράλειψη καταβολής σε 

λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε 

για τους σκοπούς της Εταιρείας με την προϋπόθεση ότι αυτό είχε ειδικά προβλεφθεί στην 

απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται 

στον ως άνω ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της 

ελεγκτικής Εταιρείας, πρέπει να στηρίζεται σε απόσπασμα του λογαριασμού αυτού και 

να επισυνάπτει το απόσπασμα αυτό, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. 

4. Δικαίωμα Προτίμησης - Ανάληψη Μετοχών: α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του 

μετοχικού κεφαλαίου καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα 

μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο 

κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή 

τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.  

β) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα υποβάλλεται σε 

κάθε περίπτωση με επιμέλεια της Εταιρείας στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 

13 του Ν.4548/2018 και θα επιδίδεται σε όλους τους μετόχους της εταιρίας με δικαστικό 

επιμελητή ή θα αποστέλλεται σε αυτούς με επιστολή επί αποδείξει παραλαβής. Στην 

πρόσκληση θα μνημονεύεται απαραίτητα και η προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί να 

ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη 

των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης ή την παραλαβή της 

ως άνω επιστολής. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του 

δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση 

παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν 

γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή 

δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ’ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος 

προτίμησης. Κατ’ εξαίρεσιν σε περίπτωση εισδοχής νέου μέλους στον Οργανισμό κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού, οι υφιστάμενοι μέτοχοι 

παραιτούνται από το δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο υπέρ του νέου μέλους. 

Στην τελευταία περίπτωση, για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο 

υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία 

αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και 

στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η 
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εισδοχή νέου μέλους στον Οργανισμό αποτελεί επαρκή αιτιολογία κατάργησης του 

δικαιώματος προτίμησης 

γ) Σε περίπτωση κατά την οποία η ΓΣ που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος 

προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα 

στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει. 

δ) Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την 

αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

πιο πάνω παράγραφο β) οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν θα διατεθούν 

όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που θέλουν να τις αναλάβουν 

ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Αν κατόπιν της ως άνω διαδικασίας, η 

κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο 

αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4548/2018, ενώ 

αποκλείεται η διάθεση μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μη μετόχους. Τα 

ανωτέρω ισχύουν υπό την επιφύλαξη της διαδικασίας εισδοχής νέων μελών κατά τα 

αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού, σε συνδυασμό με όσα 

ορίζονται στο παρόν άρθρο ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση αύξησης μετοχικού 

κεφαλαίου.  

ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απαρτία μετόχων που 

εκπροσωπούν ποσοστό 95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 

του 95% των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων, μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί 

το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό 

Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία 

αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος 

προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση νέων 

μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 

4548/2018. Για την τροποποίηση της παρούσας παραγράφου ε) απαιτείται η λήψη 

σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση που λαμβάνεται με απαρτία μετόχων που 

εκπροσωπούν ποσοστό 95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 

του 95% των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων. 

5. Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην 

περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής 

τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από 
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την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμιά 

περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να 

κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν 

υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον Νόμο μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Σε περίπτωση αύξησης του 

μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής 

που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της 

ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η 

πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή 

της πρώτης δόσης. 

 

Άρθρο 6 

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν 

να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα θέματα που σχετίζονται με την 

έκδοση των μετοχών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

2. Η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των 

μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και ο αριθμός 

και η κατηγορία μετοχών, που έκαστος εξ αυτών κατέχει. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας 

θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Το ως άνω βιβλίο δύναται να τηρείται και 

ηλεκτρονικά. 

3.  Μέτοχος της Εταιρίας μπορεί να είναι μόνο μέλος της Εταιρίας, ήτοι δικαιούχος για τον 

οποίο έχει εγκριθεί η αίτηση εισδοχής του ως μέλους,  κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο 

άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού. 

4 . Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας σε τρίτους, μη μέλη 

του Οργανισμού. Ως μεταβίβαση θεωρείται η συμβατική μετάθεση της κυριότητας ή η 

σύσταση άλλου εμπράγματου δικαιώματος, περιλαμβανομένου του ενεχύρου, μετά ή 

άνευ ανταλλάγματος, η εκχώρηση του δικαιώματος προτιμήσεως σε περίπτωση αυξήσεως 

του μετοχικού κεφαλαίου, η εκχώρηση οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων πηγάζουν από 

τις μετοχές ή του δικαιώματος ψήφου ως και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δέσμευση ή 

περιορισμός του.  

5. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια της 

Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής 

Συνέλευσης που δίδεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται κατωτέρω: 
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 (i) κάθε μέτοχος επιτρέπεται να μεταβιβάσει σε έτερο ενδιαφερόμενο μέτοχο ή μετόχους 

(στο εξής «Ενδιαφερόμενος Μέτοχος ή Μέτοχοι») την κυριότητα μέρους του συνόλου των 

μετοχών του έναντι μετρητών και μόνον και άνευ παροχής πίστωσης του τιμήματος 

(ολικής ή μερικής). Σε αυτή την περίπτωση θα γνωστοποιεί την πρόθεση του αυτή 

εγγράφως και επί αποδείξει στην Γενική Συνέλευση ή στο Διοικητικό Συμβούλιο (στο εξής 

η «Γνωστοποίηση Πρόθεσης Μεταβίβασης»). Η γνωστοποίηση θα συνοδεύεται από 

έγγραφη προσφορά υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο μέτοχο ή μετόχους, η οποία 

θα περιλαμβάνει τους όρους της προτεινόμενης μεταβίβασης και το τίμημα (στο εξής η 

«Προσφορά του Ενδιαφερόμενου Μετόχου ή Μετόχων»). 

