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Πολιτική Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της REDS, των Επιτροπών αυτού 

και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας, όπως παρουσιάσθηκε και εγκρίθηκε 

από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26.07.2022 

 

 

Μετά τη σύσταση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο 

δυνάμει της απόφασής του με ημερομηνία 01.07.2022 υποβάλλει την παρούσα Πολιτική προς 

έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους 2022 σύμφωνα με τα 

άρθρα 109-112 του Ν. 4548/2018. 

 

Πολιτική αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της REDS 

 

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «Πολιτική») εγκρίθηκε 

σύμφωνα με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της REDS με 

ημερομηνία 26.07.2022  κατόπιν της από 01.07.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

από 28.06.2022 σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων. 

 Η παρούσα Πολιτική θα ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία της αρχικής της έγκρισης 

(εφεξής «Περίοδος Ισχύος») εκτός εάν αναθεωρηθεί ή/και τροποποιηθεί νωρίτερα βάσει άλλης 

απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.110 

παρ.2 του Ν.4548/2018. Η Πολιτική καταρτίστηκε σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ όσον αφορά στα 

δικαιώματα των μετόχων, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Ν. 4548/2018. 

 

2. Σύνοψη Πολιτικής 

Η Πολιτική εφαρμόζεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα μέλη των Επιτροπών αυτού και 

σε όσα πρόσωπα τυχόν κατέχουν θέση Γενικών Διευθυντών ή αναπληρωτών αυτών, καθώς και 

στα Διευθυντικά Στελέχη συμπεριλαμβανομένου του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (αρ.11παρ.β 

του Ν.4706/2020). Η Πολιτική εναρμονίζεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 110 παρ.1 του 

Ν.4548/2018, στοχεύοντας στη συσχέτιση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

REDS (εφεξής «Εταιρεία») με το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό της σχέδιο 

προκειμένου να αναγάγει την Εταιρεία σε μια από της κορυφαίες στον τομέα της Ανάπτυξης 

Ακινήτων και Υπηρεσιών. 

 

Η Πολιτική ορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με (i) τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις και (ii) 

τους όρους βάσει των οποίων οι μελλοντικές αποδοχές δύνανται να παρέχονται στα υφιστάμενα 

και/ή σε νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την Περίοδο Ισχύος της.  
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Η Πολιτική λαμβάνει υπόψη τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές για τις εισηγμένες εταιρείες ενώ 

αντικατοπτρίζει τις ισχύουσες συμφωνίες σχετικά με τις αποδοχές των υφιστάμενων Εκτελεστικών 

και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, η Πολιτική λαμβάνει υπόψη τις Διατάξεις του 

Καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

της Εταιρείας. 

Επισημαίνεται ότι η Πολιτική είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση 

https://el.reds.gr/etairiki_diakybernisi/. 

 

3. Καθορισμός, αναθεώρηση και εφαρμογή της Πολιτικής 

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων  (εφεξής η «Επιτροπή») έχει συνεργαστεί με όλες τις 

αρμόδιες μονάδες της Εταιρείας, όπου κρίθηκε απαραίτητο, προκειμένου να καταλήξει στην 

παρούσα Πολιτική, η οποία προτάθηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της από 

01.07.2022 απόφασής του. 

Η Επιτροπή θα συνεργάζεται και θα προσκαλεί οποιοδήποτε από τα μέλη Δ.Σ ή/και τα Διευθυντικά 

στελέχη της Εταιρείας για να παρίστανται σε συνεδριάσεις της, όπου κρίνεται απαραίτητο. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή θα διασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο δεν θα είναι παρόν κατά τη 

συζήτηση των αποδοχών του. 

Η Επιτροπή υποβάλλει την Πολιτική στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση. Κανένα μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνει αποφάσεις ούτε είναι υπεύθυνο για τις δικές του αποδοχές. 

