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   Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση 

        (άνευ μετοχικού κεφαλαίου). 

  

       Ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας 

 

  Διόνυσος Ζαγρέας Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης 
Συγγενικών         

                              και άλλων Δικαιωμάτων Λίμιτεδ 

 

1  Το όνομα της εταιρείας (στο εξής καλούμενης «η 

Εταιρεία») είναι « Διόνυσος Ζαγρέας Οργανισμός Συλλογικής 
Διαχείρισης Συγγενικών και άλλων Δικαιωμάτων Λίμιτεδ». 

  

2  Το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας θα βρίσκεται 
στην Επαρχία Λευκωσίας στην Κύπρο. 

   

3  Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι οι 
ακόλουθοι:  

 

3.1 Η άσκηση και επιβολή εκ μέρους των μελών της Εταιρείας, είτε 

αυτά είναι ηθοποιοί δικαιούχοι συγγενικών πνευματικών 
δικαιωμάτων, είτε χορευτές, είτε οργανοπαίχτες, είτε εκτελεστές 

οποιουδήποτε είδους δικαιούχοι συγγενικών πνευματικών 



δικαιωμάτων ή Ενδιαφερόντων στην πνευματική ιδιοκτησία έργων 
οποιουδήποτε είδους (στο εξής καλούμενοι 'Όι Δικαιούχοι"), όλων 

των δικαιωμάτων και όλων των θεραπειών των δικαιούχων 
συγγενικών πνευματικών δικαιωμάτων βάσει του Περί Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας Νόμου ή άλλως πώς αναφορικά με την εκμετάλλευση 
των έργων αυτών από οποιοδήποτε τρίτο. 

.  

3.2 Κατά την άσκηση ή Επιβολή αυτών των δικαιωμάτων ή θεραπειών 
να προβαivει  σε ή από καιρό σε καιρό να ακυρώνει, τροποποιεί ή 

διαφοροποιεί οποιεσδήποτε διευθετήσεις ή άλλες συμφωνίες που 
αφορούv τηv εκμετάλλευση τέτοιων έργων και δη στον τρόπο, την 

περίοδο και τον βαθμό εις, για ή μέχρι τον οποίο και τους όρους με 
τους οποίους θα γίνεται ή αξιοποιείται η εκμετάλλευση αυτή. Θα 

συλλέγει ή Εισπράττει ή απαλλάσσει από δικαιώματα εκμετάλλευσης, 
τέλη ή άλλα ποσά καταβλητέα σύμφωνα με τους όρους των ως εϊρηται 

σuμφωνιών  ή διευθετήσεων ή άλλως πώς αναφορικά με την 
εκμετάλλευση συγγενικών πνευματικών δικαιωμάτων , πρoβαίνovτας 

σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ή διαδικασίες. Να ανακτεί δε 
δικαιώματα εκμετάλλευσης, τέλη και άλλα ποσά και να εμποδίζει και  

 

 

ανακτεί αποζημιώσεις για παραβιάσεις που γίνονται δια της ως 

είρηται εκμεταλλεύσεις προϊόντων συγγενικών δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας τέτοιων έργων ή άλλων δικαιωμάτων των 

δικαιούχων ή της εταιρείας, μέρους αυτών αναφορικά με τέτοια 
έργα και να απαλλάσσουν, συμβιβάζονται ή παραπέμπoυν σε διαιτησίες 

διαδικασίες ή  ενέργειες ή άλλες διαφορές που σχετίζονται με αυτές τις 
αρχές.  

 

3.3 Nα λαμβάνει από τους δικαιούχους εκχωρήσεις, εγγυήσεις, 
εξουσιοδοτήσεις ή άλλες εξουσίες ή έγγραφα που θεωρούνται 

αναγκαία ή σκόπιμα για την άσκηση και επιβολή από την Εταιρεία, 
στο όνομα της ή άλλως πώς, των προαναφερθέντων δικαιωμάτων ή 

θεραπειών και να εκτελεί και προβαίνει στις εν λόγω εγγυήσεις, 
συμφωνίες και άλλα έγγραφα και πράξεις, τα οποία θέλει θεωρήσει 

αναγκαία και σκόπιμα για τον σκοπό της άσκησης και επιβολής από 
την Εταιρεία των προαναφερθέντων δικαιωμάτων και θεραπειών. 

  

3.4 Να κάνει και από καιρό σε καιρό να τροποποιεί ή διαφοροποιεί 



οποιουσδήποτε κανόνες για τη ρύθμιση : 

 

 (1) του τρόπου με τον οποίο τα δημιουργικά έργα των δικαιούχων 
μεταβιβάζονται ή δηλώνονται στην Εταιρεία, 

 

 (2) του τρόπου, της χρονικής περιόδου ή περιόδων για την οποία 
και τους όρους υπό τους οποίους οι δικαιούχοι θα εξουσιοδοτούν την 

Εταιρεία να ασκεί και να επιβάλλει τα προαναφερθέντα δικαιώματα 
και θεραπείες αναφορικά με τέτοια δημιουργικά έργα, όπως έχει 
προαναφερθεί, 

 

 (3) του τρόπου και των μεριδίων και του χρόνου στον οποίο οι 

καθαρές εισπράξεις που λαμβάνονται από την Εταιρεία θα 
μοιράζονται και θα διανέμονται στους δικαιούχους όπως αυτά θα 
αναφέρονται ρητώς στον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας, 

 

 (4) της εκχώρησης είτε άμεσα είτε μέσω καταπιστευμάτων ή 

εταιρειών, επιδομάτων, φιλοδωρημάτων ή συντάξεων αφυπηρέτησης 
σε Μέλη ή πρώην Μέλη της Εταιρείας, ή στις συζύγους, χήρες, 
οικογένειες ή τους εξαρτημένους αυτών, 

  

(5) των διαδικασιών χειρισμού καταγγελιών που αναφέρονται σε 

αθετήσεις των υποχρεώσεών τους από τα Μέλη και σε κακή 
διαχείριση από μέρους μελών που δύναται να επηρεάσει την Εταιρεία 
σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας, 

 

(6) της διαχείρισης της περιουσίας ή των εργασιών της Εταιρείας και 
των θεμάτων που σχετίζovται με αυτά, 

 

 

  

(7) της δημιουργίας μίας Επιτροπής Προσφυγών που θα μελετά τις 



καταγγελίες των Μελών αναφορικά με τη διαχείριση της Εταιρείας, 
και 

  

(8) των όρων βάσει των οποίων ένα Μέλος μπορεί να διατηρήσει τα 
δικαιώματα του ή να ζητήσει να του επαναπαραχωρηθούν αυτά.  

 

3. 5 Να Διανέμει τα καθαρά χρηματικά ποσά που εισπράττονται από 

την εταιρεία στα πλαίσια της άσκησης των ανωτέρω εξουσιών, αφού 
προηγουμένως κατακρατήσει από αυτά ποσόν για κάλυψη εξόδων 

και υποχρεώσεων που δύναται να προκύψουν για την Εταιρεία κατά 

την άσκηση των εξουσιών αυτών ή άλλως πως κατά την υλοποίηση 
των σκοπών και λειτoυργιών της Εταιρείας και τυχόν συνεισφορών ή 

πληρωμών για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην επόμενη υποπαράγραφο, ανάμεσα στους δικαιούχους που τα 

δικαιούνται σύμφωνα' με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς που 
αφορούν στη διανομή των ποσών. 

 

3.6   

(i) Να παρέχει Επιδόματα, φιλοδωρήματα, 
συντάξεις και προσόδους σε οποιοδήποτε 

Μέλος ή πρώην Μέλος της εταιρείας ή σε 
οποιουσδήποτε υπαλλήλους της, τέως και νυν, 

ή σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα για 
υπηρεσίες παρασχεθείσας στην ίδια την Εταιρεία 

ή άλλη εξαρτημένη εκ της παρούσας εταιρεία 

και στις συζύγους, χήρες, οικογένειες και τους 
εξαρτημένους ,των προσώπων αυτών,  

 

(ii)      Να ιδρύει, υποστηρίζει, συνεισφέρει και 

υποβοηθά στην ίδρυση και υποστήριξη 

ταμείων, καταπιστευμάτων και 
διευκολύνσεων τα οποία τείνουν να 

ωφελήσουν Μέλη ή πρώην Μέλη της 
Εταιρείας ή υπαλλήλους της ή άλλα 

πρόσωπα που διεξάγουν συναλλαγές με 
την Εταιρεία. 

  



(iii)            Να συνεισφέρει χρήματα για την 
ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου.  

 

 

                                   (iv) Να παραχωρεί δάνεια ή δωρεές με όρους που θέλει θεωρήσει κατάλληλους για σκοπούς, οι οποίοι δύνανται να συμβάλουν στη βελτίωση ή προώθηση της διδασκαλίας ή ερμηνείας  

 

 

  

 θεατρικού έργου ή σε ιδρύματα, 

συνεταιρισμούς ή εταιρείες με 
παρόμοιους σκοπούς, και  

 

(v) Να αποδέχεται εισφορές, συνδρομές ή 
δωρεές για οποιονδήποτε από τους 

προαναφερθέντες σκοπούς από Μέλη της 
Εταιρείας, υπάλληλους ή άλλους.  

 

 

3.7 Η ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας, η οποία κατά την κρίση της 

Εταιρείας δύναται να διεξαχθεί σε συνδυασμό με τις ανωτέρω 
δραστηριότητες ή της οποίας οι σκοποί τείνουν κατά οποιοδήποτε 

τρόπο να επαυξήσουν άμεσα ή έμμεσα την αξία της Εταιρείας ή να 
,ενισχύσουν την κερδοφορία οποιασδήποτε περιουσίας ή οποιωνδήποτε 
δικαιωμάτων της Εταιρείας ή  των δικαιούχων,  

 

3.8 Να αγοράζει ή άλλως πως αποκτά και αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου ή εν 

μέρει τις επιχειρήσεις τα περιουσιακά στοιχεία ή τις υποχρεώσείς 
οποιουδήποτε προσώπου ή εταιρείας συσταθέντων για την ενάσκηση 

οποιωνδήποτε εργασιών τις οποίες η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη 
να ενασκεί ή κατεχόντων περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα για τους 
σκοπούς της εταιρείας. 