(ii) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός πέντε (5) 

εργασίμων ημερών από τη λήψη της Γνωστοποίησης Πρόθεσης Μεταβίβασης, 

υποχρεούται να μεριμνήσει, ώστε να ειδοποιηθούν σχετικώς οι λοιποί μέτοχοι, οι οποίοι, 

θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν αυτοί τις προσφερόμενες μετοχές, με τους ίδιους 

όρους με εκείνους της Προσφοράς του Ενδιαφερόμενου Μετόχου και ευθέως ανάλογα με 

τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (της 

αναλογίας αυτής εξευρισκομένης αφού αφαιρεθεί το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στο 

μετοχικό κεφάλαιο οι προσφερόμενες προς μεταβίβαση μετοχές). Η ειδοποίηση γίνεται με 

κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με αυτοπρόσωπη παράδοση και επί αποδείξει 

παραλαβής από τον ενδιαφερόμενο.   

(iii) Κάθε μέτοχος, στον οποίο έγινε η ανωτέρω κοινοποίηση, υποχρεούται να 

γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εάν επιθυμεί ή δεν επιθυμεί να 

αποκτήσει τις μετοχές που του αναλογούν ως ανωτέρω από τις προσφερόμενες προς 

μεταβίβαση μετοχές, με έγγραφο το οποίο κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία κατά την οποία του κοινοποιήθηκε κατά τα ανωτέρω η Γνωστοποίηση 

Πρόθεσης Μεταβίβασης. Ταυτόχρονα κάθε μέτοχος πρέπει να γνωστοποιήσει εάν, σε 

περίπτωση ανακατανομής του ποσοστού που του αναλογεί επί των προσφερόμενων προς 

μεταβίβαση μετοχών, λόγω ελλείψεως ενδιαφέροντος από άλλους μετόχους να ασκήσουν 

το δικαίωμά τους προτιμήσεως, ενδιαφέρεται να αποκτήσει μετοχές και πέραν του 

αναλογούντος σε αυτόν ποσοστού.  

(iv) Έλλειψη απαντήσεως εντός της ως άνω προθεσμίας θεωρείται ως αρνητική δήλωση. 

Παράλειψη εκάστου μετόχου να δηλώσει, εάν ενδιαφέρεται να αποκτήσει μετοχές και 

πέραν του αναλογούντος σε αυτόν κατ’ αρχήν ποσοστού θεωρείται δήλωση ότι δεν 

ενδιαφέρεται.  
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(v) Στην περίπτωση αρνητικής απαντήσεως από μέτοχο ή μετόχους, ο αριθμός των 

μετοχών τις οποίες δεν επιθυμεί να αποκτήσει οποιοσδήποτε μέτοχος κατά τα 

προαναφερόμενα, θα ανακατανέμεται μεταξύ των λοιπών μετόχων που επιθυμούν να 

αποκτήσουν τις προσφερόμενες μετοχές ευθέως ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής των 

μετόχων αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (της αναλογίας αυτής 

εξευρισκομένης αφού αφαιρεθεί το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στο μετοχικό 

κεφάλαιο οι προσφερόμενες προς μεταβίβαση μετοχές και το ποσοστό των μετόχων που 

απήντησαν αρνητικά).   

(vi) Σε περίπτωση θετικής δήλωσης προς απόκτηση ποσοστού ίσου τουλάχιστον με 65% 

των προσφερόμενων προς μεταβίβαση μετοχών κατά τα ανωτέρω (στο εξής το 

«Αποκτώμενο Ποσοστό»), οι ενδιαφερόμενοι προς απόκτησή του μέτοχοι, υποχρεούνται 

να αποκτήσουν και το υπόλοιπο ποσοστό των προσφερόμενων προς μεταβίβαση μετοχών 

ευθέως ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο Αποκτώμενο Ποσοστό.  

(vii) Ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτηση των προς 

μεταβίβαση μετοχών, υποχρεούνται να προσέλθουν και να υπογράψουν τη σχετική 

σύμβαση μεταβιβάσεως και την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων εντός δέκα πέντε (15) 

ημερών από τη δήλωσή τους και να καταβάλλουν το τίμημα που θα προκύψει και να 

συμμορφωθούν γενικότερα προς τους όρους της, υπό την προϋπόθεση ότι ο προσφέρων 

μέτοχος συνέπραξε για την τήρηση των τυχόν απαιτουμένων διαδικασιών (δήλωση και 

πληρωμή φόρου κλπ.).  