Εφόσον εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Πολιτική υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 

Η Επιτροπή θα εξετάζει σε ετήσια βάση, εάν η ισχύουσα Πολιτική εξακολουθεί να είναι συμβατή με 

την επιχειρηματική Στρατηγική της Εταιρείας, εάν διαγνώσει ασυμβατότητες προτείνει 

τροποποιήσεις της Πολιτικής στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τέσσερα (4) έτη (ή νωρίτερα εάν 

υπάρχει ανάγκη τροποποίησης) η Πολιτική αναθεωρείται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, προς 

το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποβάλει τις όποιες αλλαγές της Πολιτικής του προταθούν ως 

ενδεδειγμένες στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προς έγκριση. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιλαμβάνει 

τους μισθούς, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών των Επιτροπών και 

του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και οποιαδήποτε επιδόματα ή παροχές κάθε μέλους 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που καταβάλλονται είτε από την Εταιρεία είτε από 

οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99, παρ. 2(α) του Ν. 4548/2018]. 
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4. Πώς η Πολιτική συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική και τα 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας 

Η παρούσα Πολιτική έχει ως σκοπό τη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και την 

ενίσχυση της διαφάνειας κατά τον προσδιορισμό και την καταβολή των πάσης φύσης αποδοχών 

με τρόπο διαφανή και κατανοητό. Αλλά και να διασφαλίσει ότι η Εταιρεία αμείβει τα μέλη του 

Διοικητικού της Συμβουλίου με βάση το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό της 

σχέδιο, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές τους και τον βαθμό συμβολής τους στα αποτελέσματά 

της Εταιρείας. 

Το επίπεδο των σταθερών αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο για τα εκτελεστικά όσο και για 

τα μη εκτελεστικά μέλη του, καθορίζεται με βάση την αρχή της καταβολής δίκαιων και εύλογων 

αποδοχών για το καλύτερο και καταλληλότερο άτομο για την εκάστοτε θέση, λαμβάνοντας υπόψη 

το επίπεδο της ευθύνης, καθώς και τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται προκειμένου να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Εταιρεία καταβάλλει ένα 

εύλογο ποσό για την υποστήριξη ταυτόχρονα των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της και της 

βιωσιμότητάς της. 

Η Πολιτική προβλέπει μεταβλητές αμοιβές για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

προκειμένου να ευθυγραμμίσει περαιτέρω τα συμφέροντα των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου με εκείνα της Εταιρείας, καθώς τα εφαρμοζόμενα κριτήρια απόδοσής τους βασίζονται 

σε δείκτες μακροπρόθεσμης δημιουργίας αξίας για την Εταιρεία. 

Η Πολιτική Αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνεισφέρει στην 

επιχειρηματική στρατηγική και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα, καθώς και τη βιωσιμότητα της 

Εταιρείας με τα κάτωθι: 

 

• Παρέχοντας ένα δίκαιο και κατάλληλο επίπεδο σταθερών αμοιβών που δεν οδηγεί σε υπέρμετρη 

εξάρτηση από μεταβλητές αποδοχές, αποτρέποντας την ανάληψη αδικαιολόγητων κινδύνων, αλλά 

ενθαρρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τα εκτελεστικά μέλη να εστιάσουν στη δημιουργία βιώσιμης 

μακροπρόθεσμης αξίας. 

• Εξισορροπώντας τις βραχυπρόθεσμες με τις μακροπρόθεσμες αμοιβές προκειμένου να 

διασφαλίζεται η επικέντρωση σε βραχυπρόθεσμους στόχους που θα διασφαλίζουν όμως και τη 

δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. 

• Συμπεριλαμβάνοντας μακροπρόθεσμα κίνητρα με τη μορφή μετοχών και βραχυπρόθεσμα 

κίνητρα με αναβαλλόμενη ανταμοιβή, ώστε τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να 

συντάσσονται με τα συμφέροντα των μετόχων, καθώς και τη μακροπρόθεσμη απόδοση της 

Εταιρείας. 

• Προσδοκώντας να αποκτήσουν και να διατηρήσουν μετοχές στην Εταιρεία και με αυτόν τον 

τρόπο να ταυτίζονται με τα συμφέροντα των μετόχων και την μακροχρόνια θετική πορεία της 

Εταιρείας. 
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• Οριοθετώντας προαπαιτούμενα κριτήρια απόδοσης με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα για 

οποιουδήποτε είδους αμοιβής ως μακροπρόθεσμο κίνητρο. 

Η Πολιτική δεν περιλαμβάνει καμία μεταβλητή αμοιβή για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ώστε να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων κατά τη λήψη 

αποφάσεων. 