  



3.9  Να συνομολογεί συμφωνίες που αφορούν στην από κοινού 
άσκηση εργασιών, ένωση συμφερόντων, περιορισμού του 

ανταγωνισμού, συνεταιρισμού ή τη συμμετοχή σε κέρδη με 
οποιαδήποτε εταιρεία ή οποιονδήποτε συνεταιρισμό ή πρόσωπα, 

ενασκούντων ή προτιθέμενων να ενασκήσουν εργασίες ή 
συναλλαγές τις οποίες η εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να ενασκεί ή 

διεξάγουν εργασίες ή συναλλαγές οι οποίες τείνουν να ωφελέσουν 
άμεσα ή έμμεσα την εταιρεία ή συμφωνίες που αφορούν στη 

συγχώνευση ή σύνδεση με οποιονδήποτε συνεταιρισμό ή εταιρεία και 
να παρέχει χρηματικά δάνεια ή να εγγυάται τα συμβόλαια ή άλλως 

πως να βοηθά οποιοδήποτε από τα ως είρηται πρόσωπα, 
συνεταιρισμούς ή Εταιρείες και να αποκτά ή άλλως πως αγοράζει 

μετοχές και χρεόγραφα τέτοιων εταιρειών και να πωλεί, κατέχει, ή άλλως 
πως εμπορεύεται μετοχές ή χρεόγραφα.  

 

3.10 Να αποκτά ή άλλως πως αγοράζει και κατέχει μετοχές σε 
οποιαδήποτε εταιρεία, της οποίας οι σκοποί είναι πλήρως ή μερικώς 

παρόμοιοι με αυτoύς της Εταιρείας ή η οποία διεξάγει εργασίες που 
τείνουν να ωφελήσουν άμεσα ή έμμεσα την εταιρεία. 

 

 

 

 

 

3.11 Να προάγει οποιαδήποτε Εταιρεία ή εταιρείες με σκοπό να 
αγοράσει όλη ή μέρος των περιουσιακών της στοιχείων ή 

υποχρεώσεων ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό τείνει να ωφελήσει 
άμεσα ή  έμμεσα την Εταιρεία. 

 

  

3.12 Γενικά να αγοράζει, λαμβάνει επί μισθώσει ή ως αντάλλαγμα, 
ενοικιάζει ή άλλως πως αποκτά οποιαδήποτε ακίνητα ή προσωπικά 

περιουσιακά στοιχεία και οποιαδήποτε δικαιώματα ή προνόμια τα οποία η 
Εταιρεία 9εωρεί ως αναγκαία ή συμφέροντα για τους σκοπούς της 
επιχείρησης ή των εργασιών της.  

 



3.13 Να επενδύει και συναλλάσσεται με χρήματα της Εταιρείας τα 
οποία δεν της είναι άμεσα απαραίτητα με τρόπο τον οποίο  θέλει 
αποφασίσει από καιρό σε καιρό.  

 

3.14 Να χορηγεί πιστώσεις σε πρόσωπα και υπό όρους όπως ήθελε 

κρίνει σκόπιμο ιδιαίτερα σε Μέλη και άλλα πρόσωπα που συνδέονται 
με την Εταιρεία  και να εγγυάται την εκπλήρωση  των συμβάσεων 
τέτοιων προσώπων. 

  

  3.15  Να συνάπτει δάνεια ή να εξευρίσκει χρήματα ή εξασφαλίζει 

υποχρεώσεις με τρόπο που η Εταιρεία θέλει κρίνει σκόπιμο σύμφωνα 
πάντα με τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. 

 

  3.16 Να παρέχει αμοιβή σε πρόσωπα ή εταιρείες για τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν ή πρόκειται να προσφέρουν αναφορικά με την ίδρυση ή 

προώθηση της εταιρείας ή τη διεξαγωγή των εργασιών της και 
ειδικότερα την  εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας. 

 

  3.17  Η έκδοση, υπογραφή, αποδοχή, οπισθογράφηση, Εκποίηση, 

Εκτέλεση και έκδοση (issue) γραμματίων, συναλλαγματικών και 
άλλων διαπραγματεύσιμων ή μεταβιβάσιμων εγγράφων.  

 

3.18 Η πώληση ή διά9εση όλων ή μέρους των εργασιών  της Εταιρείας 
κατά  οποιοδήποτε τρόπο η Εταιρεία θέλει θεωρήσει κατάλληλο με 

αντάλλαγμα μετοχές, ομόλογα ή χρεόγραφα οποιασδήποτε άλλης 

εταιρείας, της οποίας οι σκοποί είναι εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει παρόμοιοι 
με αυτούς της Εταιρείας. 

  

3. 19 Η υιοθέτηση μέτρων που αποσκοπούν στη διαφήμιση των 

εργασιών της Εταιρείας όπως ήθελε κρίνει σκόπιμο, ιδιαίτερα μέσω 

διαφημίσεων στον τύπο, εγκυκλίων, έκδοσης βιβλίων και 
περιοδικών. 

 

 



 

 

3,20 Η προαγωγή  της εγγραφής ή αναγνώρισης της Εταιρείας σε 
οποιαδήποτε χώρα ή μέρος του κόσμου.  

 

3.21 Η πώληση, βελτίωση , διαχείριση, ανάπτυξη, ανταλλαγή, 
εκμίσθωση, υποθήκευση, διάθεση, εκποίηση ή άλλως πως διαχείριση 

όλων ή μέρoυς των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της 
Εταιρείας,  

 

3.22 Ο διορισμός αντιπροσώπου ή αντιπροσώπων για τη συλλογή και 
είσπραξη ποσών τα οποία είναι εισπρακτέα από την Εταιρεία σε σχέση 

με την εκτέλεση των εξουσιώv της ή άλλως πώς για σκοπούς 
εκτέλεσης αυτών των εξουσιών.  

 

3.23 Η είσπραξη δικαιωμάτων.  

 

3.24 Η χρέωση εξόδων.  

 

3.25 Η διεξαγωγή όλων των ανωτέρω σε οποιοδήποτε μέρος του 
κόσμου υπό την ιδιότητα εντολοδότη, πράκτορα, συμβαλλομένου  

καταπιστευτικού διαχειριστή ή άλλως πως ή μέσω καταπιστευτικών 
διαχειριστών, πρακτόρων ή άλλως πως μόνη ή σε συνεργασία με 
άλλους. 

     

4.                 Η ευθύνη των Μέλων είναι περιορισμένη  

 

5.                 Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας κάθε μέλος αναλαμβάνει, 
ενόσω είναι μέλος και μέχρι ένα χρόνο μετά την αποχώρηση του ως 

μέλους, να συνεισφέρει στα περιουσιακά της στοιχεία για την αποπληρωμή 
χρεών και υποχρεώσεων τα οποία είχαν αναληφθεί πριν πάψει να 

είναι μέλος της Εταιρείας, και την πληρωμή των κοστών, τελών και 



εξόδων της ίδιας της διάλυσης καθώς και την προσαρμογή των 
δικαιωμάτων των συνεισφερόντων μεταξύ τους αρκεί το ποσό αυτό να 
μην υπερβαίνει τις £50 Λίρες Κύπρου.  
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  Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση  

      (άνευ μετοχικού κεφαλαίου) 

 

     Καταστατικό της Εταιρείας  

 

      ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΖΑΓΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   

 

              ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ 



  

1      (α)  Στο παρόν Καταστατικό εκτός εάν άλλως πως 
προκύπτει από το κείμενο :  

 

(i)                 «Συνδεδεμένη Εταιρεία» σημαίνει 
οποιαδήποτε άλλη εταιρεία σε άλλη χώρα της 

οποίας ο εταιρικός σκοπός είναι παρόμοιος με 
αυτόν της εταιρείας και με την οποία η 
Εταιρεία είναι συνδεδεμένη προς το παρόν. 

 

(ii)               «Μέλος» σημαίνει Μέλος της εταιρείας 

που έχει αιτηθεί γραπτώς για εισδοχή στην 
Εταιρεία και έχει αποδεκτεί το καταστατικό 

και τους κανονισμούς της Εταιρείας και η 
αίτηση του έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει του 
παρόντος καταστατικού και των κανονισμών 

της Εταιρείας, και το οποίο έχει τα δικαιώματα 
προνόμια και υποχρεώσεις που προνοούνται 
στο παρόν καταστατικό. 

 

(iii)             «Δικαιούχος» σημαίνει τον ηθοποιό 

δικαιούχο συγγενικών πνευματικών 
δικαιωμάτων ως ερμηνευτή και εκτελεστή 

καλλιτέχνη, είτε χορευτή, είτε οργανοπαίχτη, 

είτε εκτελεστές οποιουδήποτε είδους που 
είναι δικαιούχοι συγγενικών πνευματικών 

δικαιωμάτων όπως πρόσωπα τα οποία 
ερμηνεύουν ή εκτελούν με οποιοδήποτε 

τρόπο έργα του πνεύματος δηλαδή ηθοποιοί,  
μουσικοί, τραγουδιστές, χορωδοί, χορευτές, 

οι καλλιτέχνες κουκλοθέατρου, θεάτρου 
σκιών, θεάματος ποικιλιών, ή τσίρκο. 

 

 

 

 



 

 

(iv)              Περί Εταιρειών Νόμος σημαίνει τον Περί 
Εταιρειών Νόμο Κεφ . 113 

συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε 
τροποποιήσεων αυτού. 

 

(v)                Έγραφα Οργάνωσης της Εταιρείας 
σημαίνει το Ιδρυτικό Έγγραφο, το Εταιρικό 

Καταστατικό και τους Κανονισμούς της 
Εταιρείας. 

 

(vi)              Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
σημαίνει κάθε Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου το οποίο εκλέγεται στη θέση 
αυτή σύμφωνα με το παρόν καταστατικό. 

 

(vii)            Διανομή σημαίνει την οποιαδήποτε 
δυνάμει των άρθρων του παρόντος 

καταστατικού διανομή χρημάτων που 

εισπράχθηκαν από την Εταιρεία στα πλαίσια 
της άσκησης των δικαιωμάτων, αδειών και 

εξουσιών που της παραχωρούνται μεταξύ των 
Μελών της Εταιρείας και άλλων 

συνδεδεμένων εταιρειών και ή προσώπων. Οι 
εκφράσεις διανεμημένα και διανεμητέα έχουν 
ανάλογη σημασία. 

 

(viii)          Εκτελεστική Επιτροπή σημαίνει την 

εκάστοτε Εκτελεστική Επιτροπή της Εταιρείας 
συσταθείσα και εξουσιοδοτημένη να ενεργεί 
δυνάμει αυτού του καταστατικού. 

 

(ix)              Ταινία έχει την σημασία που της 

αποδίδεται στον  Περί Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας Νόμο. 



 

(x)                Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα 
έχουν την σημασία που τους αποδίδεται στον 

Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο και τις 
εκάστοτε τροποποιήσεις αυτού. 

 

(xi)              Διοικητικό Συμβούλιο σημαίνει το 
εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

το συσταθέν και εξουσιοδοτημένο για να 
ενεργεί δυνάμει των παρόντων κανονισμών. 

