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1.Ειςαγωγι  

Ι. Η παροφςα Ζκκεςθ Αποδοχϊν (εφεξισ ωσ «Ζκκεςθ Αποδοχϊν») ζχει καταρτιςτεί ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 112 του ν. 4548/2018 και ςε ςυμμόρφωςθ και εφαρμογι των από 01.03.2019 

Κατευκυντιριων Οδθγιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ αναφορικά με τθν τυποποιθμζνθ παρουςίαςθ 

τθσ Ζκκεςθσ Αποδοχϊν ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2007/36/ΕΚ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τθν Οδθγία 

(ΕΕ) 2017/828. 

 

ΙΙ. Η Ζκκεςθ Αποδοχϊν περιλαμβάνει το ςφνολο των αποδοχϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

για τθν εταιρικι χριςθ 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και επεξθγεί επί ςκοπϊ ουςιαςτικισ και 

αναλυτικισ πλθροφόρθςθσ των μετόχων τθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΙΛΤΔΑ ΑΝΩΝΤΜΟ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε» (εφεξισ ωσ «Εταιρεία») τον τρόπο 

υλοποίθςθσ τθσ εγκρικείςασ, δυνάμει τθσ από 02.07.2019 αποφάςεωσ τθσ Ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ 

υνζλευςθσ των μετόχων, Πολιτικισ Αποδοχϊν (εφεξισ ωσ «Πολιτικι Αποδοχϊν») για τθν ωσ άνω 

χριςθ (2021) και, ωσ εκ τοφτου, παρουςιάηει κατά τρόπο εφλθπτο, ουςιαςτικό και περιεκτικό το 

ςφνολο των αποδοχϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακϊσ και λοιπϊν προςϊπων μθ μελϊν 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τα οποία ςυμμετζχουν ςτισ Επιτροπζσ τθσ Εταιρείασ (Επιτροπι Ελζγχου 

και Επιτροπι Αποδοχϊν & Ανάδειξθσ Υποψθφιοτιτων). 

 

ΙΙΙ. Η Πολιτικι Αποδοχϊν, θ οποία ζχει καταρτιςκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 110 και 111 

του ν. 4548/2018, εφαρμόηεται ςτο ςφνολο των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (εκτελεςτικϊν και 

μθ, με τισ ςε αυτι αναφερόμενεσ διαφοροποιιςεισ), ςυμπεριλαμβανομζνου του Διευκφνοντοσ 

Συμβοφλου (εφόςον υφίςταται), αλλά, ωσ προελζχκθ, και ςε μθ μζλθ αυτοφ τα οποία ζχουν οριςκεί και 

ςυμμετζχουν ςτθν Επιτροπι Ελζγχου, ετζκθ δε ςε ιςχφ για τζςςερα (4) ζτθ από τθν θμερομθνία 

ζγκριςισ τθσ. Η Πολιτικι Αποδοχϊν βρίςκεται από τθσ εγκρίςεϊσ τθσ αναρτθμζνθ ςτον διαδικτυακό 

τόπο τθσ Εταιρείασ www.ilyda.com. 

 

IV. Η Ζκκεςθ Αποδοχϊν πρόκειται να υποβλθκεί προσ ςυηιτθςθ ςτθν ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ 

των μετόχων τθσ Εταιρείασ, θ οποία  ζχει ςυγκλθκεί για τθν 1θ Ιουλίου 2022 και περιλαμβάνεται ςτα 

προσ ςυηιτθςθ κζματα θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ εν λόγω Γενικισ Συνελεφςεωσ (Θζμα 8ο), ςφμφωνα με 

τα υπό του νόμου οριηόμενα. 

