Αθήνα, 15 Μαρτίου 2019
Αγαπητά μέλη της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,
Εν όψει της έκτακτης γενικής συνέλευσης την 22η.3.2019 και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την
29η.3.2019, σχετικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης «εκλογή 4 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και 2 μελών Εποπτικού Συμβουλίου για συμπλήρωση κενωθεισών θέσεων των ισάριθμων αντιστοίχως
παραιτηθέντων μελών», χωρίς να καταργείται η δυνατότητα κάθε μέλους να δηλώσει την υποψηφιότητά του
στην Εφορευτική Επιτροπή την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου ωστόσο να
διευκολυνθεί η προετοιμασία των ψηφοδελτίων, αλλά και η όλη διαδικασία κατά τη διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης και ο χρόνος διεξαγωγής αυτής, παρακαλείσθε θερμά όπως αποστείλετε τυχόν πρόθεσή σας να
συμμετέχετε ως υποψήφιοι στις εν λόγω εκλογές, σύμφωνα με την κατωτέρω 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:
Οι εκδότες/υποεκδότες μουσικών έργων που επιθυμείτε να εκλεγείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο, δηλώνετε το
όνομα και επίθετο του νόμιμου εκπροσώπου της εκδοτικής σας εταιρείας ο οποίος έχει υπογράψει και τη
σύμβαση ανάθεσης. Σημειώνεται ότι το πρόσωπο αυτό θα συμμετέχει, τόσο στις εκλογές ψηφίζοντας, όσο και
στο Διοικητικό 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 ποιά 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 παρακαλούνται να δηλώσουν τα ανωτέρω μέχρι
και την 20η.3.2019 και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση της 22ης.3.2019, μέχρι
και την 27η.3.2019, 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 egalatsida@autodia.gr 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 : egalatsida@autodia.gr, τηλ: +30 2103215278, κα Γαλατσίδα).
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αποδεικτικά μέσα για τη
δύναμη της ψήφου των μελών που προέρχονται από την ΑΕΠΙ ΑΕ θα λαμβάνονται υπόψη, είτε οι εκκαθαρίσεις
εκδόσεως της ΑΕΠΙ ΑΕ, είτε τα εκδοθέντα εκ μέρους των δικαιούχων τιμολόγια (και τα αντίστοιχα προς τα
τιμολόγια αποδεικτικά εισπράξεως που εκδόθηκαν από λοιπές κατηγορίες δικαιούχων που δεν εξέδιδαν ως εκ
της ιδιότητάς τους τιμολόγια) εάν και εφόσον στα τιμολόγια αυτά γίνεται αναφορά στην αιτιολογία οι
εκκαθαρίσεις της ΑΕΠΙ. Αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία θα παραμείνουν φυλασσόμενα από την Αυτοδιαχείριση
με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή και σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κανονισμού για την προστασία
προσωπικών δεδομένων 2016/679 (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016.
Σε περίπτωση που ένα μέλος δεν έχει προσκομίσει μέχρι σήμερα τα αναγκαία ως άνω αποδεικτικά για τον
υπολογισμό της δύναμης της ψήφου για το έτος 2019, βάσει του καταστατικού της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και
τα οποία αφορούν αμοιβές πνευματικών δικαιωμάτων από διανομές για το έτος 2016, δικαιούται να τα
προσκομίσει μέχρι και την Τρίτη 19.3.2019 (ήτοι 3 ημέρες πριν την πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης
της 22ης.3.2019) και, εάν πρόκειται για εξ αναβολής ή λόγω μη επίτευξης απαρτίας συνεδρίαση, μέχρι και την
Τρίτη 26.3.2019 (ήτοι 3 ημέρες πριν την συνεδρίαση που τελικώς θα πραγματοποιηθεί στις 29.3.2019), στην
ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : members@autodia.gr Για οποιαδήποτε περαιτέρω
πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Μελών (υπεύθυνος κ. Κωνσταντίνος
Παπακώστας, τηλ. +30 210 3215278).
Με εκτίμηση,
Έλενα Γαλατσίδα
Γραφείο Διοίκησης
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