 

(xii)            Ιδιότητα Μέλους σημαίνει την ιδιότητα 
του Μέλους ως μέλος της Εταιρείας και 
δικαιούχου των συναφών δικαιωμάτων. 

 

 

(xiii)          Μουσικό ή Θεατρικό Έργο ή Ερμηνεία 

σημαίνει α) οποιοδήποτε κομμάτι μουσικού ή 
θεατρικού έργου που περιλαμβάνει ερμηνεία 

και ή εκτέλεση η οποία δημιουργεί ή φέρει 
συγγενικά πνευματικά δικαιώματα. 

 

(xiv)          Αξιωματούχος της Εταιρείας περιλαμβάνει 
διευθυντή, διευθύνοντα σύμβουλο ή 
γραμματέα. 

 

(xv)            Εκτέλεση περιλαμβάνει εκτός εάν ρητώς 

εμφαίνεται πρόθεση περί του ενάντιου 
οποιαδήποτε μορφή ακουστικής παρουσίασης 

συμπεριλαμβανομένων ηχογράφησης ταινίας, 

εκπομπής, μετάδοσης δια μέσου καλωδιακού 
συστήματος ή άλλου μέσου, θεατρική 

παράσταση, τηλεταινία, τηλεοπτική σειρά 
κ.τ.λ. αναφορές δε στις λέξεις εκτελώ και 
εκτελεστής θα ερμηνεύονται ανάλογα. 



 

(xvi)          Συγγενικό Δικαίωμα Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας σημαίνει αναφορικά με 

οποιοδήποτε έργο του πνεύματος το 
προβλεπόμενο από τον Περί Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας Νόμο συγγενικό προς την 
πνευματική ιδιοκτησία δικαίωμα.  

 

(xvii)        Ιδιοκτήτης σημαίνει τον ιδιοκτήτη 
οποιουδήποτε δικαιώματος πάνω σε μουσική 

ή λέξεις που συνδέονται ή δύναται να 
συνδέονται με μουσική ή λέξεις όπου το εν 
λόγω δικαίωμα διαχειρίζεται από την Εταιρεία. 

 

(xviii)      Εκδότης σημαίνει το δημιουργό μουσικής ή 

λέξεων που συνδέονται με μουσική ή άλλο 
έργο πνεύματος. 

 

(xix)          Κανονισμοί σημαίνει τους κανονισμούς 
που θεσπίζονται από καιρό σε καιρό για τους 

σκοπούς που αναφέρονται στο Ιδρυτικό 
Έγγραφο. 

 

(xx)            Σφραγίδα σημαίνει τη σφραγίδα της 
Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 



(xxi)          Γραμματέας σημαίνει το πρόσωπο που 
διορίζεται για να εκτελεί τα χρέη γραμματέα 
της Εταιρείας. 

 

(xxii)        Εταιρεία σημαίνει την Εταιρεία δια 

εγγυήσεως άνευ μετοχικού κεφαλαίου 
Διόνυσος Ζαγρέας Οργανισμός Συλλογικής 

Διαχείρισης Συγγενικών και άλλων 
Δικαιωμάτων. 

 

(xxiii)      Διάδοχος είναι οποιοδήποτε πρόσωπο που 
έχει δικαίωμα εκλογής ως Μέλος της 

Εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 4 του παρόν 
καταστατικού. 

 

(xxiv)       Λέξεις που αποδίδονται σε αρσενικό γένος 
συμπεριλαμβάνουν και τις ανάλογες λέξεις 
στο θηλυκό γένος. 

 

(xxv)         Λέξεις που αναφέρονται σε πρόσωπα 
σημαίνουν και Εταιρείες. 

 

(xxvi)       Οι στο παρόν καταστατικό 
διαλαμβανόμενες λέξεις ή όροι έχουν την 

έννοια που τους αποδίδει ο Περί Εταιρειών 

Νόμος ή οποιεσδήποτε δυνάμει Νόμου 
επενεχθείσες σε αυτόν τροποποιήσεις οι 

οποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία που το 
παρόν καταστατικό καθίσταται δεσμευτικό για 
την εταιρεία. 

 

(xxvii)     Συγγραφέας σημαίνει το συνθέτη ή 

συγγραφέα ή δημιουργό οποιουδήποτε έργου 
πνεύματος. 

 



(xxviii)   Κύπρος σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

 (β)   Ο όρος εγγράφως στο παρόν Καταστατικό 
θέλει ερμηνευθεί ως διαλαμβάνων και την εκτύπωση, 

λιθογραφία, φωτογραφία και άλλους τρόπους μέσω των οποίων 
παρίστανται ή αναπαράγονται λέξεις σε ορατή μορφή. 

 

 (γ)   Σημειώσεις που τυχόν αναπαράγονται στο 
περιθώριο αυτού του Καταστατικού δεν αποτελούν μέρος του 
καταστατικού και ουδόλως επηρεάζουν την ερμηνεία του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

2.                                        Για σκοπούς εγγραφής της 

Εταιρείας ο αριθμός των Μελών της δηλώνεται 
ως απεριόριστος. 

 

3.                                        Μέλη της Εταιρείας είναι τα 
ακόλουθα:  

 



α) Όλα τα πρόσωπα που είναι Μέλη της Εταιρείας 
κατά την ημερομηνία που το παρόν Καταστατικό 
καθίσταται δεσμευτικό για την Εταιρεία, και  

 

β) οποιοδήποτε πρόσωπο γίνεται δεκτό ως Μέλος 
της Εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 4 . 

 

4.                                        Τα πιο κάτω πρόσωπα μπορούν 
να γίνουν Μέλη της Εταιρείας :  

  

α) Οποιοσδήποτε ηθοποιός δικαιούχος συγγενικών 
πνευματικών δικαιωμάτων ως ερμηνευτής και 

εκτελεστής καλλιτέχνης, είτε χορευτής, είτε 
οργανοπαίχτης, είτε εκτελεστές οποιουδήποτε 

είδους που είναι δικαιούχοι συγγενικών 

πνευματικών δικαιωμάτων όπως πρόσωπα τα οποία 
ερμηνεύουν ή εκτελούν με οποιοδήποτε τρόπο 

έργα του πνεύματος δηλαδή ηθοποιοί,  μουσικοί, 
τραγουδιστές, χορωδοί, χορευτές, οι καλλιτέχνες 

κουκλοθέατρου, θεάτρου σκιών, θεάματος 
ποικιλιών, ή τσίρκο.  

 

β) Οποιοσδήποτε σύζυγος, τέκνο ή άλλος 
πλησιέστερος συγγενής δικαιούχος δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας των έργων του 
αποβιώσαντος δικαιούχου ή προσωπικός 

αντιπρόσωπος ή καταπιστευματοδόχος του 
αποβιώσαντος δικαιούχου ή άλλου αποβιώσαντος 
Μέλους. 

 

5.                                        α) Οποιοδήποτε εκλόγιμο 

πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση για να 
γίνει μέλος της Εταιρείας . Οι αιτήσεις πρέπει να 

γίνονται γραπτώς να υπογράφονται από τον 
αιτητή και να είναι στον τύπο (μορφή) που 

καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο από 
καιρό σε καιρό. 



 

 

 

 

β) Κάθε αιτητής οφείλει να προσκομίσει 

αποδεικτικό της εκλογιμότητας του και του 
γεγονότος ότι πληροί τα κριτήρια για τη θέση 

του Μέλους της Εταιρείας, τα οποία το 
Διοικητικό Συμβούλιο θέλει ευλόγως καθορίσει 
ως αναγκαία από καιρό σε καιρό. 

 

γ) Θα υπάρχει μόνο μία κατηγορία Μελών 
ειδικότερα:  

 

  i) Πλήρη Μέλη.  

 

δ) Κανένα πρόσωπο δε θα γίνεται δεκτό από το 
Διοικητικό Συμβούλιο ως Μέλος εκτός εάν: 

 

i)                   πληροί τα απαραίτητα κριτήρια που 
προνοούνται,  

 

 ε) Τα απαιτούμενα προσόντα για τα Mέλη θα 
καθορίζονται από καιρό σε καιρό από το Διοικητικό 

Συμβούλιο θα επικυρώνονται από την Εταιρεία σε 
Γενική Συνέλευση. Αφού καθοριστούν , και όπου 

απαραίτητο , επικυρωθούν τα απαραίτητα για την 
αποδοχή Μέλους κριτήρια , θα υπόκειται στη 

φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου να τα 
κοινοποιήσει , μόλις αυτό καταστεί πρακτικά 

δυνατό , σε εφημερίδα ή σε άλλο περιοδικό και/  ή 
σε οποιοδήποτε έντυπο που εκδίδεται ή που για τον 

σκοπό αυτό θα εκδοθεί από την εταιρεία ώστε να 
ενημερωθούν τα Μέλη.  



 

στ)  Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει γίνει δεκτό ως 
Μέλος της Εταιρείας  θα λαμβάνει, κατόπιν γραπτής 

αίτησης του ιδίου, πιστοποιητικό Μέλους, 
υπογεγραμμένο από αξιωματούχο της Εταιρείας και 

σε μορφή, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο 
ήθελε αποφασίσει από καιρό σε καιρό. 

 

6.                                        (α) Όλα τα Μέλη της 
Εταιρείας θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και 

προνόμια και θα υπόκεινται στις ίδιες 
υποχρεώσεις. 

  

(β) Όλα τα Μέλη θα έχουν το δικαίωμα να 
λαμβάνουν ειδοποιήσεις ή να παρίστανται ή 

ψηφίζουν σε Γενικές Συνελεύσεις και θα 
δικαιούνται να λαμβάνουν αντίγραφο της Ετήσιας 

Έκθεσης και των Λογαριασμών των Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

 

 

7.                                        (α) Κάθε Μέλος κατά ή μετά την 

εκλογή του και κατόπιν αίτησης της Εταιρείας, 

θα εκχωρεί ή προκαλεί την εκχώρηση στην 
Εταιρεία όλων των δικαιωμάτων( υφιστάμενων ή 

μελλοντικών) του τα οποία ακολούθως θα 
διαχειρίζεται εκ μέρους του η Εταιρεία σύμφωνα 
με τις πρόνοιες του παρόντος Άρθρου.  

 

β) Εκχωρήσεις δικαιωμάτων στην Εταιρεία οι οποίες 

γίνονται δυνάμει αυτού του Άρθρου , θα γίνονται 
στη μορφή που το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει 

καθορίσει από καιρό σε καιρό και θα ισχύουν 
καθόλη τη περίοδο κατά την οποία ο εκχωρητής θα 



είναι Μέλος της Εταιρείας , τηρουμένων των 
σχετικών διατάξεων του παρόντος καταστατικού. 