 

V. Κατά τθ διάρκεια τθσ κλειόμενθσ χριςεωσ 2021 (01.01.2021 -31.12.2021) και ςτο πλαίςιο τθσ  

αποτελεςματικισ ςυμμόρφωςθσ και εναρμόνιςθσ τθσ Εταιρείασ με τισ ρυκμίςεισ του νόμου 4706/2020 

(ΦΕΚ Αϋ 136/17.07.2020) περί εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, θ Ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των 

μετόχων τθσ 9θσ Ιουλίου 2021 εξζλεξε νζο πενταμελζσ Διοικθτικό Συμβοφλιο με πενταετι κθτεία, 

δθλαδι μζχρι τθν 09.07.2026, παρατεινόμενθ μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ εντόσ τθσ οποίασ πρζπει να 

ςυνζλκει θ αμζςωσ επόμενθ Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ και μζχρι τθ λιψθ ςχετικισ αποφάςεωσ, 

αποτελοφμενο από τα εξισ μζλθ:  

1) Βαςίλειο Ανυφαντάκθ του Αποςτόλου, 

2) Γεϊργιο Τςιατοφρα του Βαςιλείου,  
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3) Φίλιππο Κοφτςικο του Αδαμαντίου,  

4) Αναςταςία Χατηθτηανι του Νικολάου και 

5) Ακανάςιο Αναςταςιάδθ του Ακαναςίου.  

Ταυτόχρονα με τθν αυτι απόφαςι τθσ θ ωσ άνω Ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων όριςε 

ωσ ανεξάρτθτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ τουσ κ.κ.: 1) Φίλιππο Κοφτςικο του 

Αδαμαντίου και 2) Ακανάςιο Αναςταςιάδθ του Ακαναςίου, οι οποίοι πλθροφν ςτο ςφνολό τουσ τισ 

ταςςόμενεσ από το νομοκετικό και κανονιςτικό  πλαίςιο προχποκζςεισ και κριτιρια ανεξαρτθςίασ 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.  

 

Εν ςυνεχεία το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ κατά τθ ςυνεδρίαςθ αυτοφ τθσ 06.10.2021 ζκανε 

ομοφϊνωσ δεκτι τθν παραίτθςθ του κ. Φίλιππου Κοφτςικου του Αδαμαντίου από τθ κζςθ του 

Ανεξάρτθτου Μθ Εκτελεςτικοφ Μζλουσ και εξζλεξε, μετά από ςχετικι αξιολόγθςθ, θ οποία 

πραγματοποιικθκε ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ιςχφουςα  Καταλλθλόλθτασ τθσ Εταιρείασ,  ωσ 

προςωρινό αντικαταςτάτθ και για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ αυτοφ, δθλαδι μζχρι τθν 09.07.2026, τον κ. 

Παναγιϊτθ Μάλλιο του Αναςταςίου. 

 

VI. Κατά τθ διάρκεια τθσ κλειόμενθσ εταιρικισ χριςεωσ θ Εταιρεία διατιρθςε τισ ανοδικζσ  επιδόςεισ 

τθσ γεγονόσ το οποίο αντικατοπτρίηεται τόςο ςτον κφκλο εργαςιϊν (πωλιςεισ) ο οποίοσ εμφανίηεται 

αυξθμζνοσ όςο και ςτα κερδοφόρα αποτελζςματα.   

Ειδικότερα, οι οικονομικζσ επιδόςεισ τθσ Εταιρείασ για τθν κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 2021 (01.01.2021 

- 31.122021) εν ςχζςει με τθν προγενζςτερθ εταιρικι χριςθ 2020  ζχουν ωσ ακολοφκωσ:  

1) Ο κφκλοσ εργαςιϊν ανιλκε κατά τθν κλειόμενθ χριςθ ςε 4.415 χιλ. Ευρϊ, ζναντι 3.924 χιλ. Ευρϊ τθν 

προθγοφμενθ χριςθ, παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά 12,5%. 

2) Τα μικτά κζρδθ τθσ Εταιρείασ κατά τθν κλειόμενθ χριςθ ανιλκαν ςε 1.953 χιλ. Ευρϊ, ζναντι 1.496 

χιλ. Ευρϊ τθν προθγοφμενθ χριςθ, παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά 30,5%. 

3) Τα αποτελζςματα προ φόρων, χρθματοδοτικϊν επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και αποςβζςεων 

(ΕΒΙΤDA) τθσ Εταιρείασ διαμορφϊκθκαν ςε κζρδθ 1.739 χιλ. Ευρϊ, ζναντι κερδϊν 1.681 χιλ. Ευρϊ τθν 

προθγοφμενθ χριςθ, παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά 3,5%. 