(viii) Θα λογίζεται ότι η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο παρέσχε την 

έγκρισή του για την μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών προς τον κατονομασθέντα 

ενδιαφερόμενο μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην 

σχετική γνωστοποίηση στις εξής περιπτώσεις: α) μετά την πάροδο άπρακτης της 

προθεσμίας εγγράφου απαντήσεως ή β) εάν ο μέτοχος που εξεδήλωσε ενδιαφέρον δεν 

προσήλθε προς υπογραφή και τήρηση των όρων της προσφοράς εντός της προθεσμίας του 

στοιχείου (vii) ανωτέρω ή γ) εάν οι θετικές δηλώσεις προς απόκτηση των προσφερόμενων 

μετοχών δεν καλύπτουν τουλάχιστον το 65% των προσφερομένων μετοχών. Στην 

περίπτωση αυτή η μεταβίβαση από τον μέτοχο στον ενδιαφερόμενο μέτοχο ή μετόχους 

δέον να πραγματοποιηθεί εντός διμήνου από την ημερομηνία κατά την οποία η έγκριση  

θεωρείται ως παρασχεθείσα κατά τα ανωτέρω. 

ix) Στην περίπτωση μετόχου που εξέρχεται του Οργανισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

7 παράγραφοι 7 έως 8 του παρόντος Καταστατικού, ο εξερχόμενος μέτοχος μεριμνά όπως 

μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών του στους εναπομείναντες μετόχους. Οι όροι της 
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προτεινόμενης μεταβίβασης και το τίμημα («Όροι Προσφοράς») προσδιορίζονται από την 

Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση θετικής δήλωσης προς 

απόκτηση ποσοστού ίσου τουλάχιστον με 30% των προσφερόμενων προς μεταβίβαση 

μετοχών κατά τα ανωτέρω (στο εξής το «Αποκτώμενο Ποσοστό»), οι ενδιαφερόμενοι προς 

απόκτησή του μέτοχοι, υποχρεούνται να αποκτήσουν και το υπόλοιπο ποσοστό των 

προσφερόμενων προς μεταβίβαση μετοχών ευθέως ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής 

τους στο Αποκτώμενο Ποσοστό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η ανωτέρω 

διαδικασία (i-viii). 

6. Για τη μεταβίβαση των μετοχών απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και 

κοινοποίηση του αντιγράφου του με δικαστικό επιμελητή μέσα σε πέντε ημέρες από την 

υπογραφή του εγγράφου προς το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Ο.Π.Ι. (άρθρο 8 παρ. 2 ν. 

4481/2017). 

7. Οι ανωτέρω κανόνες μεταβίβασης μετοχών των παραγράφων 3, 4, 5 και 6  του παρόντος 

άρθρου ισχύουν από 21.1.2018. 

8. Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της 

Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο/μέλος. Πέραν 

των όσων ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 4481/2017 , οι μέτοχοι ή οι γενικοί 

και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία 

μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί 

δανειστές, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, 

της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή 

κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' 

αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα 

αναγνωρίζονται στους μετόχους, υπό την διττή πάντοτε ιδιότητά τους ως μέλη, με το 

Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει. 

Άρθρο 7 

Εισδοχή Μελών 

1. Μέλη του Οργανισμού μπορούν να είναι τηλεοπτικοί σταθμοί / πάροχοι περιεχομένου 

τηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας ή 

αλλοδαποί τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης που εκπέμπουν στην ελληνική 

επικράτεια.  

2. Για την εισδοχή τηλεοπτικού σταθμού στον Οργανισμό, οφείλουν να πληρούνται οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις:  

Α) νόμιμη άδεια λειτουργίας.  
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Β) μετοχικό κεφάλαιο αποτελούμενο από ονομαστικές μετοχές εφ’ όσον πρόκειται για 

ανώνυμη εταιρία κι αν πρόκειται για αλλοδαπό τηλεοπτικό σταθμό εφ’ όσον προβλέπεται 

από την νομοθεσία του κράτους της έδρας του υποχρέωση να αποτελείται το κεφάλαιο 

του από ονομαστικές μετοχές.   

Γ) ίδιες παραγωγές για το έτος που προηγείται της αίτησης εισδοχής ως  ποσοστό επί του 

προγράμματος τουλάχιστον 10%, οι οποίες οφείλουν να μην είναι αποκλειστικά 

ενημερωτικού χαρακτήρα.  

Δ) υπογραφή σύμβασης ανάθεσης.  

Ε) κατάθεση αίτησης εισδοχής, η οποία θα περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία (υπό Α έως 

Δ) καθώς και την εμβέλεια εκπομπής του αιτούντος. 

ΣΤ) διαπίστωση ότι δεν λύθηκε και τέθηκε αμετάκλητα σε εκκαθάριση, κηρύχθηκε 

αμετάκλητα σε πτώχευση ή έπαυσε να λειτουργεί ως τηλεοπτικός σταθμός. 

Ζ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Η) αγορά μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος. 

3. Η αίτηση εισδοχής εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει 

για την έγκριση της κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την υποβολή της αίτησης. Η 

απόφαση για εισδοχή νέου μέλους υποβάλλεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό 

Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Η 

ίδια Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει, την εισδοχή μέλους ακόμη κι αν η αίτηση 

δεν έγινε δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η 

απόφαση οφείλει να είναι αιτιολογημένη. Για την λήψη της απόφασης της Γενικής 

Συνέλευσης ισχύει η αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου. 

4. Μετά την έγκριση της αίτησης από την Γενική Συνέλευση, η εισδοχή του νέου μέλους 

στην εταιρία και η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους ολοκληρώνεται με αγορά μετοχών 

μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αφού το υπό εισδοχή μέλος δηλώσει την ποσότητα 

των μετοχών που προτίθεται να αγοράσει. Η αγορά των μετοχών σε κάθε περίπτωση 

γίνεται με τους κάτωθι όρους:  

Α) στην περίπτωση τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας, ο ενδιαφερόμενος οφείλει 

να προβεί σε αγορά μετοχών κατ’ ελάχιστο όριο πεντακοσίων (500) και κατ’ ανώτατο 

όριο τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ (3.528). 