Νοείται ότι οποιαδήποτε εκχώρηση στην Εταιρεία 
δικαιώματος το οποίο είναι μεταβιβάσιμο και/ ή 

παραχωρίσιμο για εκμετάλλευση θα προνοεί ρητά 
ότι η Εταιρεία θα μπορεί ανά πάσα στιγμή κατόπιν 

αίτησης του ιδιοκτήτη να παραχωρεί το εν λόγω 
δικαίωμα ή ανάλογη άδεια, νοουμένου ότι έχει 

προηγουμένως συνομολογηθεί συμφωνία της 
Εταιρείας σε μορφή που ικανοποιεί την Εταιρεία. Η 

συμφωνία δε πρέπει να προνοεί την καταβολή προς 
την Εταιρεία δικαιωμάτων είτε υπό μορφή ενός 

καθορισμένου ποσού ή μεριδίου στις εισπράξεις ή 
τα δικαιώματα ή άλλως πως , όπως η Εταιρεία 

ήθελε θεωρήσει αναγκαίο αναφορικά με την 
παρουσίαση στο κοινό έργων πνεύματος.  

 

(γ) Τηρουμένων των κατωτέρω προνοιών αυτού 
του Άρθρου τα δικαιώματα που θα τυχαίνουν 

διαχείρισης από την Εταιρεία εκ μέρους του Μέλους 
είναι τα ακόλουθα: 

 

 i) Τα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία 
δικαιώματα όπως αυτά αναφέρονται στην 
παράγραφο γα) i) πιο κάτω,  

 

ii) Άλλα δικαιώματα ή τμήματα δικαιωμάτων τα 

οποία ήθελε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, με 
ισχύ για όλο τον κόσμο ή μέρος ή μέρη του κόσμου 

τα οποία θέλει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο 

αναφορικά με όλα ή οποιαδήποτε έργα πνεύματος 
ή μέρος έργων πνεύματος υφιστάμενων ή 
μελλοντικών των οποίων ο δικαιούχος είναι Μέλος.  

 

 

 

 



γα) Κάθε Μέλος όταν γίνεται Μέλος της Εταιρείας 
μπορεί να διατηρήσει για τον εαυτό του ( 

τηρουμένων των σχετικών Άρθρων ) ή αφού γίνει 
Μέλος να ζητήσει (τηρουμένου των σχετικών 

Άρθρων και των κανονισμών της Εταιρείας ) ανά 
πάσα στιγμή από τη Εταιρεία να του παραχωρήσει 

μια ή περισσότερες από τις πιο κάτω κατηγορίες 
δικαιωμάτων στα έργα του:  

 

i) Το Συγγενικό Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας 
γενικότερα συμπεριλαμβανομένων του 

αποκλειστικού δικαιώματος υλικής ενσωματώσεως, 
εκμισθώσεως και δανεισμού, αναπαραγωγής και 

διανομής των ερμηνειών / εκτελέσεων του ως και 
ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής και παρουσιάσεως στο 

κοινό και δορυφορικής μεταδόσεως και καλωδιακής 
αναμεταδόσεως τους.  

 

ii) τα οποιαδήποτε δικαιώματα πιθανόν να 
προκύψουν στο μέλλον από οποιαδήποτε 
τεχνολογική εξέλιξη και ανακάλυψη. 

 

 γβ) Κάθε Μέλος όταν γίνεται Μέλος της Εταιρείας 

μπορεί να διατηρήσει για τον εαυτό του 
(τηρουμένων των σχετικών Άρθρων) μέρος των 

δικαιωμάτων του και αφού γίνει Μέλος να ζητήσει 
(τηρουμένων των Άρθρων και κανόνων της 

Εταιρείας ) ανά πάσα στιγμή από την Εταιρεία να 
του παραχωρήσει μια ή περισσότερες από τις πιο 

κάτω εκμεταλλεύσεις των δικαιωμάτων στις 

εκτελέσεις/ ερμηνείες του που έχει παραχωρήσει 
στην Εταιρεία:  

 

i) Τα συγγενικά δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας όπως αυτά αναφέρονται στην 

παράγραφο γα) i) και ii) καθώς και τα δικαιώματα 
εκμετάλλευσης που απορρέουν από τις τεχνικές 

εξελίξεις και οποιεσδήποτε μελλοντικές 
τροποποιήσεις στη Νομοθεσία. 



 

 δ) Εν αναμονή της παραχωρήσεως δικαιωμάτων 
στην Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν Άρθρο , κάθε 

Μέλος , επί τη βάσει της εκλογής του παραχωρεί 
στην εταιρεία για και κατά την περίοδο κατά την 

οποία θα είναι Μέλος ,τηρουμένων των διατάξεων 
του καταστατικού, είτε εις  

 

 

 

 

το όνομα του ή στο όνομα της Εταιρείας αλλά με 

ευθύνη και έξοδα της Εταιρείας αποκλειστική 
εξουσία και εξουσιοδότηση: 

 

 i) Να εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει ή απαγορεύει την 
άσκηση των δικαιωμάτων που πρόκειται να 
διαχειρίζεται η Εταιρεία εκ μέρους του Μέλους,  

 

ii) Να δίνει άδειες εκ μέρους του Μέλους για την 
άσκηση τέτοιων δικαιωμάτων, 

 

iii) Να εισπράττει δικαιώματα , συνδρομές και άλλα 

χρηματικά ποσά είτε για εξουσιοδοτημένη χρήση 
οποιωνδήποτε από της εκτελέσεις /ερμηνείες έργων 

πνεύματος των Μελών είτε υπό τύπον αποζημίωσης 
για τη μη εξουσιοδοτημένη εκμετάλλευση των 
έργων αυτών, 

 

 iv) Να προβαίνει σε ποινικές διώξεις και να 

υποβάλλει μηνύσεις εναντίον προσώπων τα οποία 
παραβιάζουν αυτά τα δικαιώματα και αν η Εταιρεία 

το ήθελε κατά την κρίση της θεωρήσει κατάλληλο 
να υπερασπίζεται ή αντιτίθεται σε ποινικές διώξεις 



εναντίον οποιουδήποτε από τα Μέλη της αναφορικά 
με αυτά τα δικαιώματα. Να ενισχύει δε και να 

φτάνει σε συμβιβασμό , παραπέμπει σε διαιτησία ή 
αποδέχεται δικαστικές αποφάσεις που αφορούν σε 

αυτές τις διώξεις και γενικά να αντιπροσωπεύει το 
Μέλος σε όλα τα θέματα που αφορούν στα 
προαναφερθέντα δικαιώματα.  

 

v) Να προστατεύει γενικά τα προαναφερθέντα 

δικαιώματα, σε εκτελέσεις/ ερμηνείες έργων 
πνεύματος, του Μέλους και,  

 

vi) Να δίνει εξουσιοδότηση για ενέργειες όπως τις 
πιο πάνω αναφερόμενες σε οποιαδήποτε 

συνδεδεμένη εταιρεία ή πράκτορα ή αντιπρόσωπο 
σε περιοχές του εξωτερικού ή στην Κύπρο η οποία 

να αποσκοπεί στην ενάσκηση των 
προαναφερθέντων δικαιωμάτων στις περιοχές 
αυτές. 

 

 ε) Η Εταιρεία μπορεί να ενασκεί και επιβάλει τα 

δικαιώματα των Μελών άλλων συνδεδεμένων 
εταιρειών δυνάμει των όρων οποιουδήποτε ήδη 

υφιστάμενου ή μελλοντικού συμβολαίου μεταξύ της 
Εταιρείας και των  

 

 

εν λόγω συνδεδεμένων εταιρειών.  

 

Στ) Η Εταιρεία μπορεί με ειδοποίηση της προς 

οποιοδήποτε Μέλος να αρνηθεί να ενασκήσει είτε 
εξολοκλήρου είτε μερικώς το συγγενικό δικαίωμα 

πνευματικής ιδιοκτησίας σε συγκεκριμένο έργο ή 
έργα πνεύματος των οποίων εκτελεστής ή 

ερμηνευτής είναι το Μέλος. Σε τέτοια περίπτωση οι 

διατάξεις των υποπαραγράφων (α) και (δ) αυτού 
του Άρθρου θα πάψουν να ισχύουν σε σχέση με 



αυτό το δικαίωμα και οποιαδήποτε παραχώρηση 
αυτού έχει γίνει στην Εταιρεία από μέρους του 
Μέλους θα ορίζεται από την  

Εταιρεία. Νοείται ότι η Εταιρεία μπορεί ανά πάσα 
στιγμή από καιρό σε καιρό με γραπτή ειδοποίηση 

προς το Μέλος, να αποσύρει μια τέτοια ειδοποίηση 
αναφορικά με τα στην ειδοποίηση διαλαμβανόμενα 

δικαιώματα, οπότε οι διατάξεις των 
υποπαραγράφων (α) και (δ) αυτού του Άρθρου 

επανέρχονται σε ισχύ αναφορικά με αυτό το 
δικαίωμα ή δικαιώματα. 

 

8.                                        (α)Κανένα Μέλος δεν έχει το 
δικαίωμα να μεταβιβάσει την ιδιότητα του 

Μέλους σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή να 

αποξενώσει ή ενασκήσει δικαιώματα τα οποία 
διαχειρίζεται η Εταιρεία εκ μέρους του Μέλους.  

 

β) Κανένα Μέλος δε θα υπογράφει συμβόλαια τα 

οποία αξιώνουν από αυτό (είτε έναντι αμοιβής είτε 

όχι) να ερμηνεύει ή εκτελεί έργα για οποιοδήποτε 
πρόσωπο είτε ως υπάλληλος ή άλλως πως χωρίς 

την  συμπερίληψη ρητής διάταξης στο συμβόλαιο 
του , σύμφωνα με την οποία το Μέλος να διατηρεί 

τα δικαιώματα τα οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία εκ 
Μέρους του. 

