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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 9 

 

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 

Σημειώνεται ότι οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. αφορούν συνεδριάσεις που 

πραγματοποιήθηκαν εντός 2019 και 2020.  

Συγκεκριμένα o αριθμός των συνεδριάσεων στη διάρκεια του 2019 και 

2020 ανήλθε στις 7 και 40 αντίστοιχα. Τα μέλη έλαβαν αποζημίωση εντός 

του 2020 για τις παρακάτω παραστάσεις τους: 

 

 

Σημειώνεται ότι ο κ. Δεληβοριάς αποποιήθηκε αποζημίωσης ποσού 

2.500€, το οποίο δώρισε στο Ταμείο Αλληλεγγύης και Προαγωγής της 

Ελληνικής Μουσικής Δημιουργίας.  

  

Αρ. 

Παραστάσεων

κ. Φοίβος Δεληβοριάς 29

κ. Φοίβος Τασσόπουλος 18

κ. Στάθης Δρογώσης 28

κ. Άλκηστις Τσίκλου 29

κ. Ηλίας Φιλίππου 20

κ. Παναγιώτης Καλαντζόπουλος 29

κ. Μαίρη Φασουλάκη 28

κ. Μαρίλυ Κωστοπούλου 23

 κ. Ίρινα Λουκάτου 29
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Αμοιβές μελών Εποπτικού και Διοικητικού Συμβουλίου από πνευματικά 

δικαιώματα 

Στη διανομή 2020 Β (1η διανομή της ΕΔΕΜ) που εκκαθαρίστηκε το 

Φεβρουάριο 2021, τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου 

έλαβαν τις παρακάτω αμοιβές αναφορικά με τα πνευματικά τους 

δικαιώματα:    

Διοικητικό Συμβούλιο: 

Ο κ. Φοίβος Δεληβοριάς έλαβε από τον Οργανισμό το ποσό (μετά από 

προμήθεια/ κρατήσεις και προ φόρων) των 4.773,6€ ως πνευματικά 

δικαιώματα. 

Ο κ. Φοίβος Τασσόπουλος, για λογαριασμό της εταιρίας ROCK 24 Α.Ε., 

έλαβε από τον Οργανισμό το ποσό (μετά από προμήθεια/ κρατήσεις και 

προ φόρων) των 17.719,4€ .  

Ο κ. Στάθης Δρογώσης έλαβε από τον Οργανισμό το ποσό (μετά από 

προμήθεια/ κρατήσεις και προ φόρων) των 1.038,0€ ως πνευματικά 

δικαιώματα. 

Η WARNER CHAPPELL MUSIC HELLAS SRL, που εκπροσωπείται  στο 

Διοικητικό Συμβούλιο από την κα. Άλκηστη Τσίκλου, έλαβε από τον 

Οργανισμό το ποσό (μετά από προμήθεια/ κρατήσεις και προ φόρων) 

των 96.585,8€ .  

Η MUSOU ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΙΚΕ, που εκπροσωπείται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο από την  κα. Ίρινα Λουκάτου, έλαβε από τον Οργανισμό το 

ποσό (μετά από προμήθεια/ κρατήσεις και προ φόρων) των 12.738,6€ .  

Ο κ. Ηλίας Φιλίππου, για λογαριασμό της εταιρίας IF PRODUCTIONS Η 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ Μ ΕΠΕ, έλαβε από τον Οργανισμό το ποσό (μετά από 

προμήθεια/ κρατήσεις και προ φόρων) των 6.859,7€. 
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Ο κ. Παναγιώτης Καλαντζόπουλος έλαβε από τον Οργανισμό το ποσό 

(μετά από προμήθεια/ κρατήσεις και προ φόρων) των 4.154,6€ ως 

πνευματικά δικαιώματα. 

Η κα. Μαίρη Φασουλάκη έλαβε από τον Οργανισμό το ποσό (μετά από 

προμήθεια/ κρατήσεις και προ φόρων) των 38,8€ ως πνευματικά 

δικαιώματα. 

Ο κ. Σταύρος Λάντσιας έλαβε από τον Οργανισμό το ποσό (μετά από 

προμήθεια/ κρατήσεις και προ φόρων) των 307,4€ ως πνευματικά 

δικαιώματα. 

Ο κ. Γιώργος Γκώνιας έλαβε από τον Οργανισμό το ποσό (μετά από 

προμήθεια/ κρατήσεις και προ φόρων) των 20,3€ ως πνευματικά 

δικαιώματα. 

Η UNIVERSAL ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ, που εκπροσωπείται στο  Διοικητικό 

Συμβούλιο από την κα. Μαρίλυ Κωστοπούλου, έλαβε από τον Οργανισμό 

το ποσό (μετά από προμήθεια/ κρατήσεις και προ φόρων) των 

115.941,10€.  

Ο κ. Κώστας Τουρνάς έλαβε από τον Οργανισμό το ποσό (μετά από 

προμήθεια/ κρατήσεις και προ φόρων) των 2.843,3€ ως πνευματικά 

δικαιώματα. 

Η κα. Αικατερίνη Ζαμπέτα έλαβε από τον Οργανισμό το ποσό (μετά από 

προμήθεια/ κρατήσεις και προ φόρων) των 2.100,6€ ως πνευματικά 

δικαιώματα. 

Ο κ. Μάριος Στρόφαλης έλαβε από τον Οργανισμό το ποσό (μετά από 

προμήθεια/ κρατήσεις και προ φόρων) των 3.251,0€ ως πνευματικά 

δικαιώματα. 

Ο κ. Χρήστος Αλεξόπουλος έλαβε από τον Οργανισμό το ποσό (μετά 

από προμήθεια/ κρατήσεις και προ φόρων) των 228,7€ ως πνευματικά 

δικαιώματα. 
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Ο κ. Κώστας Καλδάρας, ως δημιουργός και κληρονόμος έλαβε από τον 

Οργανισμό το ποσό (μετά από προμήθεια/ κρατήσεις και προ φόρων) 

των 8.108,1€ ως πνευματικά δικαιώματα. 

Η κα. Φωτεινή Λαμπρίδη έλαβε από τον Οργανισμό το ποσό (μετά από 

προμήθεια/ κρατήσεις και προ φόρων) των 358,6€ ως πνευματικά 

δικαιώματα. 
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