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Η παρούσα πολιτική αποδοχών έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 

και ιδίως τις διατάξεις του ν. 4548/2018, καθώς και τις διατάξεις των Οδηγιών 

2007/36/ΕΚ και 2017/828/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για 

την κατάρτιση της παρούσας έχει ληφθεί υπόψη η πραγματική οικονομική θέση της 

Εταιρείας, καθώς και οι γενικότερες οικονομικές υποχρεώσεις αυτής, 

συμπεριλαμβανομένων και των μισθολογικών για το σύνολο των εργαζομένων της. 

Επιδιώκοντας την μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρίας, η παρούσα πολιτική 

αποδοχών είναι σύμφωνη και συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική της 

Εταιρίας.  

Η πολιτική αποδοχών εφαρμόζεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

εκτελεστικά και μη εκτελεστικά. Οι αποδοχές δύνανται να περιλαμβάνουν σταθερό 

μέρος και ανά περιπτώσεις και μεταβλητό μέρος.  

1. Μη εκτελεστικά μέλη 

Εν γένει πολιτική της Εταιρείας είναι τα μη εκτελεστικά μέλη να αμείβονται με 

σταθερές αποδοχές ετησίως, που έχουν προσδιοριστεί με βάση το χρόνο 

ενασχόλησης, με κατ΄ελάχιστον χρόνο 4 παραστάσεις σε διοικητικά συμβούλια κατ’ 

έτος, αλλά και την γνώση και εμπειρία των μελών. Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδεται 

στις γνώσεις και την εμπειρία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, δεδομένου ότι 

είναι απαραίτητες για τη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής, το ελεγκτικό έργο της 

Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και για όποιο άλλο θέμα φέρνει η ιεραρχία υπόψη τους 

για γνώμη ή απόφαση. 

Ωστόσο, στα πλαίσια της πολιτικής οικονομικής εξυγίανσης και χρηστής διοίκησης 

που εφαρμόζει η Εταιρεία, η οποία μέχρι στιγμής αποδίδει, με τα βελτιωμένα 

αποτελέσματα να είναι εμφανή, όπως πρόδηλα προκύπτει από τα οικονομικά 

στοιχεία της Εταιρείας τα τελευταία τρία έτη, η Εταιρεία, με την σύμφωνη γνώμη των 

μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ, αποφάσισε πως για τα επόμενα τέσσερα έτη και όσο 

ισχύει η παρούσα πολιτική αποδοχών, τα μη εκτελεστικά μέλη δεν θα λαμβάνουν 

αμοιβή. 

Παράλληλα στην Εταιρία λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου, στον Πρόεδρο της οποίας θα 

καταβάλλεται επιπλέον σταθερή αμοιβή, που δεν θα ξεπερνά το ποσό των 3.000 € 

ετησίως. 

 Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσης, η Εταιρεία δεν διατηρεί συμβάσεις με ουδέν 

εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 



2. Εκτελεστικό μέλος 

Οι αποδοχές του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ,  Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με την επιχειρησιακή ανάπτυξη και 

αποτελεσματικότητα της Εταιρείας αλλά και πάντοτε στα πλαίσια της πολιτικής 

οικονομικής εξυγίανσης και χρηστής διοίκησης που εφαρμόζει, είναι σταθερές, 

χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση και αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα. 

Το σύνολο των σταθερών αποδοχών του εκτελεστικού  μέλους για αποζημίωση 

παράστασης στο διοικητικό συμβούλιο και παράλληλα για αμοιβή για το διοικητικό 

του έργο στην Εταιρεία ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δεν αναμένεται να 

ξεπεράσει το ποσό των 50.166 ευρώ ετησίως.  

Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσης, η Εταιρεία δεν διατηρεί κανενός είδους 

σύμβαση με το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

Η Εταιρεία δύναται για την διευκόλυνση του έργου του εκτελεστικού μέλους, 

Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, να του εξασφαλίζει παροχές όπως την 

χρήση εταιρικού αυτοκινήτου καθώς και εταιρικού κινητού τηλεφώνου. 

Η παρούσα πολιτική αποδοχών συμφωνείται με διάρκεια ισχύος τέσσερα (4) έτη και 

ισχύει έως και τον Ιούλιο του έτους 2023. 

Η παρούσα πολιτική αποδοχών, μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της 

ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και 

παραμένει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της. 

Κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, ώστε να 

επηρεάζεται η διαδικασία χορήγησης αμοιβών, που προβλέπει η παρούσα πολιτική, 

η παρούσα θα αναθεωρείται και θα υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική 

Συνέλευση της Εταιρίας. 

Οποιαδήποτε παρέκκλιση από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών δε επιτρέπεται 

παρά μόνο προσωρινά και σε εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον αυτή κριθεί 

αναγκαία από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων της Εταιρίας στο σύνολό της ή για την διασφάλιση της βιωσιμότητάς 

της. 