 

5. Πώς ελήφθησαν υπόψη κατά την κατάρτιση της Πολιτικής οι μισθολογικές 

και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της Εταιρείας 

Η Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την 

ευρύτερη διάρθρωση και τις πρακτικές αποδοχών των εργαζομένων εντός της Εταιρείας, οι οποίες 

λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση της Πολιτικής. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι οι πρακτικές και η διάρθρωση των αποδοχών παρουσιάζουν όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη συνέπεια, αναλογικότητα και συμβατότητα με τις συνθήκες αγοράς, αναγνωρίζοντας 

όμως παράλληλα ότι η διάρθρωση των αποδοχών για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου είναι κατ’ ανάγκη διαφορετική από αυτήν των υπολοίπων εργαζομένων, λόγω του 

ρόλου τους και της ευθύνης που φέρουν, καθώς και της δυνατότητάς τους να επηρεάσουν τα 

αποτελέσματα και την εν γένει απόδοση της Εταιρείας. 

Επιπλέον, η Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις, 

αλλά και το εύρος των αποδοχών σε όλη την Εταιρεία συμπεριλαμβανομένης της μέσης 

μισθολογικής αύξησης, μαζί με οποιαδήποτε σχετικά οικονομικά μεγέθη της χώρας, όπως ο 

πληθωρισμός, και τα οποία λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή της Πολιτικής. 

Οι αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι συγκρίσιμες με τις 

αποδοχές των εργαζομένων και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας. 

 

6. Πολιτική αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Σταθερές Αποδοχές 

Ως σταθερή αμοιβή ορίζεται η ετήσια αποζημίωση που καταβάλλεται σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. μετά 

από απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και δύνανται να επανεξετάζεται σε ετήσια 

βάση, λόγω διαφοροποίησης καθηκόντων. 

 

 

Ασφάλιση αστικής ευθύνης 

Η Εταιρεία παρέχει ασφάλιση αστικής ευθύνης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την 

προστασία τους έναντι οποιασδήποτε ατομικής ευθύνης που ενδεχομένως προκύψει, ενεργώντας 
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με την ιδιότητά τους ως μέλη του ΔΣ. Η εν λόγω παροχή αφορά και στα μέλη των Επιτροπών και 

στα Διευθυντικά Στελέχη. Η μέγιστη αποζημίωση ορίζεται σε 20εκ ευρώ ανά αξίωση. 

 

Άλλες Παροχές 

Παροχή πακέτου ανταγωνιστικών παροχών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:  

•  πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης ζωής & υγείας 

•  εταιρικό αυτοκίνητο και κάρτα καυσίμων 

•  κάλυψη εξόδων μετακίνησης  

•  συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 

•  εταιρική πιστωτική κάρτα για την κάλυψη εταιρικών εξόδων  

 

Άλλες παροχές δύνανται να παρέχονται κατά καιρούς, εφόσον θεωρούνται εύλογες και 

ενδεδειγμένες από την Επιτροπή και προταθούν από αυτήν στην Τακτική Γενική Συνέλευση για 

έγκριση.  

 

Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Κινήτρων 

Σε περίπτωση επίτευξης βραχυπρόθεσμων στόχων στο σύνολο ή σε επιλεγμένες δραστηριότητες 

της Εταιρείας παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης μεταβλητών αμοιβών επιβράβευσης (Βonus) με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής. Κατά την έναρξη 

κάθε χρήσης, η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους στόχους καθώς και τα κριτήρια μέτρησης της 

επίτευξής τους, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας. Οι στόχοι 

μπορούν να σχετίζονται με δείκτες οικονομικής ανάπτυξης, λειτουργικά αποτελέσματα, 

συμπεριλαμβανομένων όπου κρίνεται σκόπιμο των κριτηρίων που σχετίζονται με την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη ή και με εξατομικευμένα κριτήρια που τέθηκαν σε συγκεκριμένα μέλη του Δ.Σ. 

καθώς και σε Διευθυντικά Στελέχη. Στο τέλος της χρήσης αξιολογούνται οι επιδόσεις, και η Επιτροπή 

εισηγείται στο Δ.Σ. την καταβολή των αντίστοιχων μεταβλητών αμοιβών. 

 

 

Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Κινήτρων 

 

Με στόχο την ευθυγράμμιση των μακροπρόθεσμων προσωπικών στόχων των Στελεχών με τα 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα, τους στρατηγικούς στόχους και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας, 

μπορεί να θεσπίζεται μακροπρόθεσμο πρόγραμμα παροχών με την μορφή Προγράμματος 

δικαιωμάτων Προαίρεσης Απόκτησης Μετοχών Βάσει Απόδοσης, ήτοι απόκτηση μετοχών της 

Εταιρείας από τους Δικαιούχους στην χρηματιστηριακή τιμή κατά την ημερομηνία της χορήγησής 

τους. 