Β) στην περίπτωση τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας ή αλλοδαπού 

τηλεοπτικού σταθμού, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προβεί σε αγορά μετοχών κατ’ 

ελάχιστο όριο διακοσίων πενήντα (250) και κατ’ ανώτατο όριο πεντακοσίων (500).   
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5. Μέλη του οργανισμού μπορούν να γίνουν και οντότητες που εκπροσωπούν 

δικαιούχους, καθώς και άλλοι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και ενώσεις δικαιούχων 

υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις (παράγραφοι 1-4) στους δικαιούχους 

που εκπροσωπούν.  

6. Ο Οργανισμός τηρεί αρχεία των μελών του ή των αντίστοιχα εκπροσωπούμενων 

δικαιούχων, τα οποία επικαιροποιεί τακτικά.   

7. Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο, μέλος του Οργανισμού λύεται και τίθεται 

αμετάκλητα σε εκκαθάριση, κηρύσσεται αμετάκλητα σε πτώχευση, παύσει να λειτουργεί 

ως τηλεοπτικός σταθμός και εν γένει παύουν να πληρούνται στο πρόσωπο του οι 

προϋποθέσεις Α, Β, Δ και Η του άρθρου 7, παράγραφος 2, του παρόντος, επέρχεται 

αυτοδίκαια η απώλεια της ιδιότητας του μέλους. Ως προς την εκκαθάριση των σχέσεων 

των μερών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού σε συνδυασμό 

με το Ν.4481/2017. Το παρόν ισχύει αναλόγως για την οντότητα, οργανισμό συλλογικής 

διαχείρισης ή ένωση δικαιούχων, μέλος του Οργανισμού.  

8. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους διαπιστώνεται από την Γενική Συνέλευση ή το 

Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, που ορίζει περαιτέρω 

την διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών του πρώην μέλους κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 6 παράγραφος 3 (ix) του παρόντος Καταστατικού . Η απώλεια της ιδιότητας του 

μέλους συνεπάγεται την απώλεια των δικαιωμάτων του μέλους όπως ενδεικτικά  του 

δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση της εταιρίας και συμμετοχής στα έσοδα του 

Οργανισμού από τη διαχείριση των δικαιωμάτων, ισχύοντος κατά τα λοιπά του άρθρου 8 

παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος Καταστατικού. Η μη μεταβίβαση των μετοχών από το 

εξερχόμενο μέλος εντός έξι (6) μηνών από την διαπίστωση της απώλειας της ιδιότητας 

του μέλους θεωρείται ως αντίθετη στις ΑΚ 281 και 288, λόγω του χαρακτήρα της εταιρίας 

ως Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων.   

 

Άρθρο 8 

Ανάθεση Διαχείρισης 

1. Οι δικαιούχοι του Οργανισμού αναθέτουν την διαχείριση των συγγενικών 

δικαιωμάτων που εμπίπτουν στους σκοπούς του Οργανισμού, όπως προβλέπονται στο 

παρόν Καταστατικό και στην χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας του, με την υπογραφή 

έγγραφης σύμβασης ανάθεσης τριετούς διάρκειας μέσω της οποίας μεταβιβάζονται τα 

δικαιώματα προς το σκοπό της διαχείρισης και της προστασίας των στον Οργανισμό.  

2. Ο Οργανισμός υποχρεούται να αποδεχτεί την μεταβίβαση και μερικών μονάχα από τις 

αναφερόμενες στο άρθρο 3 του Καταστατικού εξουσιών εκμεταλλεύσεως των 
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διαχειριζόμενων συγγενικών δικαιωμάτων (μερική καταπιστευτική μεταβίβαση), εφόσον 

ο δικαιούχος απευθύνει εγγράφως σχετικό αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο και 

τούτο κρίνει ότι δια της εν λόγω μερικής καταπιστευτικής μεταβιβάσεως ορισμένων 

μόνον εξουσιών εκμετάλλευσης του αιτούντος δικαιούχου δεν διακυβεύεται η 

διαπραγματευτική έναντι των χρηστών ισχύς του Οργανισμού και εν γένει δεν 

παραβλάπτεται η αποτελεσματική συλλογική διαχείριση που ασκείται από τον 

Οργανισμό. Η ως άνω μερική καταπιστευτική μεταβίβαση ορισμένων μόνον εξουσιών 

εκμετάλλευσης του δικαιούχου αφορά πάντως σε όλες τις υφιστάμενες παραγωγές ή και 

εκπομπές, καθώς και σε εκείνες τις παραγωγές ή εκπομπές που αποκτώνται από τον 

δικαιούχο κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Ανάθεσης.  

3. Πέραν των όσων ορίζονται στο άρθρο 7 παρ.2 και 10 παρ. 3 του παρόντος 

Καταστατικού, μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη σύναψη της 

Σύμβασης Ανάθεσης, ο δικαιούχος υποχρεούται να παραδώσει στο Οργανισμό 

αναλυτικό κατάλογο όλων των παραγωγών και εκπομπών, επί των οποίων διατηρεί τα 

δικαιώματα που απαριθμούνται στους όρους της Σύμβασης Ανάθεσης. Ο ανωτέρω 

κατάλογος πρέπει να ενημερώνεται και να συμπληρώνεται από τον δικαιούχο καθ’ όλη 

την διάρκεια της Σύμβασης Ανάθεσης και σε κάθε περίπτωση ύστερα από την ετήσια 

υπενθύμιση της εταιρίας. Η ενημέρωση του καταλόγου μπορεί να γίνεται και με 

ηλεκτρονικά μέσα. Παραγωγές ή εκπομπές του δικαιούχου που για οποιονδήποτε λόγο 

δεν έχει περιληφθεί στον κατάλογο του εδαφίου α’ της παρούσης παραγράφου δεν 

λαμβάνονται υπόψη στις διανομές των εισπραττόμενων αμοιβών.  