 

9.                                        α) Σε περίπτωση αποβίωσης 
ενός Μέλους η ιδιότητα του ως Μέλος λήγει και 

δε δύναται να μεταβιβαστεί σε οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο . Τυχόν δικαιώματα δε τα οποία έχουν 

μεταβιβαστή στην Εταιρεία από το Μέλος ή 
ελέγχονται από την Εταιρεία δυνάμει υπαγωγής 

του Μέλους σε αυτή θα εξακολουθούν δυνάμει 
των παρόντων κανονισμών να θεωρούνται ως 
κεκτημένα και να ελέγχονται από την Εταιρεία: 

  

 



 

 

i) για περίοδο που λήγει την 31η ημέρα του 
Δεκεμβρίου του έβδομου έτους από το θάνατο του 

Μέλους εκτός εάν κατά την διάρκεια της περιόδου 

αυτής λάβουν χώρα εκλογές, όπως αναφέρεται στις 
κατωτέρω παραγράφους ii) και iii), ή  

 

ii) Εκτός εάν ένας από τους διαδόχους του Μέλους 

εκλεγεί Μέλος της Εταιρείας κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου οπότε η περίοδος θα λήγει όταν ο 
ίδιος διάδοχος πάψει να είναι Μέλος, ή 

 

 iii) Εκτός εάν κάποιο πρόσωπο εκλεγεί κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου ως Μέλος 

συνδεδεμένης Εταιρείας σε σχέση με τα δικαιώματα 
του αποβιώσαντος Μέλους οπότε η περίοδος αυτή 
θα λήγει την ημέρα της εκλογής αυτού.  

Οποιεσδήποτε πληρωμές τις οποίες το Μέλος εάν 
ζούσε θα δικαιούτο σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς κατά τη περίοδο προ της εκλογής 
διαδόχου του θα καταβάλλονται προς τον 

προσωπικό αντιπρόσωπο του Μέλους μέχρι να 
εκλεγεί διάδοχος ή μέχρι την εκπνοή του έβδομου 

έτους όπως προαναφέρθηκε, οποιοδήποτε εκ 
τούτων προηγηθεί.  

 

β) Στην περίπτωση Μέλους το οποίο είναι Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης ή Οίκος η ιδιότητα του ως 

Μέλους θα λήξει στην μεν περίπτωση Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης σε περίπτωση εκκαθάρισης 
της Εταιρείας( της εθελοντικής εκκαθάρισης για 

σκοπούς αναδόμησης εξαιρουμένης) στη δε 
περίπτωση Οίκου σε περίπτωση που αυτό 

σταματήσει να διεξάγει εργασίες. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις εκκαθάρισης ή τερματισμού 

διεξαγωγής εργασιών , τα δικαιώματα ( εάν 
υπάρχουν) τα οποία έχουν ήδη μεταβιβαστή στην 

Εταιρεία από το Μέλος ή ελέγχονται από την 



Εταιρεία δυνάμει της υπαγωγής του Μέλους σε 
αυτή θα εξακολουθούν δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού να θεωρούνται ως κεκτημένα και να 
ελέγχονται από την Εταιρεία για περίοδο που λήγει 

την 31η ημέρα του Δεκεμβρίου του έβδομου έτους 
από το έτος της εκκαθάρισης ή τερματισμού 
διεξαγωγής εργασιών.  

 

 

 

 

 

 

γ) Το Μέλος θα διαγραφεί από την Εταιρεία ipso 
facto:  

 

 

i) Όταν λήξει η ανώτατη περίοδος διάρκειας ισχύος 

συγγενικού πνευματικού δικαιώματος δυνάμει 
νομοθεσίας σε οποιαδήποτε χώρα, η οποία είναι 

Μέλος της Ένωσης της Βέρνης ή της Διεθνούς 
Σύμβασης Πνευματικών Δικαιωμάτων για 

οποιαδήποτε από τις εκτελέσεις / ερμηνείες έργων 
πνεύματος για τα οποία το  

Μέλος δικαιούται να εισπράττει δικαιώματα. 

 

 ii) Στην περίπτωση Μέλους το οποίο είναι 

εκτελεστής ή διαχειριστής ακολούθως της διάθεσης 
από μέρους του όλων των ενδιαφερόντων που έχει 

στα συγγενικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
τα οποία κατείχε υπό την ιδιότητα του ως 
εκτελεστής ή διαχειριστής. 

 



 δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε 
καιρό να διαγράφει ανά πάσα στιγμή χωρίς 

προειδοποίηση και χωρίς αιτιολόγηση να δώσει 
οδηγίες να διαγραφεί από την Εταιρεία οποιοδήποτε 
από τα Μέλη.  

 

ε) (i)Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διαγράψει 

οποιονδήποτε Μέλος με γραπτή ειδοποίηση τριών 
μηνών η δε διαγραφή θα λαμβάνει χώρα τρεις 

μήνες μετά την επίδοση της σχετικής ειδοποίησης. 
Η ειδοποίηση θα είναι έγγραφη και θα φέρει την 

υπογραφή του Γραμματέα ή άλλου αξιωματούχου 
τον οποίο θέλει καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο 

. Νοείται ότι εάν πριν την εκπνοή τριών μηνών από 
την επίδοση της ειδοποίησης το Μέλος παραπέμψει 

το ζήτημα της διαγραφής του για συζήτηση σε 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση το Μέλος θα διατηρήσει 

την ιδιότητα του Μέλους μέχρι να εγκριθεί η 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από την 

Εταιρεία. Εάν η Εταιρεία εγκρίνει την ενέργεια του 

Διοικητικού Συμβουλίου σε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση τότε το Μέλος θα πάψει να είναι Μέλος 

της Εταιρείας αμέσως μετά το κλείσιμο της 
Συνέλευσης. 

 

ii) Τηρουμένων των Κανόνων της Εταιρείας τα 
Μέλη πρέπει να δίνουν ελάχιστη γραπτή 

προειδοποίηση τριών μηνών προς την Εταιρεία ότι 
προτίθενται να παραιτηθούν ως Μέλη.  

 

 

iii) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση 
του να αποφασίσει ότι η ειδοποίηση στην οποία 

γίνεται αναφορά στο καταστατικό δεν θα τεθεί σε 
ισχύ μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά 

το οποίον γίνεται η επίδοση, νοουμένου ότι θα 
δώσει σχετική έγγραφη αιτιολόγηση της απόφασης 

του στο Μέλος μόλις αυτό καταστεί πρακτικά 
δυνατό. 

 



10.                                  Αν εκκρεμεί ποινική αγωγή 
εναντίον της Εταιρείας σε σχέση με οποιαδήποτε 

από τις εκτελέσεις / ερμηνείες έργων πνεύματος 
του Μέλους είτε στο όνομα της ίδιας της 

Εταιρείας είτε στο όνομα του Μέλους , και το 
Μέλος σταματήσει να είναι Μέλος της Εταιρείας 

ενώ η υπόθεση εκκρεμεί δικαιώματα που 
αποτελούν αντικείμενο ποινικής δίωξης , τα 

οποία είχαν προηγουμένως μεταβιβαστεί στην 
Εταιρεία από το Μέλος ή ελέγχονται από την 

Εταιρεία δυνάμει της υπαγωγής του Μέλους σε 
αυτήν, θα παραμείνουν ως κεκτημένα 

δικαιώματα της Εταιρείας και υπό τον έλεγχο 
αυτής μέχρι και την λήξη της ποινικής 
διαδικασίας. 

 

11.                                  Τηρουμένων των προνοιών των 

Άρθρων του παρόντος καταστατικού όλα τα 
δικαιώματα προνόμια και υποχρεώσεις 

οποιουδήποτε Μέλους θα πάψουν να ισχύουν 

αφ’ ης στιγμής αυτό διαγραφεί από την Εταιρεία 
. Ειδικότερα και χωρίς να επηρεάζεται η 

γενικότερη έννοια των προαναφερθέντων το 
ενδιαφερόμενο Μέλος θα χάσει κάθε δικαίωμα 

στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και δε θα 
δικαιούται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε 

περαιτέρω διανομή εξαιρουμένων οιωνδήποτε 
πληρωμών τις οποίες δικαιούται σύμφωνα με 

τους κανονισμούς και οι οποίες χρονολογούνται 
από την περίοδο πριν από την διαγραφή του ως 
Μέλος. 

 

11Α Σε περίπτωση πτώχευσης ενός Μέλους ή 

εκκαθάρισης (αν πρόκειται για Ε.Π.Ε) ή τερματισμού 
εργασιών(αν πρόκειται για Οίκον) ενός Μέλους, πληρωμές από 

την Εταιρεία τις οποίες θα δικαιούτο υπό κανονικές συνθήκες 
θα καταβάλλονται στο πρόσωπο το οποίο προς το παρόν θα 

έχει δικαίωμα να εισπράττει χρέη πληρωτέα προς το Μέλος. 
Οποιαδήποτε δε μέχρι τούδε ισχύουσα οδηγία του Μέλους 

προς την Εταιρεία η οποία να προνοεί την καταβολή 
πληρωμών σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο θα πάψει να ισχύει. 

 



 

 

11β (α)Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει 
από Μέλη της Εταιρείας την καταβολή ετήσιας συνδρομής 
μέλους(ετήσια συνδρομή) ύψους μέχρι ΛΚ£50. 

 

 (β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να χρεώνει στο 

κάθε Μέλος την Ετήσια συνδρομή με τρόπο 
(συμπεριλαμβανομένης της άνευ περιορισμών παρακράτησης 

του ποσού της συνδρομής από τυχόν χρηματικά ποσά είναι 

διανεμητέα προς το Μέλος) και με συχνότητα την οποία το 
Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε καθορίσει από καιρό σε καιρό , 

δεδομένου ότι η συχνότητα αυτής είναι εύλογη υπό τις 
υφιστάμενες συνθήκες. 

 

 (γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να 
διαγράψει οποιοδήποτε Μέλος δεν έχει καταβάλει την ετήσια 

συνδρομή , ο δε Γραμματέας θα ενημερώσει το εν λόγω Μέλος 
σχετικά. 

 

 (δ) Μέλη τα οποία δεν έχουν καταβάλει την 
ετήσια συνδρομή δε θα δικαιούνται να λάβουν 

οποιονδήποτε έντυπο υλικό από την Εταιρεία ή να 
ψηφίσουν σε διαδικασίες της Εταιρείας. 

 

11γ (α) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει 
από τα Μέλη να πληρώσουν στην Εταιρεία το ισότιμο 

οποιωνδήποτε εξόδων προκύψουν για την Εταιρεία ως 
αποτέλεσμα έγγραφης αίτησης του Μέλους για εγγραφή ως 
Μέλος της Εταιρείας αναφορικά με: 

 

i)                   οποιοδήποτε δικαίωμα δεν έχει μεταβιβαστεί 
στην Εταιρεία από το Μέλος ή  

 



ii)                 το ισότιμο οποιονδήποτε εξόδων δικηγορικών και 
άλλων  προκύψουν από την εγγραφή της Εταιρείας στον 
έφορο εταιρειών ή  

 

iii) Οποιοδήποτε δικαίωμα εκχωρείται εκ νέου προς την 
Εταιρεία από το Μέλος.(ειδικά έξοδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να χρεώσει κάθε 
Μέλος ειδικά έξοδα με τρόπο ( συμπεριλαμβανομένης 

της άνευ περιορισμών παρακράτησης του ποσού των 
εξόδων από τυχών χρηματικά ποσά διανεμητέα προς 

το Μέλος) και με συχνότητα την οποία το Διοικητικό 
Συμβούλιο ήθελε καθορίσει από καιρό σε καιρό 

δεδομένου ότι η συχνότητα αυτή είναι εύλογη υπό τις 
υφιστάμενες συνθήκες. 