4) Tα αποτελζςματα μετά από φόρουσ ανιλκαν ςε κζρδθ ποςοφ 430 χιλ. Ευρϊ ζναντι κερδϊν ποςοφ 

658 χιλ. Ευρϊ τθν προθγοφμενθ χριςθ. 

 

VII. Κατά τθν κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 2021 (01.01.2021 -31.12.2021) δεν διαπιςτϊκθκαν 

παρεκκλίςεισ ι αποκλίςεισ από τθν εγκεκριμζνθ Πολιτικι Αποδοχϊν εξαιρουμζνων των αναφερόμενων 

ςτθν παρ. 8 τθσ παροφςασ Ζκκεςθσ  και τα ωσ άνω γεγονότα δεν επθρζαςαν τισ αποδοχζσ των μελϊν 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που περιλαμβάνονται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ.  

 

2. υνολικζσ αποδοχζσ μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και λοιπϊν προςϊπων  

 

2.1 υνολικζσ αποδοχζσ μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου  

 

Ι. Για τθ ςαφι, ευχερι και κατανοθτι παρουςίαςθ του ςυνόλου των αποδοχϊν που χορθγικθκαν ι 

καταβλικθκαν ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ, καταρτίςτθκε ο παρακάτω Πίνακασ 
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1, ςτον οποίο εμφανίηονται οι ςυνολικζσ αποδοχζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τισ 

εταιρικζσ χριςεισ 2021 και 2020 (κατά τα πρότυπα και προβλζψεισ των Κατευκυντιριων Οδθγιϊν τθσ 

1θσ Μαρτίου 2019). 

 

ΙΙ. Οι αποδοχζσ παρουςιάηονται ςτον εν λόγω πίνακα ςε ακακάριςτεσ (μεικτζσ) τιμζσ.  

 

ΙΙΙ. Καμία περαιτζρω αμοιβι ι αποηθμίωςθ δεν χορθγικθκε ι καταβλικθκε με οποιονδιποτε τρόπο 

κατά τθ διάρκεια τθσ κλειόμενθσ εταιρικισ χριςεωσ 2021 (01.01.2021 -31.12.2021) ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ, υπό οποιαδιποτε μορφι. 
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Πίνακασ 1 

φνολο αποδοχϊν προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τισ εταιρικζσ χριςεισ 2021-2020. 

 

 

Ονοματεπϊνυμο – 

Θζςθ μζλουσ Δ.. 

Χριςθ τακερζσ 

Αποδοχζσ 

Μεταβλθτζσ 

Αποδοχζσ 

 

Εταιρικι 

ςυνειςφορά ςε 

ςυνταξιοδοτικά 

προγράμματα 

υνολικζσ 

Αποδοχζσ 

  Ετιςιεσ 

Αποδοχζσ 

Αμοιβι για 

ςυμμετοχι 

ςε 

Επιτροπζσ 

Παροχζσ  

 

  

Βαςίλειοσ Ανυφαντάκθσ  

Πρόεδροσ ΔΣ & Διευκφνων 

Σφμβουλοσ Εκτελεςτικό 

Μζλοσ 

2021 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

Γεϊργιοσ  

Τςιατοφρασ Αντιπρόεδροσ 

ΔΣ  

Μθ Εκτελεςτικό  

Μζλοσ ΔΣ 

2021 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

Παναγιϊτθσ  

Μάλλιοσ*  

Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό 

Μζλοσ ΔΣ 

2021 0 0 0 0 0 0 

2020 

Ακανάςιοσ Αναςταςιάδθσ 

Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό 

Μζλοσ ΔΣ 

2021 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 
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Αναςταςία Χατηθτηανι 

Μθ Εκτελεςτικό  

Μζλοσ ΔΣ 

2021 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

Φίλιπποσ  

Κοφτςικοσ** 

Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό 

Μζλοσ ΔΣ 

2021 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

Απόςτολοσ 

Παπαδάκθσ, 

Ανεξάρτθτο μθ 

εκτελεςτικό 

μζλοσ ΔΣ*** 

2021 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

 

            *Έναρξη θητείας: 06.10.2021 ςε αντικατάςταςη και για το υπόλοιπο τησ θητείασ, ήτοι μέχρι την 09.07.2026, του παραιτηθέντοσ Ανεξάρτητου Μη 

Εκτελεςτικοφ Μέλουσ του Δ.Σ. Φίλιππου Κοφτςικου. 

