ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕΛΩΝ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
το πλαίςιο του ν.4481/2017 (άρκρο 9 παρ.5) και των διατάξεων του άρκρου 17 του
καταςτατικοφ τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ, ακολουκοφν οι γενικζσ αρχζσ του κανονιςμοφ ψθφοφορίασ
των μελϊν τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ςτισ Γενικζσ υνελεφςεισ, όπωσ ψθφίςτθκαν από τθ Γενικι
υνζλευςθ:
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου
τθ Γενικι υνζλευςθ τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου όλα τα μζλθ
τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ από όλεσ τισ κατθγορίεσ μελϊν τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ (ςυνκζτεσ,
ςτιχουργοφσ, κλθρονόμουσ, εκδότεσ/ υποεκδότεσ μουςικισ και εν γζνει δικαιοφχουσ).
Οι διάδοχοι των δικαιοφχων/μελϊν τθσ Αυτοδιαχείριςθσ ζχουν, αν είναι πλείονεσ, ο κακζνασ
ατομικά το δικαίωμα να ςυμμετζχουν, να εκλζγουν και να εκλζγονται ςτα καταςτατικά όργανα
τθσ Αυτοδιαχείριςθσ, ενϊ για τθν εφαρμογι των κριτθρίων περιοριςμοφ του δικαιϊματοσ ψιφου
λαμβάνεται υπόψθ το ποςοςτό του κλθρονομικοφ τουσ δικαιϊματοσ.
Οι ψθφοφορίεσ για όλα τα κζματα τθσ Γενικισ υνζλευςθσ κατά κανόνα διεξάγονται με ανάταςθ
τθσ χειρόσ και κάκε μζλοσ ζχει μία (1) ψιφο.
Ειδικϊσ για τα κζματα των ςτοιχείων ςτ), η), θ), κ), ι) και λ) τθσ § 2 του άρκρου 18, θ ψθφοφορία
είναι μυςτικι και εφαρμόηονται ειδικά ςτα κζματα αυτά τα κριτιρια περιοριςμοφ δικαιϊματοσ
ψιφου που ορίηονται ςτο άρκρο 17.2.1. του καταςτατικοφ τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ. Προκειμζνου
για προςωπικά κζματα θ ψθφοφορία είναι μυςτικι.
2. Κριτιρια δικαιϊματοσ ψιφου
Τπάρχουν τζςςερισ (4) κατθγορίεσ με αρικμό ψιφων για τα μζλθ τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ. Ο
αρικμόσ των ψιφων που δικαιοφται το κάκε μζλοσ τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
(Δθμιουργοί/κλθρονόμοι/εν γζνει δικαιοφχοι και εκδότεσ/υποεκδότεσ μουςικισ) ανάλογα με τθν
κατθγορία ςτθν οποία ανικει, προκφπτει από τον παρακάτω πίνακα. Η υπαγωγι ςε κάποια από
τισ κάτωκι κατθγορίεσ κακορίηεται με το κριτιριο του ποςοφ ετιςιασ εκκακάριςθσ αμοιβϊν
πνευματικϊν δικαιωμάτων των μελϊν τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ.
Δημιουργοί/Κληρονόμοι/δικαιοφχοι
Κατηγορία Μζλουσ

1

2

3

4

Αριθμόσ Ψήφων

1

10

25

50

Εκδότεσ /υποεκδότεσ μουςικήσ

Ειδικότερα:

Κατηγορία Μζλουσ

1

2

3

4

Αριθμόσ Ψήφων

1

10

25

50

α. τα ποςά εκκακαρίςεων αμοιβϊν πνευματικϊν δικαιωμάτων κάκε μζλουσ κα υπολογίηεται ο
μζςοσ όροσ των ετιςιων εκκακαρίςεων αμοιβϊν πνευματικϊν δικαιωμάτων από διανομζσ τριϊν
(3) κυλιόμενων ετϊν, που αφορά το μζλοσ αυτό, είτε ζχει αναγνωριςκεί ςτο φυςικό πρόςωπο
είτε ςε νομικό πρόςωπο ςτο οποίο το φυςικό πρόςωπο είναι εταίροσ, μζτοχοσ ι νόμιμοσ
εκπρόςωποσ ι ςτον εκδότθ/υποεκδότθ μουςικισ, με βάςθ τον κατωτζρω μακθματικό τφπο:
Εκκακάριςθ από Διανομι ζτουσ (Ν-1)+ Εκκακάριςθ από Διανομι ζτουσ (Ν-2)+ Εκκακάριςθ από
Διανομι ζτουσ (Ν-3)
Ποςό εκκακαρίςεων (ζτουσ Ν) = ----------------------------------------------------------------3