4. Η σύμβαση ανάθεσης δύναται να καταγγελθεί εν όλω ή εν μέρει ύστερα από έγγραφη 

προειδοποίηση τριών (3) μηνών. Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την 

καταγγελία ή την λήξη της σύμβασης ανάθεσης συνεχίζουν να ισχύουν έως την λήξη 

της διάρκειας τους και ως προς αυτές το μέλος διατηρεί τα δικαιώματα του. Στην 

περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος απευθύνει εγγράφως αίτημα προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Οργανισμού για να του επιστραφεί συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες 

εξουσία ή εξουσίες εκμετάλλευσης από τις μεταβιβασθείσες στη Σύμβασης Ανάθεσης 

προκειμένου να την ή να τις διαχειριστεί ατομικά και για μία ή περισσότερες 

συγκεκριμένες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αποδεχθεί την επάνοδο της 

εν λόγω εξουσίας ή των εν λόγω εξουσιών εκμετάλλευσης στον δικαιούχο για μία ή 

περισσότερες συγκεκριμένες χρήσεις, εφόσον κρίνει ότι δια της κατά τα οριζόμενα στο 

παρόν άρθρο επανόδου της εν λόγω εξουσίας ή των εν λόγω εξουσιών στον δικαιούχο 

δεν διακυβεύεται η διαπραγματευτική έναντι των χρηστών ισχύς του Οργανισμού και εν 

γένει δεν παραβλάπτεται η αποτελεσματική συλλογική διαχείριση που ασκείται από τον 

Οργανισμό. Καταγγελία εν όλω της σύμβασης ανάθεσης οδηγεί σε απώλεια της 

ιδιότητας του μέλους του Οργανισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παράγραφοι 7 και 

8 του παρόντος Καταστατικού. 

5. Εάν υπάρχουν ποσά που οφείλονται σε δικαιούχο για πράξεις εκμετάλλευσης που 

έγιναν πριν από τη λήξη ισχύος της σύμβασης ανάθεσης, ή την υποβολή καταγγελίας, ή 
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την ανάκληση, ή δυνάμει άδειας που χορηγήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος της λήξης, 

ή της καταγγελίας, ή της ανάκλησης, ο δικαιούχος διατηρεί τα δικαιώματά του με βάση 

τα άρθρα 18, 19, 25, 27, 37 και 42 του Ν.4481/2017.  

6. Υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης, ο 

Οργανισμός, δεν μπορεί να περιορίζει την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται 

στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 12 του Ν.4481/2017 με το να επιβάλλει ως όρο 

άσκησής τους την ανάθεση σε άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της διαχείρισης 

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

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

7. Η σύμβαση ανάθεσης τροποποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από 

την Γενική Συνέλευση. 

8. Ισχύει κατά τα λοιπά το άρθρο 12 του Ν.4481/2017, στο μέτρο που δεν εξειδικεύεται με 

το παρόν. 

9. Ο Οργανισμός οφείλει πριν ανατεθεί σε αυτόν η διαχείριση συγγενικού δικαιώματος ή 

συγγενικών δικαιωμάτων που εμπίπτει στους σκοπούς του, να ενημερώνει τους 

δικαιούχους σχετικά με τα δικαιώματα τους κατά τις παραγράφους 1-5 του άρθρου 12 του 

Ν.4481/2017, καθώς και για τους όρους άσκησης του δικαιώματος του άρθρου 14 

Ν.4481/2017. Η ενημέρωση γίνεται, μεταξύ άλλων τουλάχιστον με ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα του Οργανισμού και επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

10. Απαγορεύεται ρητώς η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της συμβατικής σχέσεως 

εκ της σύμβασης ανάθεσης. Ομοίως και η εκχώρηση των χρηματικών απαιτήσεων του 

μέλους κατά του Οργανισμού, που απορρέουν από την σύμβαση ανάθεσης. 

 

Άρθρο 9 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μελών 

1. Τα μέλη ή οι εκπρόσωποι τους μπορούν να επικοινωνούν με τον Οργανισμό με 

ηλεκτρονικά μέσα ακόμα και για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.   

2. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να χορηγούν άδειες μη εμπορικής χρήσης δικαιωμάτων, 

κατηγοριών εξουσιών ή ειδών έργων και αντικειμένων προστασίας της επιλογής τους. Οι 

όροι για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος καθορίζονται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης.  

Άρθρο 10 

Δικαιούχοι 

1. Ως δικαιούχος νοείται οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή οντότητα, που κατέχει συγγενικό 

δικαίωμα  που διαχειρίζεται ο Οργανισμός, το οποίο  δυνάμει συμφωνίας για την 
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εκμετάλλευση των δικαιωμάτων ή εκ του νόμου, δικαιούται μερίδιο των εσόδων από τα 

δικαιώματα. 

2. Οι δικαιούμενοι μερίδιο από τα έσοδα του Οργανισμού που προκύπτουν από τη 

συλλογική διαχείριση και προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων της κατηγορίας που 

διαχειρίζεται ο Οργανισμός διακρίνονται σε: α) μέλη του Οργανισμού κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 7 του παρόντος και β) μη μέλη του Οργανισμού, δικαιούχους εκ του Νόμου 

βάσει υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης του άρθρου 18 του Ν.2121/93, εφ’ εξής 

«επωφελούμενοι». 

