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Κριτήρια Εισδοχής Μέλους (= εταίρου)
1.
2.

3.

4.

Η εισδοχή μέλους συνιστά τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, καθ’ όσον πρόκειται περί
πρόσληψης συνεταίρου.
Τα κριτήρια εισδοχής μέλους διαμορφώνονται αναλόγως, αν ο αιτών την εισδοχή δικαιούχος
είναι: (α) παραγωγός υλικών φορέων ήχου ή/και ήχου και εικόνας, (β) οργανισμός συλλογικής
διαχείρισης, (γ) ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης. Ειδικότερα:
Παραγωγός υλικών φορέων ήχου ή/και ήχου και εικόνας:
3.1. Μέλη γίνονται όσα ημεδαπά ή/και αλλοδαπά φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ασκούν στην
ελληνική επικράτεια, ή/και στο εξωτερικό ενεργή , κατά τον χρόνο υποβολής της περί
εισδοχής αίτησης, επιχείρηση παραγωγής υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας, ή είναι
ειδικοί, καθολικοί ή οιονεί καθολικοί διάδοχοι επιχείρησης παραγωγής υλικών φορέων
ήχου ή ήχου και εικόνας, όπως η έννοια παραγωγός υλικός φορέας ήχου ή ήχου και εικόνας
ορίζεται, αντιστοίχως, στο άρθρ. 47 παρ. 3 εδ. α΄ και β΄ ν. 2121/1993.
3.2. Ως άσκηση ενεργούς επιχείρησης νοείται: [α.] η ηχογράφηση και εμπορική διάθεση
απευθείας και άμεσα στο κοινό, με οποιαδήποτε μορφή (αναλογική ή ψηφιακή) εξήντα (60)
κατ’ ελάχιστον φωνογραφημάτων κατά τον χρόνο υποβολής της αμέσως κατωτέρω
εκτιθέμενης αιτήσεως, ή [β.] η διαχείριση/εκμετάλλευση εξήντα (60) κατ’ ελάχιστον
φωνογραφημάτων, καταλόγου ή/και νέα, ημεδαπού ή/και αλλοδαπού ρεπερτορίου, κατά
τον χρόνο υποβολής της αμέσως κατωτέρω εκτιθέμενης αιτήσεως. Όμοια ισχύουν και για
την εισδοχή ειδικού, καθολικού και οιονεί καθολικού διαδόχου επιχείρησης παραγωγής
υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας. Για την εισδοχή των προσώπων του
προηγουμένου εδαφίου, αρκεί ο δικαιοπάροχός τους να πληροί μία εκ των δύο, ανωτέρω,
υπό [α.] και [β.], προϋποθέσεων.
3.3. Ο αιτούμενος την εισδοχή δεν πρέπει να είναι μέλος ή δικαιούχος μη μέλος άλλου
οργανισμού συλλογικής Διαχείρισης που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με τον
οποίο οργανισμό του εξωτερικού διατηρεί ο Grammo σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης,
επιδιώκει τον ίδιο με τον «GRAMMO» σκοπό και εκπροσωπεί την αυτή κατηγορία
δικαιούχων.
3.4. Ο αιτούμενος την εισδοχή να υποβάλει σχετική αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε διά
πληρεξουσίου εγγράφου, στην οποία θα αποδέχεται τους όρους του παρόντος
καταστατικού και του κανονισμού διανομής του οργανισμού.
3.5. Η αίτηση εισδοχής να γίνει δεκτή από τη γενική συνέλευση των μελών, με τη συνήθη
απαρτία και πλειοψηφία του άρθρ. 35 παρ. 1 έως και 8 του παρόντος. Στην απόφαση, θα
βεβαιώνεται αιτιολογημένα η συνδρομή των προϋποθέσεων εισδοχής.
3.6. Όρος του ενεργού της άνω απόφασης είναι η καταβολή του ποσού της τυχόν εγγραφής που
τυχόν θα καθορίζεται εκάστοτε από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού.
Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης:
4.1. Μέλος γίνεται ημεδαπός ή αλλοδαπός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, εφ’ όσον τα
μέλη του ή οι δικαιούχοι μη μέλη του πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων 3.1. και
3.2. της προηγούμενης παραγράφου.
4.2. Ο αιτούμενος την εισδοχή οργανισμός συλλογικής διαχείρισης: (α.) δεν θα πρέπει να
συνδέεται με τον “Grammo” με σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης και (β) δεν θα πρέπει
να είναι μέλος ή δικαιούχος μη μέλος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, με τον οποίο
συνδέεται ο “Grammo” με σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης.

5.

4.3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι περιπτώσεις 3.4. έως και 3.6. της προηγούμενης
παραγράφου.
Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης:
5.1. Μέλος γίνεται ημεδαπή ή αλλοδαπή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, εφ’ όσον οι
εκπροσωπούμενοι από αυτήν δικαιούχοι ή/και μέλη της πληρούν τις προϋποθέσεις των
περιπτώσεων 3.1. και 3.2. της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
5.2. Η αιτούμενη την εισδοχή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης: (α.) δεν θα πρέπει να συνδέεται
με τον “Grammo” με σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης και (β) δεν θα πρέπει να είναι
μέλος ή δικαιούχος μη μέλος ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης, ή/και οργανισμού
συλλογικής διαχείρισης, με τον οποίο συνδέεται ο “Grammo” με σύμβαση αμοιβαίας
εκπροσώπησης.
5.3. Αποκλείεται η εισδοχή ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης, εφ’ όσον: (α.) υφίσταται με
οποιονδήποτε τρόπο σύγκρουση συμφερόντων των μελών ή/και των μετόχων ή/και εταίρων
ή/και μελών διοίκησης της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης με τον “Grammo” και τα
μέλη ή τους δικαιούχους τους αντιστοίχως, ή/και (β.) η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης
ασκεί ανταγωνιστικές πρακτικές έναντι του “Grammo”.
5.4. Να εγκριθεί η αίτηση εισδοχής: (α.) από τη γενική συνέλευση των μελών, με την εξαιρετική
απαρτία και πλειοψηφία του άρθρ. 35 παρ. 9 του παρόντος και (β.) από το εποπτικό
συμβούλιο, με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών του. Στις αποφάσεις θα
βεβαιώνεται αιτιολογημένα η συνδρομή των προϋποθέσεων εισδοχής.
5.5. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι περιπτώσεις 3.3. και 3.6 της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου.
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Κριτήρια ανάληψης της διαχείρισης για επωφελούμενους
1.
2.

