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Πολιτική Αποδοχών 
άρθρο 110 Ν.4548/2018 (άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828 ΕΕ) 

1. Εισαγωγή 
Η  παρούσα  Πολιτική  Αποδοχών  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  (στο  εξής,  η
«Πολιτική») καταρτίστηκε από την Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων  της
«ΑΝΕΚ  Α.Ε»  (στο  εξής  η  «Εταιρεία»),  σύμφωνα  με  την  Οδηγία  (ΕΕ)  2017/828  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για τα δικαιώματα
των μετόχων όπως ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Ν. 4548/2018 και ειδικότερα
σύμφωνα με το άρθρο 110 του εν λόγω νόμου.

Η Πολιτική Αποδοχών λαμβάνει υπόψη τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές για τις εισηγμένες
εταιρείες,  τις  διατάξεις  του  καταστατικού  της  Εταιρείας  και  τον  Κώδικα  Εταιρικής
Διακυβέρνησης της Εταιρείας αντικατοπτρίζοντας ταυτόχρονα τις ισχύουσες συμφωνίες ως
προς τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής «Δ.Σ»).

2. Πεδίο εφαρμογής 

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά
τα προβλεπόμενα στα άρθρα 110 παρ. 1 και 111 του Ν. 4548/2018.

3. Αρχές

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών  διέπεται  από  τις  κάτωθι  αρχές  για  την  προώθηση των
μακροπρόθεσμων συμφερόντων της Εταιρείας και την ενίσχυση της διαφάνειας κατά τον
προσδιορισμό και την καταβολή των πάσης φύσης αποδοχών με τρόπο εύληπτο, σαφή και
κατανοητό.

Ειδικότερα:

 Παρουσιάζει  με  τρόπο  διαφανή  και  με  σαφήνεια  την  δομή  των  πάσης  φύσεως
αποδοχών  που  καταλαμβάνονται  από  την  Εταιρία  στα  μέλη  του  Διοικητικού
Συμβουλίου.

 Συμβάλλει στην διάχυση και εμπέδωση των αρχών της αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης,
της αναλογικότητας κατά την διαμόρφωση του πλαισίου αμοιβών συνεκτιμώντας το
είδος και το επίπεδο των εκάστοτε αποδοχών με την σπουδαιότητα και την ευθύνη της
κάθε θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 Προβλέπει  ένα  εύλογο  και  δίκαιο  επίπεδο  αποδοχών  με  γνώμονα  αφενός  την
αποτροπή ανάληψης αποφάσεων με υπέρμετρο επιχειρηματικό κίνδυνο και αφετέρου
την διατήρηση της βιωσιμότητας και της κερδοφορίας της Εταιρείας.

 Αντικατοπτρίζει  τις  ιδιαιτερότητες  των  δραστηριοτήτων  της  Εταιρείας  και  των  κατά
περίπτωση ευθυνών που αναλαμβάνει ο κάθε δικαιούχος.

 Εξυπηρετεί την χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων.
 Θεσπίζει βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση και καταβολή αποδοχών

προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με
το Οργανόγραμμα.

  Αποτρέπει τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων.
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Προς  διασφάλιση  των  ως  άνω  τόσο  η  Εταιρεία  έχει  θεσπίσει  εσωτερικές  διαδικασίες
αξιολόγησης,  με ενισχυμένη συμμετοχή της  Διοίκησης,  οι  οποίες  αφενός ενισχύουν την
αποτελεσματικότητα  στην  επιχειρηματική  πρακτική,  αφετέρου  ιδρύουν  και  διατηρούν
αίσθημα δικαιοσύνης μεταξύ των στελεχών, καθώς ισάξιες προσπάθειες και αποτελέσματα
αξιολογούνται  με παρόμοιο  τρόπο και  μεθοδολογία,  συνεκτιμώντας εξατομικευμένα  τις
σχετικές  παραμέτρους  και  κανόνες  αναφοράς.  Η  Επιτροπή  Αποδοχών  και  Ανάδειξης
Υποψηφιοτήτων  αξιολογεί  και  υποβάλλει  σχετικές  προτάσεις  για  την  αναθεώρηση  της
παρούσας Πολιτικής Αποδοχών. 

4. Συνιστώσες Αποδοχών που περιλαμβάνονται στην Πολιτική  Αποδοχών
Η Πολιτική Αποδοχών καλύπτει κάθε είδους αποδοχή, ήτοι αμοιβές σταθερές καθώς και
παροχές που μπορεί να καταβάλλονται στα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
της. Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμβάσεις εργασίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.1 Αμοιβές ως εκ της ιδιότητας ως Μέλους Δ.Σ
Οι μορφές των αποδοχών που δύναται να καταβληθούν δυνάμει της Πολιτικής Αποδοχών
προς Εκτελεστικά, μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη, δίδονται συνοπτικά
στον παρακάτω  πίνακα:

Συνιστώσες Αμοιβών Πρόσθετες Παροχές

Σταθερή Ετήσια
Αμοιβή μέλους Δ.Σ

Αποζημίωση ανά
συνεδρίαση

Λοιπές
παροχές

Εκτελεστικά Μέλη   

Μη εκτελεστικά Μέλη  

Ανεξάρτητα Μη 
Εκτελεστικά Μέλη (κατά 
περίπτωση)

  

4.1.1. Αμοιβές Εκτελεστικών Μελών
Τα  Εκτελεστικά  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  λαμβάνουν  σταθερή  ετήσια  αμοιβή,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 109 παρ.1 του Ν.4548/18 περί
αμοιβών σε  μέλη Διοικητικού Συμβουλίου,  ως  πάγια ετήσια αμοιβή καταβαλλόμενη σε
μηνιαία βάση. 