3. Οι επωφελούμενοι μπορούν να είναι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής ή περιφερειακής 

εμβέλειας / πάροχοι περιεχομένου τηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης, ή 

αλλοδαποί τηλεοπτικοί σταθμοί που εκπέμπουν στην ελληνική επικράτεια, και οφείλουν 

να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

Α) να έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας 

Β) να έχουν ίδιες παραγωγές, οι οποίες αναφέρονται σε συνοπτικό κατάλογο.  

Γ) υπογραφή σύμβασης ανάθεσης ως προς το δικαίωμα που υπόκειται σε υποχρεωτική 

συλλογική διαχείριση.  

Δ) κατάθεση αίτησης, η οποία θα περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία (υπό Α έως Β). 

Ε) διαπίστωση ότι δεν λύθηκε και τέθηκε αμετάκλητα σε εκκαθάριση, κηρύχθηκε 

αμετάκλητα σε πτώχευση ή έπαυσε να λειτουργεί ως τηλεοπτικός σταθμός. 

ΣΤ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  

4. Η αίτηση του επωφελούμενου εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και 

αποφασίζει για την έγκριση της κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την υποβολή της 

αίτησης. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  υποβάλλεται υποχρεωτικά από το 

Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση προς 

έγκριση. Η ίδια Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την αποδοχή της αίτησης ακόμη 

κι αν η αίτηση δεν έγινε δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση απόρριψης της 

αίτησης, η απόφαση οφείλει να είναι αιτιολογημένη. 

5. Επωφελούμενοι μπορεί να είναι και οντότητες που εκπροσωπούν δικαιούχους ή ενώσεις 

δικαιούχων υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις της παραγράφου 3 

ανωτέρω στους δικαιούχους που εκπροσωπούν.    

6. Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο, επωφελούμενος του Οργανισμού λύεται και 

τίθεται αμετάκλητα σε εκκαθάριση, κηρύσσεται αμετάκλητα σε πτώχευση, παύσει να 

λειτουργεί ως τηλεοπτικός σταθμός και εν γένει παύουν να πληρούνται στο πρόσωπο του 
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οι ως άνω υπό 3. προϋποθέσεις επέρχεται αυτοδίκαια η απώλεια της ιδιότητας του 

επωφελούμενου. Το παρόν ισχύει αναλόγως για την οντότητα ή ένωση δικαιούχων, 

επωφελούμενο του Οργανισμού, 

7. Κατά τα λοιπά, ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επωφελούμενων 

ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 7, παράγραφος 7, άρθρο 8 παράγραφος 3, άρθρο 9 

παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού καθώς και τα άρθρα 27 και 42 του Ν.4481/2017. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Άρθρο  11 

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης 

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το όργανο της εταιρίας στο οποίο συμμετέχουν τα μέλη 

της και ασκούν τα δικαιώματα ψήφου τους.  

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων - μελών της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της 

και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία και ιδίως τα 

οριζόμενα στο άρθρο 9 Ν.4481/2017, σε συνδυασμό με το ν. 4548/2018 για τις ανώνυμες 

εταιρείες. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους/μέλη που 

απουσιάζουν ή διαφωνούν. 

 

Άρθρο 12 

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης  

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην 

περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, 

υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) 

ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου 

να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για 

την εκλογή ελεγκτών, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το 

θεωρήσει αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο 

κείμενο στην ημεδαπή. Η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξαχθεί και μέσω 

τηλεδιάσκεψης υπό τους όρους του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Επίσης καθιερώνεται με 

το παρόν καταστατικό εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την Γενική 

Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους της 
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ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα 

αυτά. Τα θέματα και η ψηφοφορία μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να 

γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό 

υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά 

ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες 

πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. 

2. Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύονται σύμφωνα με το 

άρθρο 122 του Ν. 4548/2019. 

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά 

την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που 

εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει 

στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων. 

4. Κατά τα λοιπά ως προς την ενημέρωση των μετόχων προ της συνεδρίασης ισχύουν 

όσα ορίζονται στο άρθρο 123 του Ν. 4548. 

 

Άρθρο 13  

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης 

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός 

που ορίζεται από τον πρόεδρο. 

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση 

προχωρεί δια βοής στη εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και 

χρέη ψηφολέκτη.  

 

Άρθρο 14 

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση 

1. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που δεν αφορούν θέματα της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους/μέλη χωρίς 

συνεδρίαση, σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία και υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

α) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας τους. 

β) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου ή τουλάχιστον δύο (2) μέτοχοι/μέλη 

δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφαση με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική 
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δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες 

από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 

κατωτέρω. 

2. Αποφάσεις μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του 

Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς 

συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως 

προβλέπεται κατά περίπτωση από το Καταστατικό ή/και το νόμο. Οι διατάξεις περί 

απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των 

μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς 

συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά τον χρόνο 

αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων 

ψήφου που διαθέτουν κατά τον χρόνο αυτό.  

3.  Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε 

όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην 

Εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους 

μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες 

επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται 

να δηλώσουν στην Εταιρεία εάν δέχονται ή όχι την πρόταση και την σχετική προθεσμία 

απάντησης των μετοχών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7)  ημερών 

ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η 

προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο 

έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το Νόμο. 