 



 

 

 

6 

 

Από τα Δικαιώματα Προαίρεσης που χορηγούνται κάθε έτος, ποσοστό 25% ωριμάζει με την 

συμπλήρωση περιόδου διακράτησης τριών ετών, ενώ ποσοστό 100% ωριμάζει με την συμπλήρωση 

περιόδου διακράτησης τεσσάρων  ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δικαιώματα ωριμάζουν υπό την 

αίρεση της επίτευξης συγκεκριμένων κριτηρίων απόδοσης, τα οποία καθορίζονται στην αρχή κάθε 

περιόδου απόδοσης σύμφωνα με τους χρηματοοικονομικούς και στρατηγικούς στόχους της 

Εταιρείας. 

 

Δικαιούχοι του προγράμματος μπορεί να είναι: 

α) τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας (δεν εφαρμόζεται στα μη εκτελεστικά μέλη), β)  στελέχη 

της Εταιρείας που είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού 

σχεδίου του Ομίλου και γ) επιλεγμένα στελέχη ή διευθυντές των βασικών θυγατρικών. 

Οι μακροπρόθεσμες παροχές μπορούν επίσης να χορηγούνται επιλεκτικά σε περιορισμένο αριθμό 

εργαζομένων που ξεχωρίζουν για την εξαιρετική απόδοσή τους ανελλιπώς, μετά από σύσταση του 

Διευθύνοντος Συμβούλου και υπό την προϋπόθεση έγκρισης της Επιτροπής και εν συνεχεία του Δ.Σ. 

Λοιποί παράμετροι επιλογής των υπαλλήλων μπορούν ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά να είναι η 

θέση εργασίας, η συνεισφορά στην επίτευξη στόχων, ειδικά επιτεύγματα, κ.α. 

 

Οι παροχές που χορηγούνται σε κάθε δικαιούχο εγκρίνονται από το Δ.Σ. μετά από εισήγηση:  

α) της Επιτροπής για τις παροχές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και β) του Διευθύνοντος Συμβούλου 

της Εταιρείας για παροχές σε όλους τους άλλους δικαιούχους. 

 

Οι όροι του προγράμματος μπορούν να τροποποιούνται είτε από την ετήσια Γενική Συνέλευση της 

Εταιρείας, είτε από το Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Οι τροποποιήσεις θα 

κοινοποιούνται στους δικαιούχους εντός εύλογου διαστήματος. 

 

Το εν λόγω μακροπρόθεσμο πρόγραμμα κινήτρων αποτελεί ένα κυλιόμενο Πρόγραμμα 

Δικαιωμάτων Προαίρεσης Απόκτησης Μετοχών (Stock Option Plan). Κάθε πρόγραμμα διαθέτει 

περίοδο σταδιακής ωρίμανσης τεσσάρων (4) ετών με την ολοκλήρωση της οποίας, και εφόσον 

έχουν επιτευχθεί τα κριτήρια απόδοσης, κατοχυρώνεται το 100% των δικαιωμάτων που δικαιούται 

το στέλεχος. 

 

Η τιμή στην οποία θα εξασκεί το δικαίωμά του το στέλεχος, ορίζεται ως η τρέχουσα τιμή κατά την 

ημερομηνία διάθεσης. 

Οι πληρωμές βάσει του ΜΠΚ θα υπόκεινται σε ανάκτηση για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών 

από την ημερομηνία ωρίμανσης. 
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Η κατοχύρωση/ωρίμανση των παροχών του Προγράμματος Δικαιωμάτων Προαίρεσης Απόκτησης 

Μετοχών προϋποθέτει την παραμονή του στελέχους στην εταιρεία και την επίτευξη συγκεκριμένων 

χρηματοοικονομικών κριτηρίων όπως θεσπίζονται από την Επιτροπή και εγκρίνονται από το Δ.Σ. 

 

Τα εν λόγω προγράμματα θα θεσμοθετούνται μετά από εισήγηση και επεξεργασία της Επιτροπής 

Αποδοχών. 

 

7. Παρεκκλίσεις από την Πολιτική 

Προσωρινές παρεκκλίσεις από την Πολιτική δύναται να επιτρέπονται σε εξαιρετικές περιστάσεις 

κατά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει απαραίτητο για να εξυπηρετήσει τα μακροπρόθεσμα 

συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας συνολικά. Οποιαδήποτε παρέκκλιση πρέπει να 

εξετάζεται και να εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής. 