 

 

   ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

 

12, Η Εταιρεία συγκαλεί κάθε χρόνο επιπρόσθετα των 

οποιωνδήποτε άλλων συνελεύσεων θέλει συγκαλέσει κατά τη 
διάρκεια του έτους και Γενική Συνέλευση ως Ετήσια Γενική 

Συνέλευση της Εταιρείας την οποία ρητά καθορίζει ως την 



Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στην ειδοποίηση 
σύγκλησης της. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας 

σύγκλησης μιας ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας και 
της επόμενης γενικής συνέλευσης δε δύναται να υπερβαίνει 

τους δεκαπέντε μήνες. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση λαμβάνει 
χώρα σε χρόνο και τόπο που ορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

 

13                                     Όλες οι γενικές συνελεύσεις 

εξαιρουμένων των ετήσιων γενικών συνελεύσεων 
καλούνται έκτακτες γενικές συνελεύσεις. 

 

14                                     Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται 
στις περιπτώσεις όπου το Θεωρεί ενδεδειγμένο, να 

συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Έκτακτες 
Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται επίσης από το 

Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αίτησης προς αυτό 
και σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο 

θέλει παραλείψει τη σύγκληση αυτών από τους 
ίδιους τους αιτητές σύμφωνα με τις διατάξεις του 

περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ 113.Αν σε οποιαδήποτε 
περίοδο δεν βρίσκεται στην Κύπρο απαιτούμενος 

αριθμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 
σχηματισμό απαρτίας οποιοδήποτε από τα Μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή δύο από τα οποιαδήποτε 

Πλήρη Μέλη της Εταιρείας δύνανται να 
συγκαλέσουν Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά τον 

ίδιο τρόπο ή τον πλησιέστερο δυνατό τρόπο όπως 
το Διοικητικό Συμβούλιο  ήθελε κρίνει. 

 

 

 

 

 

            ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 



15                                     Η Ετήσια Γενική Συνέλευση καθώς 
και κάθε συνέλευση που συνέρχεται με σκοπό τη 

λήψη ειδικής απόφασης συγκαλούνται με γραπτή 
ειδοποίηση είκοσι και μία τουλάχιστον ημερών 

, οι δε υπόλοιπες συνελεύσεις εξαιρουμένων της 
Ετήσιας γενικής συνέλευσης και των συνελεύσεων 

που συνέρχονται για τη λήψη ειδικής απόφασης , 
με γραπτή ειδοποίηση δεκατεσσάρων ημερών. Οι 

προθεσμίες αυτές δεν περιλαμβάνουν την μέρα 
κατά την οποία η ειδοποίηση επιδίδεται ή λογίζεται 

επιδοθείσα, ούτε και τη μέρα κατά την οποία 
λαμβάνει χώρα η συνέλευση. Η ειδοποίηση θα 

καθορίζει τον τόπο την ημέρα και την ώρα 
σύγκλησης της Συνέλευσης και σε περίπτωση 

ειδικής εργασίας τη γενική φύση της εργασίας 

αυτής θα επιδίδεται δε με τον κατωτέρω 
αναφερόμενο ή άλλον τρόπο θέλει καθορίσει 

η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση στα Μέλη τα 
οποία , δυνάμει του Καταστατικού της 

Εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες 
ειδοποιήσεις από την Εταιρεία. 

 

16                                     Τυχαία παράλειψη επίδοσης της 
ειδοποίησης σύγκλησης συνέλευσης σε πρόσωπο 

που την δικαιούται ή μη λήψη της ειδοποίησης από 
το πρόσωπο αυτό , δεν επάγεται ακυρότητα των 
εργασιών της εν λόγω συνέλευσης. 

                   

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

     17 Όλες οι εργασίες οι οποίες διεξάγονται στα πλαίσια 
εκτάκτων γενικών συνελεύσεων καθώς και οι εργασίες που 

διεξάγονται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση , εξαιρουμένων της 
μελέτης των λογαριασμών και ισολογισμών, των εκθέσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών του διορισμού μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση αποχωρούντων Μελών και 

του διορισμού και καθορισμού αντιμισθίας των ελεγκτών , 
λογίζονται ως εργασίες ειδικής φύσεως.  

 

 Καμιά εργασία δε θα διεξαχθεί σε Γενική 



Συνέλευση εκτός εάν επιτευχθεί απαρτία κατά το χρόνο της 
έναρξης των εργασιών της Συνέλευσης. Εκτός εάν 

προνοείται άλλως πως στο παρόν καταστατικό , δέκα Μέλη 
που παρίστανται αυτοπροσώπως συνιστούν απαρτία. 

  

 

 

 

   18 Εάν εντός μισής ώρας από τον καθορισμένο για την 

έναρξη της Συνέλευσης χρόνο δεν επιτευχθεί απαρτία , η 
συνέλευση εφ’ όσον έχει συγκληθεί με αίτηση των Μελών 

διαλύεται. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εντός μισής ώρας από 
τον καθορισμένο για τη έναρξη της Συνέλευσης χρόνο τα 
παριστάμενα Μέλη θα συνιστούν Απαρτία. 

 

19 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα 

προεδρεύει της κάθε Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας , ελλείψει 
δε τούτου ο αρχαιότερος Αναπληρωτής Πρόεδρος , ελλείψει και 

αυτού ο Αναπληρωτής Διευθυντής. Εάν κανείς από αυτούς δεν 
προσέλθει εντός δεκαπέντε λεπτών από τον καθορισμένο για την 

έναρξη της συνέλευσης χρόνο ή κανείς δεν επιθυμεί να 
προεδρεύσει, τα παρόντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
εκλέγουν εξ αυτών για να προεδρεύσει της Συνέλευσης. 

 

20 Εάν κατά την συνέλευση κανένα Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιθυμεί να προεδρεύσει ή κανένα 
από αυτά δεν προσέλθει εντός δεκαπέντε λεπτών από τον 

καθορισμένο για την έναρξη της συνέλευσης χρόνο τα παρόντα 
Μέλη της Εταιρείας εκλέγουν ένα εξ αυτών για να προεδρεύσει. 

 

21 Ο Πρόεδρος  με τη συγκατάθεση συνέλευσης σε 
απαρτία , δύναται ( με εντολή δε αυτής υποχρεούται) να 

αναβάλει από καιρό σε καιρό τη Συνέλευση και να ορίσει άλλο 
χρόνο και τόπο σύγκλησης της, οπότε όμως, καμιά άλλη εργασία 

εξαιρουμένων των μη περατωθέντων κατά την αναβληθείσα 

συνέλευση , δε θα δύναται να διεξαχθεί στην εξ αναβολής 
συνέλευση , Σε περίπτωση που η συνέλευση αναβληθεί για 



διάστημα τριάντα ή περισσότερων ημερών , είναι απαραίτητο να 
παρασχεθεί ειδοποίηση για την εξ αναβολής συνέλευση όπως και 

στην περίπτωση της αρχικής συνέλευσης. Εξαιρουμένων των 
προαναφερθέντων περιπτώσεων , δεν επιβάλλεται η παροχή 

ειδοποίησης για την εξ αναβολής συνέλευση ή τις εργασίες που 
θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της. 

 

22 (α) Στις Γενικές Συνελεύσεις τα ψηφίσματα που 
τίθενται σε ψηφοφορία εγκρίνονται με ανάταση του χεριού εκτός 

στις περιπτώσεις στις οποίες ( είτε πριν ή μετά την ανακοίνωση 
του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με ανάταση του χεριού) 
ζητείται ή διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας: 

 

 i) Από τον πρόεδρο,  

 

 

 

 

 

ii) Από οποιοδήποτε Μέλος ή Μέλη που παρίστανται 

αυτοπροσώπως και αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα δέκατο 
του συνόλου των ψήφων. 

 

 (β) Εκτός εάν ζητηθεί η διενέργεια μυστικής 
ψήφου, δήλωση του Προέδρου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε 

ή απορρίφθηκε ( ομόφωνα ή με συγκεκριμένη πλειοψηφία) μετά 
από ανάταση χεριών οποιαδήποτε απόφαση , καθώς και η σχετική 

καταχώρηση στο Βιβλίο των πρακτικών της Εταιρείας , συνιστούν 
αμάχητη απόδειξη του γεγονότος, μη απαιτούμενης οποιασδήποτε 

απόδειξης όσον αφορά τον αριθμό ή το ποσοστό των ψήφων 
υπέρ ή κατά της απόφασης.  

 

 (γ) Η αίτηση για διενέργεια μυστικής ψήφου μπορεί 
να ανακληθεί. 



 

23 Εφ’ όσον προσηκόντως ζητηθεί η διενέργεια 
μυστικής ψηφοφορίας , αυτή θα διεξάγεται με τον τρόπο που 

ορίζεται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης το δε αποτέλεσμα της 
θα λογίζεται ως η απόφαση της Συνέλευσης , κατά τη διάρκεια 
της οποίας ζητήθηκε μυστική ψηφοφορία. 

 

24                                     Σε περίπτωση ισοψηφίας είτε σε 

ψηφοφορία με ανάτασης των χεριών είτε σε 
μυστική ψηφοφορία ο Πρόεδρος της συνέλευσης 

στην οποία διεξάγεται ψηφοφορία με ανάταση 
χεριών ή μυστική ψηφοφορία θα κέκτηται 
δεύτερη ή αποφασιστική ψήφο. 

 

25                                     Μυστική ψηφοφορία που 

απαιτείται για την εκλογή του Προέδρου της 
συνέλευσης ή την αναβολή της συνέλευσης , 

διεξάγεται αμέσως. Μυστική ψηφοφορία που 
απαιτείται για οποιοδήποτε άλλο θέμα θα 

διεξάγεται σε χρόνο που θέλει καθορίσει ο 

Πρόεδρος της συνέλευσης , οποιαδήποτε δε 
άλλη εργασία εξαιρουμένης αυτής που απαιτεί 

μυστική ψηφοφορία , θα δύναται να συνεχιστεί 
εν αναμονή της διεξαγωγής της μυστικής 
ψηφοφορίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ΨΗΦΟΣ ΜΕΛΩΝ 

 

26                                      (α) Κατά την διενέργεια 
ψηφοφορίας με ανάταση χεριών κάθε Μέλος θα 

δικαιούται μια ψήφο. Κανένα Μέλος δε θα 

δικαιούται να λάβει μέρος σε ψηφοφορία με 
ανάταση χεριών εκτός εάν το ίδιο παρίσταται 
αυτοπροσώπως. 