3.

4.

5.

Η ανάληψη της διαχείρισης για επωφελούμενους δεν συνιστά τροποποίηση του παρόντος
καταστατικού.
Τα κριτήρια ανάληψης της διαχείρισης για επωφελούμενους διαμορφώνονται αναλόγως, αν ο
αιτών την ανάληψη της διαχείρισης είναι: (α.) παραγωγός υλικών φορέων ήχου ή/και ήχου και
εικόνας, (β.) οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, (γ.) ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης.
Ειδικότερα:
Παραγωγός υλικών φορέων ήχου ή/και ήχου και εικόνας. Τα κριτήρια είναι τα εξής:
3.1.
Να πληροί τις προϋποθέσεις για να καταστεί μέλος, αλλά να μην το επιθυμεί. Ή
3.2.
Να μην πληροί τις ποιοτικές (= ενεργής επιχείρηση) και ποσοτικές (= αριθμός
φωνογραφημάτων) προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 3, περ. 3.1. & 3.2. του παρόντος.
3.3.
Να μην είναι μέλος, ή δικαιούχος μη μέλος άλλου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης
που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με τον οποίο ΟΣΔ του εξωτερικού
διατηρεί ο “Grammo” σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης, επιδιώκει τον ίδιο με τον
“Grammo” σκοπό και εκπροσωπεί την αυτή κατηγορία δικαιούχων.
3.4.
Να υποβάλει σχετική αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε διά πληρεξουσίου εγγράφου,
περί του ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος καταστατικού και του κανονισμού
διανομής.
3.5.
Να ληφθεί απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου περί ανάληψης της διαχείρισης βεβαιώνει υποχρεωτικώς στο αιτιολογικό
της τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Από της λήψεως της αποφάσεως, υπό
την επιφύλαξη δε της επόμενης περίπτωσης 3.6., λογίζεται ο αιτών δικαιούχος μη
μέλος του οργανισμού, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του οποίου διέπονται από
το παρόν καταστατικό και τον κανονισμό διανομής.
3.6.
Όρος του ενεργού της απόφασης είναι η καταβολή του τυχόν ποσού της εγγραφής που
τυχόν θα καθορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης, Τα κριτήρια είναι τα εξής:
4.1.
Να πληροί τις προϋποθέσεις για να καταστεί μέλος, αλλά να μην το επιθυμεί. Ή
4.2.
Να μην πληρούν τα μέλη του ή οι δικαιούχοι μη μέλη του τις ποιοτικές (= ενεργής
επιχείρηση) και ποσοτικές (= αριθμός φωνογραφημάτων) προϋποθέσεις του άρθρου 9
παρ. 3, περ. 3.1. & 3.2. του παρόντος.
4.3.
Δεν θα πρέπει: (α.) να συνδέεται με τον “Grammo” με σύμβαση αμοιβαίας
εκπροσώπησης και (β) να είναι μέλος ή δικαιούχος μη μέλος οργανισμού συλλογικής
διαχείρισης, με τον οποίο συνδέεται ο “Grammo” με σύμβαση αμοιβαίας
εκπροσώπησης.
4.4.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι περιπτώσεις 3.3. έως και 3.6. της προηγούμενης
παραγράφου 3.
Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης. Τα κριτήρια είναι τα εξής:
5.1.
Να πληροί τις προϋποθέσεις για να καταστεί μέλος, αλλά να μην το επιθυμεί. Ή
5.2.
Να μην έγινε δεκτή η αίτηση εισδοχής του ως μέλους, λόγω μη επίτευξης των
πλειοψηφιών που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 5, περ. 5.4. του παρόντος. Ή
5.3.
Να μην πληρούν τα μέλη της ή οι δικαιούχοι μη μέλη της τις ποιοτικές (= ενεργής
επιχείρηση) και ποσοτικές (= αριθμός φωνογραφημάτων) προϋποθέσεις του άρθρου 9
παρ. 3, περ. 3.1. & 3.2. του παρόντος.
5.4.
Δεν θα πρέπει: (α.) να συνδέεται με τον “Grammo” με σύμβαση αμοιβαίας
εκπροσώπησης και (β.) να είναι μέλος ή δικαιούχος μη μέλος ανεξάρτητης οντότητας
διαχείρισης, ή/και οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, με τον οποίο συνδέεται ο
“Grammo” με σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης.
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5.5.
5.6.

Αποκλείεται η ανάληψη της διαχείρισης στην περίπτωση 5.3. της παραγράφου 5 του
άρθρου 9 του παρόντος.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι περιπτώσεις 3.3. έως και 3.6. της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου.
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