Τα στοιχεία της Πολιτικής από τα οποία είναι πιθανή η παρέκκλιση είναι αυτά που καθορίζουν τις 

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες μεταβλητές αμοιβές. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να 

καθορίσει, βάσει της δυνατότητας παρεκκλίσεων, εάν κρίνεται απαραίτητο ένα υψηλότερο μέγιστο 

ύψος των ετήσιων ή των μακροπρόθεσμων μεταβλητών αμοιβών σε σχέση με τον ετήσιο βασικό 

μισθό, σε περιπτώσεις, π.χ., πρόσληψης ή διατήρησης προσωπικού ή για οποιαδήποτε άλλη 

περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, όπως ορίζεται ανωτέρω. Ωστόσο, το ανώτατο όριο των 

ετήσιων και των μακροπρόθεσμων μεταβλητών αμοιβών δεν μπορεί να υπερβεί το 250% των 

ετήσιου σταθερών αποδοχών για ένα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για μία 

οικονομική χρήση. 

 

8. Συμβάσεις με εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πληρωμές 

λόγω παύσης καθηκόντων 

Οι συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνάπτονται ως αορίστου 

χρόνου, ή ορισμένου χρόνου με διάρκεια από ένα έως τρία έτη. Σε περίπτωση λύσης σύμβασης με 

Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., εφαρμόζονται οι νόμιμες προθεσμίες προειδοποίησης και καταβάλλεται η 

αποζημίωση που προβλέπεται από το νόμο.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής, μπορεί επίσης να 

διαπραγματευτεί επιπρόσθετα κίνητρα ή παροχές για την περίπτωση πρόωρου τερματισμού 

απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η θέση ευθύνης, η εμπειρία, η απόδοση του 

μέλους Δ.Σ. ή τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών 

του. 

 

Αντιμετώπιση μεταβλητών αποδοχών και παροχών 

Οι ετήσιες μεταβλητές αποδοχές και οι παροχές του μακροπρόθεσμου προγράμματος κινήτρων 

αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους κανόνες των σχετικών προγραμμάτων. Κατά την εξέταση των 

καταβολών λόγω παύσης καθηκόντων, η Επιτροπή μελετά όλα τα πιθανά σενάρια μεταβλητών 
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αποδοχών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι δίκαια τόσο για τους μετόχους όσο και για τα 

εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Σε περίπτωση παύσης, η Επιτροπή εισηγείται προς το Δ.Σ. για την εκκαθάριση και καταβολή 

μεταβλητών αμοιβών, εξετάζοντας κατά κανόνα τα εξής: 

• Εάν κάποιο μέρος του βραχυπρόθεσμου προγράμματος κινήτρων θα πρέπει να καταβληθεί ή 

όχι για το οικονομικό έτος. Οποιαδήποτε μεταβλητή αμοιβή θα περιορίζεται στην περίοδο που 

παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες κατά το οικονομικό έτος στο οποίο συντελέστηκε η παύση. 

• Καταρχήν, το δικαίωμα σε έκτακτη παροχή προηγούμενων ετών, της οποίας η καταβολή έχει 

αναβληθεί, διατηρείται πλήρως, εκτός εάν η Επιτροπή, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, επιλέξει 

να εφαρμόσει ρυθμίσεις αρνητικής αμοιβής (malus) ή ρυθμίσεις περί επιστροφής αμοιβών 

(clawback). 

• Εάν τυχόν παροχές βάσει του Προγράμματος Απόκτησης Μετοχών πρέπει να διατηρηθούν στο 

σύνολο είτε εν μέρει. 

• Καταρχήν, οποιαδήποτε παροχή με τη μορφή μετοχών που δεν έχει κατοχυρωθεί, παύει να 

ισχύει με τη λήξη της εργασίας. Ωστόσο, σε συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως τραυματισμός, 

ασθένεια, αναπηρία, θάνατος, συνταξιοδότηση με τη συμφωνία της Εταιρείας, απόλυση, 

αποχώρηση από την Εταιρεία, η αντιμετώπιση είναι η πλήρης κατοχύρωση των έκτακτων 

παροχών με τη μορφή μετοχών, η απόκτηση των οποίων έχει αναβληθεί. Στον βαθμό που 

πληρούνται οι προϋποθέσεις απόδοσης, οι παροχές του προγράμματος απόκτησης μετοχών 

επιμερίζονται αναλογικά για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες κατά την περίοδο εργασιακής 

απόδοσης και χορηγούνται στη συνήθη ημερομηνία κατοχύρωσης. 