  

(β) Κατά την διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας για 

να αποφασιστεί η καταλληλότητα προσώπου για 
διορισμό ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου   : 

 

i)                   κάθε Μέλος θα έχει μια ψήφο, 

 

 

27                                     Μέλος το οποίο είναι διανοητικά 

ανίκανο ή για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα 
Δικαστηρίου με δικαιοδοσία επί πνευματικός 

νοσούντων προσώπων , δύναται να ψηφίζει είτε 
κατά τη διεξαγωγή ψηφοφορίας με ανάταση του 

χεριού είτε σε μυστική ψηφοφορία μέσω των 
επιτρόπων του , του συνδίκου , κηδεμόνα ή 

άλλου προσώπου ανάλογης ιδιότητας το οποίο 
διορίζεται από το Δικαστήριο , το πρόσωπο δε 

αυτό είτε επίτροπος , σύνδικος ή κηδεμόνας ή 
άλλο πρόσωπο δύναται να ψηφίζει μέσω 

πληρεξουσίου αντιπροσώπου σε περίπτωση 
μυστικής ψηφοφορίας. 

 

28                                     Σε περίπτωση μυστικής 
ψηφοφορίας τα Μέλη μπορούν να ψηφίζουν 
αυτοπροσώπως. 

 

29                                          Κανένα Μέλος δε δύναται να 



ενεργήσει διά πληρεξούσιου αντιπρόσωπου πλήν 
της περίπτωσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30                                     Το έγγραφο του διορισμού 

πληρεξουσίου αντιπροσώπου και το πληρεξούσιο 
ή άλλο έγγραφο εξουσιοδότησης , βάσει του 

οποίου υπεγράφη το έγγραφο του διορισμού ή 

δεόντως κεκυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου 
εξουσιοδότησης θα κατατίθεται στο 

εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή 
οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Κύπρο το οποίο 

καθορίζεται στην ειδοποίηση σύγκλησης της 
συνέλευσης τουλάχιστον σαρανταοκτώ ώρες 

πριν την σύγκληση της αρχικής ή εξ αναβολής 
συνέλευσης στην οποία προτίθεται να ψηφίσει 

το αναφερόμενο στο έγγραφο πρόσωπο ή σε 
περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας τουλάχιστον 

εικοσιτέσσερις ώρες πριν την καθορισμένη για 
την ψηφοφορία ώρα. Σε περίπτωση παράβασης 

των ανωτέρω , το έγγραφο του διορισμού δε θα 
λογίζεται έγκυρο. 



 

31                                     Το έγγραφο του διορισμού 
πληρεξουσίου αντιπροσώπου θέλει περιβληθεί 

τον συνήθη τύπο ή τύπον που θέλει εγκρίνει το 
Διοικητικό Συμβούλιο και θα λογίζεται ότι 

παρέχει σε αυτόν την εξουσία να ζητήσει ή να 
συμμετάσχει σε μυστική ψηφοφορία. 

 

32                                     Ψήφος η οποία δίνεται σύμφωνα 
με τους όρους πληρεξουσίου εγγράφου θα 

λογίζεται έγκυρη ακόμα και αν προηγηθεί ο 
Θάνατος ή η πνευματική ανικανότητα του 

παράσχοντος την εξουσιοδότηση Μέλους ή 
ανάκληση του πληρεξουσίου εγγράφου ή της 

εξουσιοδότησης, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε 

το πληρεξούσιο έγγραφο , εφ’ όσον δεν 
παρελήφθη από την Εταιρεία στο εγγεγραμμένο 

της γραφείο έγγραφη γνωστοποίηση των 
προαναφερθέντων συμβάντων πριν την έναρξη 

της συνέλευσης ή εξ αναβολής συνέλευσης , 
στην οποία θα ασκηθεί το πληρεξούσιο. 

 

33                                       Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 
θα έχει το δικαίωμα να ενασκεί εκ μέρους του 

Μέλους που αντιπροσωπεύει τις ίδιες εξουσίες 
που θα μπορούσε να ενασκούσε το ίδιο το Μέλος 
. 

 

 

 

 

 

 

34                                     Κάθε Μέλος υποχρεούται να 

παρευρίσκεται στην Συνέλευση αυτοπροσώπως 
πλην τον περιπτώσεων που αναφέρονται στην 



παράγραφο 27. 

                 

   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

35                                     (α) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα 

αποτελείται από 6 μέχρι 10 Μέλη 
(εξαιρουμένων επίτιμων προέδρων των Μελών 

επαγγελματικών συμβούλων και των επίτιμων 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι 

αναφέρονται κατωτέρω και οι οποίοι δε θα 

θεωρούνται ως μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ). Δημιουργούνται οι θέσεις 

Προέδρου, δύο Αναπληρωτών Προέδρων, Ταμία 
και από 2 μέχρι 6 Απλών Μελών.  

 

 (β) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προτείνει 
στην Εταιρεία στα πλαίσια της Ετήσιας Γενικής 

Συνέλευσης να επικυρώσει τον διορισμό ως 
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι και 

δύο προσώπων , τα οποία δεν είναι ούτε Μέλη 
της Εταιρείας ούτε απασχολούνται από την Εταιρεία 

, ούτε έχουν άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα σε 
συμβόλαια με την Εταιρεία . Αυτά τα Μέλη θα 

αφυπηρετήσουν από τις θέσεις τους ως μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου στην επόμενη κατά 

συνέχεια Ετήσια Γενική Συνέλευση που ακολουθεί 
τη Συνέλευση που επικύρωσε τον διορισμό τους.  

 

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προτείνει 
στην Εταιρεία Σε Ετήσια Γενική Συνέλευση να 

επικυρώσει τον διορισμό ως μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου μέχρι και δύο προσώπων τα οποία 

κατέχουν θέσεις Εκτελεστικού Διευθυντή στην 
Εταιρεία. Αυτά τα Μέλη θα αφυπηρετήσουν από τις 

θέσεις τους στην κατά συνέχεια Ετήσια Γενική 

Συνέλευση που ακολουθεί τη Συνέλευση που 
επικύρωσε τον διορισμό τους όπως θα επιθυμεί το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

 



36                                     Η Εταιρεία δύναται σε Γενική 
Συνέλευση να ψηφίσει Πρόεδρο της Εταιρείας , 

Νοουμένου ότι κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να 
ψηφιστεί ως Πρόεδρος εκτός:  

  

 

 

(α) εάν είναι Μέλος της Εταιρείας,  

 

(β) έχει υποδειχθεί ως υποψήφιος για την Προεδρία 
από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

 Οποιοδήποτε πρόσωπο που δύναται να διοριστεί 

ως Πρόεδρος της Εταιρείας θα υπόκειται στις ίδιες 
διατάξεις αναφορικά με την αφυπηρέτηση , 

παραίτηση και απόλυση Μελών όπως και τα Μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

37                                     (α) Το Διοικητικό Συμβούλιο 
δύναται να εκλέξει έναν ή και περισσότερους 

επίτιμους πρόεδρους, βάσει όρων που το ίδιο 
θέλει θεωρήσει σκόπιμους, από οποιονδήποτε 

αφυπηρετήσαντα Πρόεδρο στου οποίου την 
μακρόχρονη και πολύτιμη υπηρεσία θέλει 

αποτείνει ιδιαίτερη αναγνώριση. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο δύναται επίσης να εκλέξει ένα ή και 
περισσότερα επίτιμα μέλη για τους ίδιους 
λόγους. 

 

β) Ο Πρόεδρος και οι επίτιμοι Πρόεδροι θα έχουν 

δικαίωμα να παρίστανται σε όλες τις συνεδριάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής 

Επιτροπής και οιωνδήποτε άλλων επιτροπών του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Τα επίτιμα Μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου θα έχουν δικαίωμα να 
παρίστανται σε συνεδριάσεις εφόσον κληθούν από 



τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

38                                     Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 
δύνανται να διορίζονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο με όρους και για χρονικό διάστημα 
που το ίδιο θέλει θεωρήσει σκόπιμα. 

 

39                                     (α)Οι δύο αναπληρωτές 
πρόεδροι και ο Ταμίας του Διοικητικού 

Συμβουλίου θα διορίζονται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος θα 
διορίζεται από την Γενική Συνέλευση. 

 

(β) Ο πρόεδρος θα διορίζεται για θητεία 

ανώτατης διάρκειας τριών ετών και θα 

δικαιούται να επανεκλεγεί για ακόμα μια 
θητεία. 

 

40                                     Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει 
την αντιμισθία των μελών του. 

 

 

 

 

41                                     Τηρουμένου σχετικών προνοιών 

του καταστατικού κανένα πρόσωπο το οποίο δεν 
είναι Μέλος δε θα δύναται να διοριστεί ή να 

ενεργεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
εκτός υπό την ιδιότητα του ως Επαγγελματικού 

Συμβούλου ή κατά την κρίση και υπόδειξη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης. 

 



42                                     Πρόεδρος και Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και 

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι θα 
εγκαταλείπουν τις εκάστοτε θέσεις τους 

στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που 
ακολουθεί τα εξηκοστά πέμπτα (65) τους 
γενέθλια. 

 

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

43                                     Οι εργασίες και λειτουργίες της 
Εταιρείας θα διευθύνονται και διαχειρίζονται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο θα ασκεί 
όλες τις εξουσίες της Εταιρείας εκτός από εκείνες 

οι οποίες σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο 
και το Παρόν καταστατικό πρέπει να ασκούνται 

σε Γενική Συνέλευση από την Εταιρεία, 
τηρουμένων των οποιωνδήποτε κανονισμών της 

Εταιρείας που θα καθοριστούν σε Γενική 
Συνέλευση. 

 

44                                     Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται 
να διορίσει Εκτελεστική Επιτροπή για σκοπούς 

και εξουσίες εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές 
εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου για 

χρονική περίοδο και υπό όρους που το ίδιο θέλει 
θεωρήσει κατάλληλους. 