           ** Λήξη θητείας: 06.10.2021  

          * **Λήξη θητείας 09.07.2021 
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2.2 υνολικζσ αποδοχζσ λοιπϊν προςϊπων  

 

Αμοιβι για τθ ςυμμετοχι του ςτθν Επιτροπι Ελζγχου εντόσ τθσ κλειόμενθσ εταιρικισ χριςθσ 2021 

(01.01.2021 – 31.12.2021)  ζλαβε ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου τθσ Εταιρείασ (τρίτο πρόςωπο - 

μθ μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου), κ.  Κωνςταντίνοσ Βαρςάμθσ του Μιχαιλ, Οικονομικόσ 

Σφμβουλοσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ςτθν από 09.07.2021 απόφαςθ του αρμοδίου 

εταιρικοφ οργάνου, ιτοι τθσ Ετιςιασ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εταιρείασ, το φψοσ 

τθσ οποίασ ανιλκε ςτο ποςό των τριϊν χιλιάδων Ευρϊ (3.000 €). 

 

3. Επεξιγθςθ του τρόπου εφαρμογισ των κριτθρίων απόδοςθσ και του τρόπου ςυμμόρφωςθσ με τθν 

Πολιτικι Αποδοχϊν τθσ Εταιρείασ. 

 

Κατά τθν εταιρικι χριςθ 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), οι αποδοχζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν εγκρικείςα ωσ άνω Πολιτικι Αποδοχϊν τθσ Εταιρείασ, 

είχαν ειδικότερα ωσ ακολοφκωσ: 

 

3.1 Εκτελεςτικά Μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου  

 

3.1.1 υμβάςεισ Εταιρείασ με μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

 

Κατά τθν κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 2021, θ Εταιρεία διατθρεί ςφμβαςθ ζμμιςκθσ εντολισ ςε ιςχφ με 

ζνα (1) Εκτελεςτικό Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, και ειδικότερα με τον Πρόεδρο και 

Διευκφνοντα Σφμβουλο αυτισ. Διευκρινίηεται, χάριν πλθρότθτασ του περιεχομζνου τθσ παροφςασ 

Εκκζςεωσ Αποδοχϊν, ότι το ωσ άνω εκτελεςτικό μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου παραιτικθκε του 

δικαιϊματοσ λιψθσ οιαςδιποτε αμοιβισ εκ τθσ υφιςταμζνθσ ωσ άνω ςχζςεωσ ι εν γζνει αποηθμίωςθσ 

κατά τθν κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 2021 (01.01.2021-31.12.2021), επί ςκοπϊ περαιτζρω ςυγκράτθςθσ 

και περιοριςμοφ των λειτουργικϊν εξόδων και εν γζνει δαπανϊν τθσ Εταιρείασ ςτθν προςπάκεια  

διατιρθςθσ τθσ ανοδικισ πορείασ τθν οποία ςθμειϊνουν τα αποτελζςματα τθσ Εταιρείασ (τόςο ςε 

επίπεδο  κφκλου εργαςιϊν , όςο και ιδίωσ ςε επίπεδο κερδοφορίασ)  ςτο πλαίςιο και τθσ ςταδιακισ 

ανάκαμψθσ τόςο τθσ εγχϊριασ όςο και τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ από τισ αναταράξεισ που 

δθμιοφργθςε θ υγειονομικι κρίςθ του  κορωνοϊοφ (Covid - 19) κατά τθν  προθγοφμενθ εταιρικι χριςθ.  