Η Επιτροπή διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια όσον αφορά στη μεταχείριση των αποχωρούντων με 

το σκεπτικό ότι τα γεγονότα και οι περιστάσεις κάθε περίπτωσης είναι μοναδικά. 

 

Προσέγγιση για την πρόσληψη και τις προαγωγές 

Το πακέτο πρόσληψης για νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να 

καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας. 

Κατά την πρόσληψη, η σταθερή αμοιβή μπορεί να ορίζεται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά της 

αγοράς με σταδιακές αυξήσεις καθώς το εκτελεστικό μέλος θα αποκτά εμπειρία. 

Οι ετήσιες μεταβλητές αμοιβές θα αντανακλούν την χρονική περίοδο παροχής υπηρεσιών κατά το 

έτος. 

Κατά την πρόσληψη, η Εταιρεία μπορεί να καταβάλει αποζημίωση απώλειας κινήτρων (ή 

επιδομάτων) ως διαφυγόντα λόγω μετακίνησης σε νέο εργοδότη. Οι νέες παροχές θα λαμβάνουν 

υπόψη τη διάρθρωση των απωλεσθεισών αμοιβών και παροχών. 
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9. Πολιτική αποδοχών των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Κατά τον ορισμό των επιπέδων αμοιβών για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πρακτική της αγοράς όσον αφορά στις εταιρείες ανάλογου μεγέθους 

και δομής. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν τη βασική αμοιβή και 

τους καταβάλλονται πρόσθετες αμοιβές για την άσκηση προεδρίας επιτροπών ή συμμετοχής σε 

αυτές. Σημειώνεται ότι, τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν δυνατότητα 

συμμετοχής σε κανένα πρόγραμμα παροχής κινήτρων. 

 

Διάρθρωση και καταβολή αποδοχών-Καθορισμός του επιπέδου αποδοχών 

Στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται βασική αμοιβή η οποία είναι 

σταθερή και καλύπτει τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι εν λόγω 

σταθερές αμοιβές καλύπτουν τον χρόνο παράστασης στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.  

Συμπληρωματικές αμοιβές δεν καταβλήθηκαν στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

για πρόσθετες συνεδριάσεις του Συμβουλίου 

 

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή για τη συμμετοχή 

ή την άσκηση προεδρίας σε Επιτροπές. 

 

Το ανώτατο ποσό των ετήσιων συνολικών βασικών αμοιβών καθορίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής και υπόκειται σε έγκριση από την Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση. Δεν υφίσταται προκαθορισμένο επίπεδο ετήσιας αμοιβής ή αύξησης της αμοιβής 

ούτε και προκαθορισμένο ανώτατο επίπεδο αμοιβής.  

Οι αμοιβές και αυξήσεις των αμοιβών θα προσδιορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:  

Δεν παρέχονται μεταβλητές αποδοχές βάσει απόδοσης ή επιδόματα σύνταξης στον μη εκτελεστικό 

Πρόεδρο ή τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Η Εταιρεία παρέχει ασφάλιση αστικής ευθύνης για την προστασία και των μη εκτελεστικών μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι οποιασδήποτε ατομικής ευθύνης που ενδεχομένως προκύψει, 

ενεργώντας με την ιδιότητά τους, ήτοι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μέγιστη αποζημίωση 

ορίζεται στα 20 εκατ. ευρώ ανά αξίωση. 

 

Τα εύλογα επαγγελματικά έξοδα που πραγματοποιούνται από τα μη εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δύνανται να καταβάλλονται από 

την Εταιρεία. 
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Διορισμός και παύση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας 

 

Με το διορισμό νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η αμοιβή θα συμφωνείται 

δυνάμει της εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας. Καμία αμοιβή δεν είναι 

καταβλητέα με την παύση, εκτός από τις αμοιβές αυτές που καταβάλλονται έως την ημερομηνία 

της παύσης. 

 

10. Προηγούμενες συμφωνίες 

Με την έγκριση της παρούσας Πολιτικής, παρέχεται εξουσιοδότηση στην Εταιρεία να τηρήσει τυχόν 

δεσμεύσεις που έχουν ήδη συναφθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας Πολιτικής. Λεπτομέρειες τυχόν σχετικών πληρωμών θα ορίζονται στην Έκθεση 

Αποδοχών (δυνάμει του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018), εφόσον προκύψουν. 

 

 

 

 

 

 

 