 

45                                     Η υπογραφή , έκδοση αποδοχή 
οπισθογράφηση ή άλλως πως εκτέλεση 

αναλόγως της περιπτώσεως επιταγών 
γραμματίων εις διαταγή συναλλαγματικών ή 

άλλων τίτλων εις τον κομιστή καθώς και 
οποιαδήποτε απόδειξη καταβολής χρημάτων 

στην Εταιρεία θα γίνεται με τρόπο που το 

Διοικητικό Συμβούλιο θέλει καθορίσει από καιρό 
σε καιρό  

 



 

 

 

 

 

 

 

46                                     Οποιαδήποτε χρήματα 
καταβάλλονται στην Εταιρεία τα οποία 

σχετίζονται με δικαιώματα , άδεια ή εξουσία τα 

οποία εκχωρήθηκαν από Μέλη ή συνδεδεμένες 
Εταιρείες σύμφωνα με το παρόν καταστατικό θα 

διανέμονται ή χειρίζονται άλλως πως από το 
Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τους 
κανονισμούς. 

 

 

47                                     Πριν από οποιαδήποτε διανομή 
στα Μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου δύναται: 

  

1. Να κατακρατεί από τις εισπράξεις χρηματικό 

ποσό που το ίδιο κρίνει ορθό για να χρησιμοποιηθεί 
από την Εταιρεία ως συνεισφορά ως ακολούθως:  

 

 

α) Ως φιλοδωρήματα, επιδόματα, συντάξεις ή 
προσόδους σε οποιοδήποτε Μέλος, πρώην Μέλος 

της Εταιρείας ή οποιονδήποτε υπάλληλο της 
Εταιρείας ή άλλης επιχείρησης της οποίας τον 

έλεγχο έχει αναλάβει η εταιρεία ή στις συζύγους, 

χήρες, οικογένειες και εξαρτώμενους τέτοιων 
προσώπων.  



 

β) Σε οποιοδήποτε φιλανθρωπικό ή παρόμοιο 
ίδρυμα το οποίο θέλει συσταθεί προς όφελος των 

Μελών , πρώην Μελών ή υπαλλήλων της Εταιρείας 
ή στις συζύγους, χήρες, οικογένειες και 
εξαρτώμενους.   

 

γ) Για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου.  

 

 

δ) Υπό τύπον δανείου ή δώρου ή υπό όρους τους 
οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει θεωρήσει 

κατάλληλους για οποιοδήποτε σκοπό ο οποίος 
δύναται να συμβάλει στη βελτίωση ή προώθηση 

του Θεάτρου, διδασκαλίας ή εκτέλεσης ή για 

οποιοδήποτε άλλο σκοπό λογίζεται πως θα 
επωφελήσει τα Μέλη ή οποιαδήποτε Εταιρεία , 

οργανισμό ή επιχείρηση των οποίων οι στόχοι 
περιλαμβάνουν τέτοιο σκοπό.  

 

ε) Για να ιδρύσει ταμείο , καταπίστευμα, οργανισμό 
ή ίδρυμα για οποιουσδήποτε από τους σκοπούς 

αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους. Νοείται 
ότι οποιεσδήποτε πληρωμές αναφέρονται στις  

 

 

παραγράφους β) και γ) και δ) του παρόντος δε θα 
υπερβαίνουν στο σύνολο τους ποσό ίσο με το ένα 

τις εκατό του συνολικού στην έκθεση των Μελών 
και τους λογαριασμούς της Εταιρείας 

εμφανιζόμενου ποσού που διανεμήθηκε σε Μέλη 
και συνδεδεμένες εταιρείες κατά την διάρκεια της 
προηγούμενης εταιρικής χρήσης.  

 

2. Να κατακρατεί κατά την κρίση του χρηματικό 



ποσό από τις εισπράξεις ως αποθεματικό για την 
αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων ή για 

μελλοντική διανομή ή για την επιδιόρθωση , 
βελτίωση ή συντήρηση οποιασδήποτε ακίνητης 

περιουσίας ή κτιρίων της Εταιρείας και για 
οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς το Διοικητικό 

Συμβούλιο θέλει κρίνει αναγκαίους ή ωφέλιμους 
για τα συμφέροντα της εταιρείας και να επενδύει τα 

κατακρατούμενα ποσά σε επενδύσεις που τα Μέλη 
θέλουν καθορίσει κατάλληλες από καιρό σε καιρό. 

Να εμπορεύεται δε προς όφελος της εταιρείας ή να 
διαφοροποιεί ή να πωλεί όλες ή μέρος των 
επενδύσεων. 

 

48                                     Να ρυθμίζει τα γενικά έξοδα της 
Εταιρείας . 

 

49                                     Να τηρεί πρακτικά όλων των 
συνεδριάσεων του . 

 

50                                     Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται 

από καιρό σε καιρό να τροποποιεί τους 
κανονισμούς που αναφέρονται στη σχετική 

ρήτρα του ιδρυτικού εγγράφου της Εταιρείας και 
άνευ επηρεασμού των όσων έχουν 

προαναφερθεί να συντάσσει και από καιρό σε 
καιρό να τροποποιεί ξεχωριστούς ή 

επιπρόσθετους Κανονισμούς για τη ρύθμιση της 
παροχής, μέσω τράστ ή οργανισμών 

φιλοδωρημάτων επιδομάτων ή συντάξεων σε 

Μέλη πρώην Μέλη υπαλλήλους της Εταιρείας ή 
τις συζύγους χήρες οικογένειες ή εξαρτώμενους 

αυτών. Νοείται ότι οποιοδήποτε τέτοιοι 
κανονισμοί επιπρόσθετη ή τροποποιήσεις δεν θα 

τίθενται σε ισχύ παρά μόνο μετά την έγκριση 
τους από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση. 

 

51                                     Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται 
να καθορίσει διαδικασίες για την εξέταση 

παραβιάσεων εκ μέρους οποιουδήποτε Μέλους 



των όρων του παρόντος καταστατικού ή των 
κανονισμών της Εταιρείας ή τη συμπεριφορά 
ενός Μέλους στα πλαίσια της ιδιότητας  

 

 

του ως Μέλους της Εταιρείας ή τη συμπεριφορά 

Μέλους η οποία είναι επιζήμια προς τα συμφέροντα 
της Εταιρείας. Δύναται δε να συστήσει Πειθαρχική 

Επιτροπή, σκοπός της οποίας θα είναι η ακρόαση 
και αξιολόγηση κατηγοριών εναντίων Μελών και, 

σε περιπτώσεις που οι κατηγορίες αποδεικνύονται 
βάσιμες, να κάνει συστάσεις στο Διοικητικό 
Συμβούλιο όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων. 

 

52                                     Το Διοικητικό Συμβούλιο θα 
θεσπίσει : 

 

 (α) διαδικασίες για την εξέταση καταγγελιών από 

Μέλη τα οποία ισχυρίζονται πως η συμπεριφορά της Εταιρείας 
προς αυτά δεν είναι σύμφωνη με τους εκάστοτε εν ισχύ 

Κανονισμούς της Εταιρείας ή πολιτικές του Διοικητικού 
Συμβουλίου και 

 

 (β) επιτροπή προσφυγών με σκοπό: 

 

 (i) την ακρόαση και αξιολόγηση κατηγοριών εκ 
μέρους Μελών και  

 (ii) την υποβολή έκθεσης στο Διοικητικό Συμβούλιο 
αναφορικά με τους κανονισμούς και τις πολιτικές της Εταιρείας 

σε σχέση με κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 52 (β) 
(i). 

 

   ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ  



 

53                                     Τα Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου θα αφυπηρετούν στην Τρίτη 

κατά σειρά γενική συνέλευση που 
ακολουθεί την γενική συνέλευση που 
επικυρώνει το διορισμό τους.  

54                                         Σε περίπτωση 

αφυπηρετήσεις ατόμων σε γενική 
συνέλευση κατά τον προαναφερθέντα 

τρόπο η Εταιρεία δύναται να συμπληρώνει 
την κενή θέση διορίζοντας στη θέση του 

Μέλους που αποχωρεί οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο που πληρή τις προϋποθέσεις. 

55                                     Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου που αφυπηρετούν θα μπορούν 
να επαναδιορίζονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

56                                     Ο Γραμματέας διορίζεται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο καθορίζει 
κατά το δοκούν τη χρονική περίοδο την 

αντιμισθία και τους όρους υπό τους οποίους 



θα γίνει ο διορισμός. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να παύει οποιονδήποτε 
γραμματέα διορίζεται με αυτόν τον τρόπο. 

    

57   ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 Η Εταιρεία δύναται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες 
διαδικασίες και τελικά να μετατραπεί σε μη κερδοσκοπική 

εταιρεία οπόταν σε τέτοια περίπτωση τα Μέλη της Εταιρείας 

δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα επί των κερδών τις Εταιρείας τα 
οποία θα χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς σκοπούς.    

 

       Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

58 Η σφραγίδα της Εταιρείας θα χρησιμοποιείται μόνο 
κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή (εάν έχουν 

σχετική εξουσιοδότηση) της εκτελεστικής επιτροπής ή άλλης 
επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσία ενός Μέλους 

και του Γραμματέα ή άλλου επί τούτο διοριζόμενου από το 

Διοικητικό Συμβούλιο προσώπου. Το δε Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου και ο Γραμματέας ή άλλο πρόσωπο ως 

προαναφέρθηκε θα προσυπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο 
στο οποίο χρησιμοποιείται η σφραγίδα παρουσία τους. 

 

    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

 

    59 Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την τήρηση 
των κατάλληλων λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του Νόμου. Διορίζει περαιτέρω ελεγκτές σύμφωνα με τον Νόμο. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     ΔΙΑΛΥΣΗ 

  

60                 Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας είτε εκούσιας 

είτε άλλως πως τα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας 
(εξαιρουμένου δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας το οποίο 

μεταβιβάστηκε στην Εταιρεία και βρίσκεται υπό τον έλεγχο της 
σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και δυνάμει των κανονισμών 

της εταιρείας διανεμητέα ποσά) θα διανέμονται εφ’όσον είναι 

διαθέσιμα για αυτό το σκοό στα προσωπα που κατά τη διάλυση 
της εταιρείας είναι Μέλη της Εταιρείας σε αναλογία με τα ποσά 

που τα εν λόγο μέλη έλαβαν από την εταιρεία για το έτος που 
έληξε την31 Δεκεμβρίου πριν από την διάλυση. Δικαιώματα τα 

οποία τυχόν έχουν μεταβιβαστεί στην Εταιρεία από Μέλη ή 
τα οποία ελέγχονται από την Εταιρεία δυνάμει της 

ιδιότητας του μέλους ως Μέλος της Εταιρείας θα 
επιστρέφονται στο Μέλος ή τον προσωπικό του 
αντιπρόσωπο.   