 

3.1.2 τακερζσ αποδοχζσ εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου  

 

Ι. Οι παράμετροι οι οποίεσ λαμβάνονται υπόψιν κατά τον κακοριςμό των ςτακερϊν αποδοχϊν των 

εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ και ιςχφουςα Πολιτικι 

Αποδοχϊν τθσ Εταιρείασ είναι το ακαδθμαϊκό υπόβακρο και θ εν γζνει κεωρθτικι κατάρτιςθ, θ 

προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία, θ βαρφτθτα, οι αρμοδιότθτεσ και λειτουργικζσ απαιτιςεισ τθσ 

κζςθσ κακϊσ και το εφροσ ευκφνθσ αυτισ, θ ιςορροπία των μιςκϊν εντόσ τθσ Εταιρείασ, τα επίπεδα 

αποδοχϊν και οι μιςκολογικζσ - εργαςιακζσ ςυνκικεσ ςτθν ευρφτερθ αγορά εργαςίασ, το κλίμα που 

κρατεί ςτθν εγχϊρια αγορά και οικονομία, ο ετιςιοσ προχπολογιςμόσ τθσ Εταιρείασ και βεβαίωσ τα 

δεδομζνα που προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. 
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ΙΙ. Σφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν Πολιτικι Αποδοχϊν τθσ Εταιρείασ, θ Εταιρεία δεν ζχει 

κεςπίςει και ωσ εκ τοφτου δεν ζτυχαν εφαρμογισ ςτα εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου: 

1) προγράμματα ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν, πλθν τθσ καλφψεωσ των προβλεπόμενων από το νόμο 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ,  

2) προγράμματα πρόωρθσ ςυνταξιοδότθςθσ ι ςυμπλθρωματικισ ςφνταξθσ,  

3) προγράμματα διάκεςθσ μετοχϊν με τθ μορφι δικαιωμάτων προαίρεςθσ (option) απόκτθςθσ 

μετοχϊν,  

4)  λοιπά προγράμματα παροχισ κινιτρων. 

 

ΙII. Σθμειϊνεται ότι τα εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τα οποία κατζχουν Διευκυντικζσ 

κζςεισ ςτθν Εταιρεία ουδεμία αμοιβι ζλαβαν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

 

3.1.3 Μεταβλθτζσ αποδοχζσ εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου  

 

Ι. Κατά τθν κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 2021, δεν καταβλικθκαν ςτα εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου αποδοχζσ ςυνδεόμενεσ με τθν επίτευξθ ςτόχων απόδοςθσ είτε των ιδίων των εκτελεςτικϊν 

μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είτε τθσ Εταιρείασ.  

 

3.2. Μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

 

Ι. Σφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ  και ιςχφουςα Πολιτικι Αποδοχϊν τθσ Εταιρείασ, τα μθ εκτελεςτικά 

μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου λαμβάνουν αποηθμίωςθ για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Για τθν καταβολι αμοιβϊν ςτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου λαμβάνεται υπόψιν θ πολυπλοκότθτα του ζργου τουσ, ο βακμόσ τθσ εμπειρίασ και των 

ειδικϊν γνϊςεων που διακζτουν, ο χρόνοσ απαςχόλθςισ τουσ, θ τυχόν ςυμμετοχι ςε ειδικότερεσ 

Επιτροπζσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (Επιτροπι Ελζγχου και Επιτροπι Αποδοχϊν και Ανάδειξθσ 

Υποψθφιοτιτων τθσ Εταιρείασ), κακϊσ και ο αρικμόσ των ςυνεδριάςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν. 

 

ΙΙ.  Οι αμοιβζσ των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του Δ.Σ. εγκρίνονται με ειδικι απόφαςθ τθσ Τακτικισ Γενικισ 

Συνζλευςθσ, καταβάλλονται ςε μετρθτά και υπόκεινται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν ιςχφουςα 

φορολογικι και αςφαλιςτικι νομοκεςία κρατιςεισ. 

 

ΙΙΙ. Κατά τθν κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 2021 (01.01.2021-31.12.2021) ουδεμία αμοιβι καταβλικθκε 

ςτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ αυτοφ 

και τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, κακόςον τα ωσ άνω μζλθ διακρινόμενα από υψθλό αίςκθμα ευκφνθσ, 

επαγγελματιςμό, ςυνζπεια και ζμπρακτθ αφοςίωςθ προσ τθν Εταιρεία κεϊρθςαν ςκόπιμο, λόγω τθσ 

δυςμενοφσ οικονομικισ ςυγκυρίασ που επικράτθςε ςυνεπεία τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ (Covid-19) 

και τθσ ςυνακόλουκθσ αβεβαιότθτασ και ρευςτότθτασ  αναφορικά με τα αποτελζςματα και τθ κζςθ τθσ 

Εταιρείασ, να μθ λάβουν οιαδιποτε αποηθμίωςθ, ςυνεχίηοντασ, ωςτόςο, να αςκοφν επιμελϊσ και 

αδιαλείπτωσ τα κακικοντά τουσ. 