β. ε περίπτωςθ κλθρονόμων , διαδόχων ι δικαιοφχων ενόσ ρεπερτορίου, λαμβάνεται υπ’ όψθ ο
μζςοσ όροσ των ετιςιων εκκακαρίςεων αμοιβϊν πνευματικϊν δικαιωμάτων από διανομζσ τριϊν
(3) κυλιόμενων ετϊν, ανά ρεπερτόριο, αναλόγωσ του ποςοςτοφ του κλθρονομικοφ τουσ
δικαιϊματοσ αν είναι πλείονεσ, με βάςθ τον κατωτζρω μακθματικό τφπο:
Εκκακάριςθ από Διανομι ζτουσ (Ν-1)+ Εκκακάριςθ από Διανομι ζτουσ (Ν-2)+ Εκκακάριςθ από
Διανομι ζτουσ (Ν-3)
Ποςό εκκακαρίςεων (ζτουσ Ν) = ----------------------------------------------------------------3

γ. Διευκρινίηεται ότι λόγω των ιδιαηουςϊν ςυνκθκϊν ςτον χϊρο ςυλλογικισ διαχείριςθσ,
είςπραξθσ και απόδοςθσ εκκακαρίςεων αμοιβϊν πνευματικϊν δικαιωμάτων των ετϊν 2017 και
2018 για όλα τα μζλθ τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ, ανεξαρτιτωσ του οργανιςμοφ ςυλλογικισ
διαχείριςθσ ςτον οποίο ανικαν ωσ μζλθ, τα θμερολογιακά αυτά ζτθ κα εξαιρεκοφν από τον
υπολογιςμό του δικαιϊματοσ ψιφου. Ειδικότερα και κατ’ εξαίρεςθ, οι κατθγοριοποιιςεισ των
μελϊν τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ για τα τρία (3) πρϊτα ζτθ (2019-2021) οι οποίεσ ανακεωροφνται και
πραγματοποιοφνται ςτισ αρχζσ κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ ςφμφωνα με τα ανωτζρω, κα
βαςιςτοφν ςτα κάτωκι κριτιρια αμοιβϊν πνευματικϊν δικαιωμάτων κάκε μζλουσ, όπωσ αυτά
προκφπτουν από τα ςτοιχεία του οργανιςμοφ ςτον οποίο ανικαν, ςφμφωνα με όςα ορίηονται
ειδικϊσ ςτον κάτωκι πίνακα:
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

ΒΑΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Ιανουάριοσ 2019

ςφνολο τθσ αμοιβισ πνευματικϊν
δικαιωμάτων από διανομζσ για το ζτοσ
2016 βάςει εκκακαρίςεων

Ιανουάριοσ 2020

Μζςοσ όροσ του ςυνόλου τθσ αμοιβισ
πνευματικϊν
δικαιωμάτων
από
διανομζσ για το ζτοσ 2016 βάςει
εκκακαρίςεων και των εκκακαρίςεων
αμοιβϊν πνευματικϊν δικαιωμάτων
από διανομζσ κατά τθ διάρκεια του
ζτουσ 2019

Ιανουάριοσ 2021

Μζςοσ όροσ του ςυνόλου τθσ αμοιβισ
πνευματικϊν
δικαιωμάτων
από
διανομζσ για το ζτοσ 2016 βάςει

εκκακαρίςεων και των εκκακαρίςεων
αμοιβϊν πνευματικϊν δικαιωμάτων
από διανομζσ κατά τθ διάρκεια των
ετϊν 2019 και 2020

3. Υψοσ ποςϊν εκκακάριςθσ αμοιβϊν πνευματικϊν δικαιωμάτων για οριοκζτθςθ κατθγορίασ
ψιφων
ε εφαρμογι του κριτθρίου περιοριςμοφ δικαιϊματοσ ψιφου, το φψοσ των ποςϊν εκκακάριςθσ
αμοιβϊν πνευματικϊν δικαιωμάτων των μελϊν τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ που οριοκετεί τθν κάκε
κατθγορία ψιφων εγκρίνεται και τροποποιείται με απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ
ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ.
Η οριοκζτθςθ των κατθγοριϊν ψιφου απεικονίηεται ςτον κάτωκι πίνακα:
Δθμιουργοί/κλθρονόμοι/δικαιοφχοι
Κατθγορία μζλουσ
1
2
3
Όρια
κατθγοριοποίθςθσ
βαςιςμζνα ςτο
€0€1,001€10,001μζςο όρο
€1,000
€10,000
€50,000
ειςοδθμάτων 3
ετϊν