4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δεν θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των 

σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1 περ. β., εκτός αν οι δηλώσεις όλων των 

μετόχων περιήλθαν στην Εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην 

Εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις 

των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης 

και του χρόνου αυτής φέρει η Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς 

υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή. 

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο 

Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και δημοσιεύονται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 134 

του Ν. 4548/2018. 
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6. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 του παρόντος πρόταση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο 

διευκρινήσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι 

χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι 

πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο 

(2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης. 

 

Άρθρο 15  

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο 

πρακτικών που δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά και ενιαία με το βιβλίο πρακτικών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται  από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με 

αίτηση οποιουδήποτε μετόχου/μέλους ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι 

υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε 

μετόχου/μέλους. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την 

καταχώρηση γνώμης εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας 

διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται προφανώς στα χρηστά ήθη ή το Νόμο.  

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο 

του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που θα οριστεί με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την λύση της Εταιρείας και κατά τη 

διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από έναν από 

τους εκκαθαριστές. 

3. Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα  Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται 

και ο πίνακας τω παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στην Γενική Συνέλευση 

μετόχων/μελών. 

Άρθρο 16 

Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση 

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους 

τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι 

μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική τους απόφαση 

σε πρακτικό, χωρίς γενική συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους 

μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των  μετόχων/μελών ή 

των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, 
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όπως μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας ή μηνυμάτων μέσω 

ηλεκτρονικών εφαρμογών προορισμένων για υπολογιστές και φορητές συσκευές. Το 

πρακτικό του παρόντος άρθρου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το 

άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των 

προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και του χρόνου 

της απόφασης φέρει η Εταιρεία. 

Άρθρο 17 

Για τα ζητήματα απαρτίας, πλειοψηφίας λήψης αποφάσεων, ενημέρωσης των 

μετόχων/μελών και αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης καθώς και για το δικαίωμα 

συμμετοχής και ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση και τα δικαιώματα μειοψηφίας 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σε συνδυασμό με το Ν. 

4481/2017, εκτός αν ορίζεται άλλως στο παρόν καταστατικό. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Άρθρο  18 

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία  (3) έως 

και εννέα (9) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και 

αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών. 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της εταιρίας για τετραετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη 

τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. 

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, μπορούν να 

επανεκλεγούν. 

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.  

 

Άρθρο 19 

Εξουσία - Αρμοδιότητες 

1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής 

περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και 

αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την 
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εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, 

καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. 

3. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 

αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο  

72 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.  Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε 

μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους σύμφωνα με το 

άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4548/2018. 

Άρθρο 20 

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε 

σώμα και εκλέγει πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει 

ένα ή δύο από τα μέλη του ως διευθύνοντα/ες σύμβουλο/ους καθορίζοντας  συγχρόνως 

και τις αρμοδιότητές του/τους. 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού, 

αναπληρούμενος από τον αντιπρόεδρο και αυτόν τον αναπληρώνει σε περίπτωση 

κωλύματος του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος. 

Άρθρο 21 

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: 

(α) Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη (σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφο 1 του παρόντος καταστατικού) καλύπτει ή 

καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις. 

(β) Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση 

και την εκπροσώπηση της εταιρίας, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη υπερβαίνουν το 

ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, 

εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία, να εκλέξουν αναπληρωματικό 

μέλος ή αναπληρωματικά μέλη για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το 

υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται ή των μελών που 

αναπληρώνονται. Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του 

άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί 

να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα 

στην ημερήσια διάταξη.  Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. 
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Άρθρο 22 

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας όποτε ο Νόμος ή οι 

ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ή συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο 

που τον αναπληρώνει ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από 

αυτόν, όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή τούτο ζητηθεί από δύο Συμβούλου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός έδρας του σε άλλο τόπο, είτε 

στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση 

της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 

3.Το Διοικητικό συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μετά από σχετική  

πρόσκληση που θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη 

συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του  Ν. 4548/2018, όπως 

εκάστοτε ισχύουν. 

Άρθρο 23  

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου. 

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνεδρίαση του διοικητικού 

συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τα μέλη που παρέστησαν  στη 

συνεδρίαση. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να τηρείται 

ηλεκτρονικά και ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Στο βιβλίο αυτό 

καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη 

συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή 

τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη 

και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή 

οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε 

πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους 

συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να 

αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα 

ηλεκτρονικά μέσα, όπως μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας ή 

μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών προορισμένων για υπολογιστές και φορητές 

συσκευές. Το πρακτικό  αυτό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της παραγράφου 1 
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του παρόντος άρθρου Σε περίπτωση που η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα με τηλεδιάσκεψη, 

τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο. 

3. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον πρόεδρο ή τον 

αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα 

οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 12 του 

Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 93 και 94 του  Ν. 4548/2018, 

όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

Άρθρο 24 

Για τα ζητήματα της απαρτίας, πλειοψηφίας λήψης απόφασης, αντιπροσώπευσης, 

ακυρότητας αποφάσεων, αποζημίωσης και ευθύνης των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου καθώς και για την υποχρέωση περί μη ανταγωνισμού εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του  Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

Εποπτικό Συμβούλιο 

Άρθρο 25 

Σύνθεση και Θητεία Εποπτικού Συμβουλίου 

 

1. Η Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως και εννέα (9) μέλη. Η Γενική 

Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον 

αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών. 