10 
 

 

IV. Σθμειϊνεται, τζλοσ, ότι τα μθ εκτελεςτικά μζλθ δεν ςυμμετζχουν ςε κανζνα κακεςτϊσ ςυντάξεων, 

επιδομάτων ι μακροπρόκεςμων κινιτρων και δεν τουσ χορθγοφνται πρόςκετεσ αποδοχζσ (bonus), 

δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν (stock option) ι αποηθμιϊςεισ ςυναρτϊμενεσ με τθν 

απόδοςθ.  

 

3.3 Λοιπά Πρόςωπα 

 

Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου κ. Κωνςταντίνοσ Βαρςάμθσ του Μιχαιλ τυγχάνει Οικονομικόσ 

Σφμβουλοσ  γεγονόσ το οποίο ςθμαίνει ότι διακζτει αποδεδειγμζνθ και πλοφςια εμπειρία και γνϊςεισ 

ςε κζματα ελεγκτικισ, λογιςτικισ και εν γζνει ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν, όπερ διαςφάλιηε κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ κθτείασ του κατά τθν κλειόμενθ χριςθ 2021 τθ λειτουργία τθσ Επιτροπισ Ελζγχου τθσ 

Εταιρείασ με τον βζλτιςτο και αποτελεςματικότερο δυνατό τρόπο. 

 

4. Ετιςια μεταβολι των αποδοχϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου, τθσ απόδοςθσ τθσ 

Εταιρείασ και των μζςων αποδοχϊν των εργαηομζνων κατά τισ τελευταίεσ πζντε (5) εταιρικζσ 

χριςεισ.  

 

Λαμβανομζνου υπόψθ ότι θ Πολιτικι Αποδοχϊν κεςπίςτθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 

4548/2018 τον Ιοφνιο του ζτουσ 2019 και εγκρίκθκε ςτο ςφνολό τθσ από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ 

των μετόχων τθσ Εταιρείασ τθσ 02.07.2019, ςυγκριτικι παράκεςθ ι/και επιςκόπθςθ των αμοιβϊν – 

αποδοχϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθσ απόδοςθσ τθσ Εταιρείασ και των μζςων 

αποδοχϊν των εργαηομζνων μεταξφ τθσ εταιρικισ χριςεωσ 2019 και των τελευταίων πζντε (5) 

εταιρικϊν χριςεων δεν λαμβάνει χϊρα εν προκειμζνω, δυνάμει, εξάλλου, ρθτισ προσ τοφτο 

δυνατότθτασ που παρζχουν οι από 1θ Μαρτίου 2019 Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ αναφορικά με τθν τυποποιθμζνθ παρουςίαςθ τθσ Ζκκεςθσ Αποδοχϊν ςφμφωνα με τθν 

Οδθγία 2007/36/ΕΚ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2017/828. 

Ωςτόςο, επί ςκοπϊ παροχισ προσ τουσ μετόχουσ τθσ δυνατότθτασ ευχεροφσ ςυγκριτικισ επιςκόπθςθσ 

των ςτοιχείων που αφοροφν ςτθν ετιςια μεταβολι του ςυνόλου των αποδοχϊν των μελϊν του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τισ εταιρικζσ χριςεισ 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), 2019 (01.01.2019 -

31.12.2019), 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) και 2021 (01.01.2021 -31.12.2021) με τα ςτοιχεία που 

αφοροφν ςτο μζςο όρο αποδοχϊν των εργαηομζνων πλιρουσ απαςχόλθςθσ τθσ Εταιρείασ (εκτόσ των 

ςτελεχϊν) για τισ αυτζσ ωσ άνω εταιρικζσ χριςεισ, παρατίκεται o ακόλουκοσ πίνακασ: 
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Πίνακασ 2 

Ετιςιεσ μεταβολζσ για τισ εταιρικζσ χριςεισ 2018 (01.01.2018 31.12.2018), 2019 (01.01.2019 – 

31.12.2019),  2020 (01.01.2020 -31.12.2020) και 2021 (01.01.2021 -31.12.2021). 

