Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 Ν. 4548/2018
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα πολιτική αποδοχών θεσπίζει και εφαρμόζει βασικούς κανόνες
σχετικά με τις αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής η
«Πολιτική Αποδοχών»). Η Πολιτική Αποδοχών έχει σκοπό τη μεγιστοποίηση
της αξίας της Εταιρείας, υιοθετώντας διαδικασίες διαρκούς βελτίωσης και
δέσμευσης προς την επίτευξη των στόχων και των συμφερόντων των
εμπλεκομένων μερών. Οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας, βάσει της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών, συνάδουν με τις
εξουσίες, και τις αρμοδιότητές τους και επηρεάζονται από την πορεία των
οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας και την επίτευξη των στόχων της
Εταιρείας. Η Πολιτική Αποδοχών αποτυπώνει την πολιτική, που εφαρμόζει η
Εταιρεία, με σκοπό τη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό και εποπτικό
πλαίσιο στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4548/2018, του Ν.
3016/2002 και των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης. Ως εκ
τούτου, η Πολιτική Αποδοχών συνεισφέρει στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα
και τη βιωσιμότητα της εταιρείας.
2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 110 Ν. 4548/2018, η παρούσα Πολιτική Αποδοχών
εφαρμόζεται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών, αμοιβή λαμβάνουν τα εκτελεστικά μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου. Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας δύναται να λαμβάνουν σταθερή αμοιβή, στην
περίπτωση που παράλληλα κατέχουν και θέση σε άλλο όργανο της Εταιρείας
(πχ στην Επιτροπή Ελέγχου).
3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ
Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συναρτάται με την εταιρική
πολιτική της Εταιρείας και καθορίζεται με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της
οικονομικής αξίας της. Η Εταιρεία υιοθετεί πλαίσιο αποδοχών, με σκοπό να
προσελκύει και να διατηρεί στην Εταιρεία ικανά και εξειδικευμένα Στελέχη.
Η Πολιτική Αποδοχών στηρίζεται στα ακόλουθα:
–Ίση Μεταχείριση
–Διαφάνεια
–Ευθυγράμμιση των αποδοχών με την θέση ευθύνης, την κερδοφορία και τον
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κίνδυνο
–Ανταγωνιστικότητα.
Κατά τον καθορισμό της Πολιτικής Αποδοχών λαμβάνονται υπόψη η
κατηγορία της θέσης, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, τα προσόντα των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποδοχές στην αγορά εργασίας με
παρόμοια χαρακτηριστικά. Για τον καθορισμό των αμοιβών των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν συνδέονται με την Εταιρεία με
σύμβαση εργασίας, λαμβάνονται υπόψη η συμμετοχή των μελών στο
Διοικητικό Συμβούλιο, η συμβολή της στη λήψη αποφάσεων και τα
καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας
και της αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Για τον καθορισμό
των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συνδέονται με
την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας και αποτελούν Διευθυντικά Στελέχη της
Εταιρείας, λαμβάνονται υπόψη, πέραν των ανωτέρω, η θέση ευθύνης που
αναλαμβάνουν και οι ξεχωριστές ανά περίπτωση συνθήκες εργασίας της.
4. ΕΙΔΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αμοιβή, είτε για την άσκηση
των καθηκόντων της ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για τη
συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο, είτε, σε περίπτωση που συνδέονται
με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας, αποτελώντας Διευθυντικά Στελέχη, για
παρεχόμενες της την Εταιρεία υπηρεσίες βάσει σύμβασης εργασίας. Σε κάθε
περίπτωση της οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται
κατ’ έτος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με
τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Καταστατικό και στο Νόμο. Η Εταιρεία
δεν καταβάλει μεταβλητές αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
ήτοι πρόσθετες πληρωμές ή παροχές, οι οποίες να εξαρτώνται από της
επιδόσεις της.
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ
Για όσα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν συναφθεί
συμβάσεις εργασίας, ισχύουν οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής
νομοθεσίας, χωρίς ειδικότερες συμβατικές προβλέψεις. Η διάρκειά των
συμβάσεων αυτών είναι αόριστη και οι προθεσμίες προειδοποίησης για την
καταγγελία της και οι αποζημιώσεις που έκαστο μέρος (Εταιρεία ή/και μέλος
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του Διοικητικού Συμβουλίου) οφείλει να καταβάλει, καθορίζονται από της
διατάξεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου της εργατικής νομοθεσίας. Η
Εταιρεία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε μορφής
αποζημίωσης ή άλλων παροχών, σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης ή μη
επανεκλογής οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν
συνδέεται με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας. Η Εταιρεία δεν υιοθετεί
προγράμματα συμπληρωματικής σύνταξης ή πρόωρης συνταξιοδότησης των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
Η παρούσα πολιτική αποδοχών ισχύει για τρία (3) έτη από την έγκρισή της
από τη Γενική Συνέλευση, εκτός αν στο ενδιάμεσο σημειωθεί ουσιώδης
μεταβολή των συνθηκών με βάση τις οποίες καταρτίστηκε η παρούσα
Πολιτική Αποδοχών. Για την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχής
λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που λήφθηκαν για την κατάρτιση της
παρούσας Πολιτικής Αποδοχών, εκτός να διαπιστωθεί ότι απαιτείται η
εκτίμηση νέων παραγόντων.
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του
Δ.Σ.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑΣ
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