 2. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της εταιρίας για διετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη 

τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Η εκπροσώπηση των 

διαφορετικών κατηγοριών μελών του Οργανισμού πρέπει να είναι δίκαιη και 

ισορροπημένη, λαμβανομένων υπ’ όψιν των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου. Κατ’ 

εξαίρεσιν η πρώτη θητεία του Εποπτικού Συμβουλίου ορίζεται δεκαοκτάμηνη. Τα μέλη 

του Εποπτικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, μπορούν να επανεκλεγούν.   
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3. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου δεν μπορούν να μετέχουν συγχρόνως στο 

Διοικητικό Συμβούλιο ή να είναι Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές , απαγορεύεται να 

είναι σύζυγοι ή να έχουν μεταξύ τους οποιαδήποτε συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού 

με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή. Τα μέλη του 

Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα. Με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης μπορεί τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου να απαλλάσσονται της ευθύνης 

τους. 

Άρθρο 26 

Εξουσία - Αρμοδιότητες 

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο παρακολουθεί τις δραστηριότητες και τις ενέργειες των 

φυσικών ή νομικών προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 

του Οργανισμού, την εφαρμογή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης της εταιρίας 

και ιδίως των αποφάσεων  σχετικά με την διανομή, τις κρατήσεις, την χρήση και 

επένδυση των εσόδων του Οργανισμού. Επίσης το Εποπτικό Συμβούλιο εποπτεύει την 

τήρηση των κανόνων του παρόντος Καταστατικού καθώς και των κανόνων του Νόμου 

4481/2017.   

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, 

εγγράφου ή στοιχείου του Οργανισμού, να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων 

του και να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο. Συντάσσει έκθεση σχετικά με 

την άσκηση των εξουσιών του, η οποία υποβάλλεται ετησίως στην γενική συνέλευση 

της εταιρίας. Για την άσκηση του συνόλου των δραστηριοτήτων του, το Εποπτικό 

Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές ή λογιστές ή 

νομικούς, της διακριτικής του ευχέρειας ή επιλογής ισχύουσας κατά τα λοιπά της 

παραγράφου 12 του άρθρου 10 του Ν.4481/2017. 

3. Εάν το Εποπτικό Συμβούλιο διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του Καταστατικού ή 

των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης καθώς και παρατυπίες ως προς την διαχείριση, 

υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωση τους. Σε περίπτωση που το 

Εποπτικό Συμβούλιο διαπιστώσει σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που δύνανται να 

βλάψουν τα συμφέροντα του Οργανισμού, μπορεί με έγγραφο του στο οποίο θα 

περιγράφονται οι παραβάσεις ή παρατυπίες να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο 

την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικώς. Κατά 

τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 43, 46-47 του Ν.4481/2017. 

Άρθρο 27 

Συγκρότηση και Σύγκληση Εποπτικού Συμβουλίου 
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1. Το Εποπτικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε 

σώμα και εκλέγει πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου 

προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού, αναπληρούμενος από τον αντιπρόεδρο σε 

περίπτωση κωλύματος του.  

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 

τέσσερις (4) φορές ετησίως. Η συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται 

σε ημέρα και ώρα που ορίζει ο Πρόεδρος του και κατόπιν σχετικής προσκλήσεως προς 

τους συμβούλους που αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πέντε 

ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται 

συνοπτικά τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η σύγκληση του Εποπτικού Συμβουλίου 

μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη ή ηλεκτρονικά μέσα. Εάν δεν τηρηθεί η 

παραπάνω διαδικασία, οι αποφάσεις λαμβάνονται εγκύρως, εφ’ όσον παρίστανται όλα 

τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και ουδέν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το 

εποπτικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν τα παρόντα 

μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 

παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του προέδρου. Η 

κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ή τους 

αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του εποπτικού συμβουλίου, ακόμη και αν 

δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 

3. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, 

εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη καλύπτει ή καλύπτουν 

την κενωθείσα θέση ή θέσεις.  

Άρθρο 28  

Πρακτικά Εποπτικού Συμβουλίου. 

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνεδρίαση του εποπτικού 

συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τα μέλη που παρέστησαν  στη 

συνεδρίαση.  

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή 

τον αναπληρωτή του. Το βιβλίο πρακτικών του Εποπτικού Συμβουλίου δύναται να 

τηρείται ηλεκτρονικά. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

Άρθρο 29 

Εταιρική Χρήση 
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Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει 

την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.  

 Άρθρο 30 

Ετήσιοι Λογαριασμοί 

Αναφορικά με τα ζητήματα σύνταξης και ελέγχου ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018  όπως ισχύει. 

 

Άρθρο 31  

Διάθεση Κερδών 

Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 158 του  Ν. 4548/2018 , τα   

κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 

σύμφωνα και με τους όρους του Ν.4481/2017. 

 

Άρθρο 32 

Λύση - Εκκαθάριση 

Για τη λύση της εταιρίας και την εκκαθάριση αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 

4548/2018  όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το Ν. 4481/2017. 

 

 

Άρθρο 33 

Για τα υπόλοιπα θέματα που δεν καλύπτονται από το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι 

ρυθμίσεις του Ν 4548/2018, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το Ν. 4481/2017.  

 

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού 

όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του 

με την απόφαση της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 1.6.2021. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

Κάρολος Αλκαλάι 