(ποςά ςε χιλ. ευρϊ) 

Μικτζσ Αποδοχζσ 2018 2018 vs 

2019 

(%) 

2019 2019 vs 

2020 

( %) 

2020 2020 

vs 

2021 

(%) 

2021 

φνολο Ετιςιων 

Μικτϊν 

Αποδοχϊν Μελϊν 

Δ.. 

0 - 0 - 0  0 

Μζςεσ Ετιςιεσ 

Μικτζσ Αποδοχζσ 

Προςωπικοφ   

16.995,65 14% 19.401,95 3% 19.965,24 2% 

 

19.497,86 

Αρικμόσ 

Προςωπικοφ τθν 

31θ Δεκεμβρίου 

36 8% 39 11% 35 23% 43 

 

 

5. Αποδοχζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου από λοιπζσ εταιρείεσ του Ομίλου ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του άρκρου 32 του ν. 4308/2014.  

 

Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δεν ζλαβαν κατά τθ διάρκεια τθσ χριςεωσ 2021 τζτοιου είδουσ 

αποδοχζσ, αμοιβζσ ι αποηθμιϊςεισ οιαςδιποτε μορφισ. 
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6. Αποδοχζσ ςε μετοχζσ ι/και δικαιϊματα προαίρεςθσ 

 

 Κατά τθν διάρκεια τθσ κλειόμενθσ εταιρικισ χριςεωσ 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) δεν χορθγικθκαν 

μετοχζσ ι δικαιϊματα προαίρεςθσ ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ, οφτε υφίςταται 

οιοδιποτε εγκεκριμζνο πρόγραμμα διάκεςθσ μετοχϊν τθσ Εταιρείασ. 

 

7. Χριςθ τθσ δυνατότθτασ ανάκλθςθσ μεταβλθτϊν αποδοχϊν  

 

Ουδεμία ςχετικι περίπτωςθ ςυνζτρεξε κατά τθν διάρκεια τθσ κλειόμενθσ χριςεωσ 2021 (01.01.2021 -

31.12.2021), κακόςον ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ Πολιτικι Αποδοχϊν, θ Εταιρεία δεν μπορεί να 

ηθτιςει τθν επιςτροφι μεταβλθτϊν αποδοχϊν που ζχουν καταβλθκεί. 

 

8. Παρεκκλίςεισ και αποκλίςεισ από τθν εφαρμογι τθσ εγκεκριμζνθσ Πολιτικισ Αποδοχϊν  

 

Το περιεχόμενο τθσ παροφςασ Ζκκεςθσ Αποδοχϊν ςυμμορφοφται πλιρωσ με τισ διατάξεισ τθσ 

ιςχφουςασ Πολιτικισ Αποδοχϊν, θ οποία εγκρίκθκε από τθν ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των 

μετόχων τθσ Εταιρείασ τθσ 2ασ Ιουλίου 2019 και δεν ςθμειϊκθκαν αποκλίςεισ/παρεκκλίςεισ ςε κανζνα 

πεδίο εφαρμογισ τθσ Πολιτικισ, με εξαίρεςθ τθ μθ καταβολι οιαδιποτε αμοιβισ, αποηθμίωςθσ ι 

άλλθσ παροχισ εν γζνει προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, εκτελεςτικά και μθ, για τουσ λόγουσ 

που αναφζρκθκαν ανωτζρω και με βαςικό γνϊμονα τθν ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ κζςεωσ και τθ 

διαςφάλιςθ τθσ ανάκαμψθσ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Εταιρείασ, προκειμζνου να μθν τεκεί ςε 

κίνδυνο θ ανάπτυξθ αυτισ και θ διατιρθςθ τθσ ςε κερδοφόρο τροχιά.  

 

9. Ενθμζρωςθ για τον τρόπο που ελιφκθ υπόψθ από το Δ.. το αποτζλεςμα τθσ ψθφοφορίασ επί τθσ 

Εκκζςεωσ Αποδοχϊν του οικονομικοφ ζτουσ 2020.  

