Αγαπητά μέλη,
Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ την Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 (3η
καταστατική) με θέμα ημερήσιας διάταξης την διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου
Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε όπως δηλώσετε το αργότερο μέχρι
την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14.00 τυχόν πρόθεσή σας να συμμετέχετε ως
υποψήφιοι στις εν λόγω εκλογές.
Η δήλωση υποψηφιότητας πρέπει να γίνει με την παρακάτω διαδικασία:
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ/ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΥΣ/ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ:
1.Δηλώνετε το όνομα και επίθετό σας και το όργανο στο οποίο επιθυμείτε να εκλεγείτε
(Διοικητικό ή Εποπτικό Συμβούλιο) . Σημειώνεται ότι το κάθε μέλος μπορεί να επιλέξει μόνο
ένα από τα δύο εν λόγω καταστατικά όργανα.
2.Εάν έχετε συμβληθεί με την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ μέσω νομικού προσώπου (εταιρεία), που
εκπροσωπεί το ρεπερτόριό σας, δηλώνετε το όνομα και επίθετο του νόμιμου εκπροσώπου
της εταιρείας ο οποίος έχει υπογράψει και τη σύμβαση ανάθεσης ή το όνομα και επίθετο του
φυσικού προσώπου που έχει ειδικώς ορίσει ο νόμιμος εκπρόσωπος και του οποίου το
ρεπερτόριο εκπροσωπείται από την εν λόγω εταιρεία. Σημειώνεται ότι το πρόσωπο αυτό θα
συμμετέχει τόσο στις εκλογές ψηφίζοντας όσο και στο Διοικητικό ή Εποπτικό Συμβούλιο σε
περίπτωση εκλογής του.
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΚΔΟΤΕΣ/ΥΠΟΕΚΔΟΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ:
1.Οι εκδότες/υποεκδότες μουσικών έργων, δηλώνετε το όνομα και επίθετο του νόμιμου
εκπροσώπου της εκδοτικής σας εταιρείας ο οποίος έχει υπογράψει και τη σύμβαση
ανάθεσης και το όργανο στο οποίο επιθυμείτε να εκλεγείτε (Διοικητικό ή Εποπτικό
Συμβούλιο) . Σημειώνεται ότι το κάθε μέλος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα από τα δύο εν λόγω
καταστατικά όργανα. Σημειώνεται ότι το πρόσωπο αυτό θα συμμετέχει τόσο στις εκλογές
ψηφίζοντας όσο και στο Διοικητικό ή Εποπτικό Συμβούλιο σε περίπτωση εκλογής του.
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΩΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
Αυτά τα μέλη μας υποχρεούνται να επιλέξουν με ποια από τις δύο ιδιότητές τους θα
συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία τόσο ως εκλογείς όσο και ως τυχόν υποψήφιοι,
σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Όλα τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τα
ανωτέρω εντός της ανωτέρω προθεσμίας και με τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ,
προκειμένου να καταρτιστούν εγκαίρως οι εκλογικοί κατάλογοι και τα ψηφοδέλτια.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους:
•
•
•

είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του οργανισμού, Κοραή 3, στο Γραφείο Διοίκησης
του οργανισμού (κα Έλενα Γαλατσίδα), ή
μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
(email)
στη
διεύθυνση
admoffice.autodia@gmail.com, ή
μέσω fax: +302103219169.

Η δήλωση υποψηφιότητας καταχωρείται και θεωρείται ληφθείσα από την αποστολή
σχετικού σημειώματος παραλαβής και καταχώρησης από το Γραφείο Διοίκησης του
οργανισμού. Τηλεφωνική δήλωση υποψηφιότητας δεν επιτρέπεται.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το
Γραφείο Διοίκησης του οργανισμού. (email : admoffice.autodia@gmail.com, Τηλ: +30
2103215278, κα Γαλατσίδα).
Με εκτίμηση,
Από το Γραφείο Διοίκησης της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Έλενα Γαλατσίδα