Κατθγορία μζλουσ
Όρια
κατθγοριοποίθςθσ
βαςιςμζνα ςτο
μζςο όρο
ειςοδθμάτων 3
ετϊν

Εκδότεσ/Τποεκδότεσ Μουςικισ
1
2
3

€0€5,000

€5001€50,000

€50,001€250,000

4

€50,000+

4

€250,000+

4. Κατθγοριοποίθςθ μελϊν ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
- Οι κατθγοριοποιιςεισ των μελϊν τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ βάςει των ανωτζρω εξετάηονται από το
Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ κατά τθν ζναρξθ κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ , αρχισ
γενομζνθσ από το θμερολογιακό ζτοσ 2019. Κάκε μζλοσ που ειςάγεται ςε άλλθ κατθγορία ωσ
αποτζλεςμα αυτισ τθσ ανακεϊρθςθσ ειδοποιείται εγγράφωσ από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ
ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ.

- ε περίπτωςθ που κάποιο μζλοσ τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ, δεν ανικε πριν ωσ μζλοσ ςε οργανιςμό
ςυλλογικισ διαχείριςθσ, ςυνεπϊσ δεν διακζτει ετιςιεσ εκκακαρίςεισ αμοιβϊν πνευματικϊν
δικαιωμάτων από διανομζσ προθγοφμενων ετϊν, κατ’ εξαίρεςθ κα εμπίπτει ςτθν 1 θ ωσ άνω
κατθγορία μζλουσ μζχρι τθν ανακεϊρθςθ τθσ κατθγοριοποίθςισ του από το Διοικθτικό
υμβοφλιο τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ανάλογα με τισ ετιςιεσ εκκακαρίςεισ αμοιβϊν πνευματικϊν
δικαιωμάτων του από διανομζσ τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο παρόν.
- Ο αρικμόσ των ψιφων κάκε μζλουσ είναι εμπιςτευτικόσ και δεν γνωςτοποιείται ςε τρίτουσ πάρα
μόνον ςτθν Εφορευτικι Επιτροπι.
5.Εκπροςϊπθςθ μζλουσ
Κάκε μζλοσ μπορεί να εκπροςωπιςει ζωσ δφο (2) μζλθ προκειμζνου να ςυμμετζχει και να
ψθφίηει ςτθ γενικι ςυνζλευςθ των μελϊν για λογαριαςμό τουσ. Για το ςκοπό αυτό απαιτείται, επί
ποινι ακυρότθτασ, θ κατάκεςθ ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ, που να φζρει βεβαίωςθ του γνιςιου
τθσ υπογραφισ από οποιαδιποτε αρμόδια αρχι, ςτον πρόεδρο του διοικθτικοφ ςυμβουλίου,
πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ. Η εξουςιοδότθςθ δφναται επιπλζον
να δοκεί μζςω κειμζνου θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του
οργανιςμοφ autodia@autodia.gr , υπό τισ εξισ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) ςτο κείμενο αυτό
κα αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία (όνομα, επίκετο, πατρϊνυμο, Α.Δ.Σ) τόςο του
εξουςιοδοτοφντοσ όςο και του εξουςιοδοτθμζνου μζλουσ, β) κα αποςτζλλεται αυτό από τθν
επίςθμθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email) που ζχει δθλωκεί και καταχωρθκεί ςτο
Μθτρϊο Μελϊν τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ από τον εξουςιοδοτοφντα, το αργότερο μζχρι τθν
προθγοφμενθ θμζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ και γ) κα ζχει αποςταλεί μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτον εξουςιοδοτοφντα από τθν ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ βεβαίωςθ
παραλαβισ και εγκυρότθτασ τθσ εν λόγω εξουςιοδοτιςεωσ. Κάκε εξουςιοδότθςθ ιςχφει για μία
(1) μόνο γενικι ςυνζλευςθ των μελϊν. Ο πρόεδροσ ςυντάςςει κατάλογο των εκπροςωπουμζνων
μελϊν και των εκπροςϊπων τουσ, τον οποίο, μαηί με τισ εξουςιοδοτιςεισ, παραδίδει ςτον
πρόεδρο τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ, αμζςωσ μετά τθν εκλογι του τελευταίου.
6. Κατά τα λοιπά εφαρμόηεται το καταςτατικό τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ, ο ν.4481/2017 και ο
ν.1667/1986.