Κριτήριο για τον καθορισμό των αμοιβών των Εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τις Αρχές
κατά άρθρο 3 της παρούσας, είναι η ανάληψη ειδικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ
του ρόλου εκάστου εξ αυτών  και είναι εναρμονισμένες με τα επίπεδα της αγοράς για μέλη
Διοικητικού  Συμβουλίου  εταιρειών  εισηγμένων  στο  ελληνικό  χρηματιστήριο  και
προσαρμοσμένες στη φύση και τις ιδιαιτερότητες της Εταιρείας.
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Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν  αποζημίωση ανά συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καλύπτει το χρόνο παράστασης κατά τις συνεδριάσεις
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το χρόνο προετοιμασίας.

4.1.2 Αμοιβές Μη Εκτελεστικών Μελών

Τα  Μη  Εκτελεστικά  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  λαμβάνουν  αποζημίωση  ανά
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της/ων Επιτροπών (Επιτροπή Ελέγχου,
Επιτροπή Παροχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων) της Εταιρείας στην/ις οποία/ες έχουν
ορισθεί  ως  μέλη.  Η  ως  άνω  αποζημίωση  καλύπτει  το  χρόνο  παράστασης  κατά  τις
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το χρόνο προετοιμασίας.

Ο  Πρόεδρος  της  Εταιρείας,  εφόσον  είναι  Μη  Εκτελεστικός,  λαμβάνει  σταθερή  ετήσια
αμοιβή, η οποία αντανακλά το σύνολο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις, κατά άρθρο
3 της παρούσας, Αρχές, η οποία είναι εναρμονισμένη με τα επίπεδα της αγοράς για μέλη
Διοικητικού  Συμβουλίου  εταιρειών  εισηγμένων  στο  ελληνικό  χρηματιστήριο  και
προσαρμοσμένη στη φύση και τις ιδιαιτερότητες της Εταιρείας.

4.1.3 Αμοιβές Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αποζημίωση
ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της/ων Επιτροπών της Εταιρείας
(Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Παροχών και  Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων) στην/ις οποία/ες
έχουν ορισθεί ως μέλη. Η ως άνω αποζημίωση καλύπτει το χρόνο παράστασης κατά τις
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το χρόνο προετοιμασίας.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών
και Υποψηφιοτήτων λαμβάνει πάγια ετήσια αμοιβή καταβαλλόμενη σε μηνιαία βάση.

Κριτήριο για  τον  καθορισμό των  ως  άνω αμοιβών,  σύμφωνα με  τις,  κατά άρθρο 3  της
παρούσας, Αρχές είναι η ανάληψη ειδικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ του ρόλου
τους στις Επιτροπές της Εταιρείας και είναι εναρμονισμένες με τα επίπεδα της αγοράς για
μέλη  Διοικητικού  Συμβουλίου  εταιρειών  εισηγμένων  στο  ελληνικό  χρηματιστήριο  και
προσαρμοσμένες στη φύση και τις ιδιαιτερότητες της Εταιρείας.

4.2 Λοιπές Αποδοχές
4.2.1 Μεταβλητές αποδοχές 
Ως μεταβλητές αποδοχές νοούνται οι πρόσθετες πληρωμές ή παροχές που εξαρτώνται από
τις επιδόσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών δεν
προβλέπει  την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μεταβλητών αποδοχών,
επιδομάτων ή μακροπρόθεσμων κινήτρων και δεν τους χορηγούνται πρόσθετες αμοιβές
(bonus) ή άλλες αποζημιώσεις συναρτώμενες με την απόδοση.
4.2.2 Δικαιώματα προαίρεσης (op on) απόκτησης μετοχών
Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών δεν  προβλέπει  δικαιώματα  συμμετοχής των μελών  του
Διοικητικού Συμβουλίου σε προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, με την μορφή
δικαιωμάτων προαίρεσης (op on) απόκτησης μετοχών.
4.2.3 Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 
Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών δεν προβλέπει τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου σε κανένα καθεστώς ειδικού εταιρικού συνταξιοδοτικού προγράμματος.

4.3 Πρόσθετες παροχές 
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Προβλέπεται  για  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Εταιρείας  η  δυνατότητα
χορήγησης  πρόσθετων  παροχών  οι  οποίες  δύναται  να  μεταβληθούν  και  ενδεικτικά
αφορούν: τη χορήγηση εταιρικού τηλεφώνου καθώς τα έξοδα ταξιδίων και  διαμονής, τα
οποία σχετίζονται με την πιθανή εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

5. Διαδικασία έγκρισης και αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών
Όπως ορίζει το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η διάρκεια ισχύος της Πολιτικής δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η
Εταιρεία υποχρεούται  να υποβάλει  την  Πολιτική προς έγκριση στη Γ.Σ.  κάθε φορά που
σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε και σε κάθε
περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

6. Ισχύς 
Η  Πολιτική  Αποδοχών  τίθεται  σε  ισχύ  με  την  έγκρισή  της  από  τη  Γενική  Συνέλευση,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4548/2018, ως ισχύει και έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη
από την ως άνω  έγκριση.

7. Δημοσιοποίηση 
Η Πολιτική Αποδοχών παραμένει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της    Εταιρίας για όσο
χρονικό διάστημα ισχύει.