 

Κατά τθν Ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ τθσ 9θσ Ιουλίου 2021 υπεβλικθ 

προσ ςυηιτθςθ και ψιφιςθ θ Ζκκεςθ Αποδοχϊν του οικονομικοφ ζτουσ 2020, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

τθσ παρ. 3 του άρκρου 112 του ν. 4548/2018.  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ενθμερϊνει ςφμφωνα με τθν ανωτζρω διάταξθ ότι θ ςυμβουλευτικι ψιφοσ 

των μετόχων επί τθσ Εκκζςεωσ Αποδοχϊν του οικονομικοφ ζτουσ 2020 ιταν ομόφωνα κετικι, ιτοι 

5.753.051 ψιφοι υπζρ επί ςυνόλου 5.753.051 εγκφρων ψιφων και ςυνακόλουκα επί τθ βάςει και τθσ 

εν λόγω κετικισ ψιφου (θ οποία επιβεβαίωςε τθν πλθρότθτα και ακρίβεια τθσ δομισ τθσ Ζκκεςθσ 

Αποδοχϊν) ςυνετάγθ και θ παροφςα Ζκκεςθ Αποδοχϊν με τθν ςυγκεκριμζνθ δομι και περιεχόμενο. 
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10. Σιρθςθ διατάξεων περί δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα  

 

Ι. Σε ςυμμόρφωςθ με τθν παρ. 5 του άρκρου 112 του ν. 4548/2018, ςτθν παροφςα Ζκκεςθ δεν ζχουν 

περιλθφκεί ειδικζσ κατθγορίεσ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα κατά τθν ζννοια του άρκρου 9 παρ. 

1 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ 

Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ 

τθσ Οδθγίασ 95/46/ΕΚ, οφτε δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που αφοροφν τθν οικογενειακι 

κατάςταςθ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ.  

 

ΙΙ. Τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ που 

αναφζρονται ςτθν παροφςα Ζκκεςθ περιλαμβάνονται ςε αυτιν βάςει του άρκρου 112 του ν. 

4548/2018, επί ςκοπϊ ενίςχυςθσ τθσ εταιρικισ διαφάνειασ όςον αφορά τισ αποδοχζσ των μελϊν του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, με ςτόχο τθν επαφξθςθ τθσ λογοδοςίασ των μελϊν και τθσ εποπτείασ των 

μετόχων επί των εν λόγω αποδοχϊν. 

 

11. Δθμοςιότθτα τθσ Ζκκεςθσ - Λοιπά  

 

Ι. Η παροφςα Ζκκεςθ, που κατά το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ, είναι ςαφισ και κατανοθτι, 

μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ 1θσ Ιουλίου 2022, κα καταςτεί, με επιμζλεια 

και ευκφνθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, αμελλθτί διακζςιμθ ςτο κοινό ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ 

Εταιρείασ, χωρίσ χρζωςθ, όπου και κα παραμείνει αναρτθμζνθ για χρονικι περίοδο δζκα (10) ετϊν, 

όπωσ προβλζπει ο νόμοσ.  

 

ΙΙ. Τυχόν διατιρθςθ τθσ Ζκκεςθσ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Εταιρείασ για μεγαλφτερο από το ωσ άνω 

χρονικό διάςτθμα, επιτρζπεται με τθν προχπόκεςθ ότι θ Ζκκεςθ δεν κα περιζχει πλζον δεδομζνα 

προςωπικοφ χαρακτιρα για τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κατά τθν ζννοια του ωσ άνω 

Κανονιςμοφ. 

 

ΙII. Ενόψει του ότι, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 112 του ν. 4548/2018, θ ψιφοσ των μετόχων 

ζχει ςυμβουλευτικό χαρακτιρα, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ κα επεξθγιςει ςτθν επόμενθ 

ζκκεςθ αποδοχϊν τον τρόπο με τον οποίο ελιφκθ υπόψθ το αποτζλεςμα τθσ ψθφοφορίασ κατά τθν 

Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ τθσ 1θσ Ιουλίου 2022. 

 

 

Ακινα, Ιοφνιοσ 2022  

Για το Διοικθτικό Συμβοφλιο 


