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1. Πλαίσιο Κατάρτισης 
 

Η παρούσα Έκθεση καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο. 112 Ν.4548/2018 και σε συνέχεια 

και εφαρμογή των αρχών της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από την 

τακτική Γενική Συνέλευση της 14.07.21, και αφορά (η παρούσα Έκθεση) την οικονομική 

χρήση 1.1.2021-31.12.2021 Η Πολιτική Αποδοχών καλύπτει το σύνολο των καταβληθεισών 

αποδοχών της οικονομικής χρήσης 2021. 

2. Αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Για την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021, σύμφωνα με τον  Ν.4548/18 και της κατά τα 

ανωτέρω εγκριθείσας Πολιτικής Αποδοχών, καταβλήθηκαν τα κατωτέρω ποσά από την 

Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (τα ποσά σε ΕΥΡΩ): 
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Για την περίοδο 01.01.2020-31.12.2020 τα καταβληθέντα ποσά είχαν ως εξής (τα ποσά σε 

ΕΥΡΩ):

 

 

Σημειώσεις: 

1. Ο κ. Ευστράτιος Χαϊδεμένος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 

απασχολείται στην Εταιρία ως Γενικός Διευθυντής με σύμβαση εξηρτημένης 

εργασίας. Η κ. Μαρίνα Χαϊδεμένου, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,  απασχολείται 

στην Εταιρία με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ως Διευθύντρια Διασφάλισης 

Ποιότητας. Η κ. Αντωνία Χαϊδεμένου, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., απασχολείται 

στην Εταιρία με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ως Διευθύντρια  Ψηφιακής 

εκτύπωσης. 

2. Οι «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ» αφορούν , Νοσοκομειακό και Ιατροφαρμακευτικό 

Συμβόλαιο Υγείας, διατακτικές σίτισης και  χρήση εταιρικού αυτοκινήτου. 

Δικαίωμα χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου έχουν οι Ευστράτιος Χαϊδεμένος, Μαρίνα 

Χαϊδεμένου, Αντωνία Χαϊδεμένου και Αριστομένης Βουρνάς.  

3. Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του ΔΣ δικαιώματα προαίρεσης ή 

μετοχές. 

4. Ουδεμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση καταβλήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο για το 

οικονομικό έτος 2021 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Δεν υπάρχουν το 2021 αποδοχές, που να προσδιορίζονται βάσει κριτηρίων 

απόδοσης. 

6. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, εγκρίθηκε από 

την τακτική Γενική Συνέλευση της 14.07.2021  Πριν την υιοθέτηση της Πολιτικής 
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Αποδοχών οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονταν με αποφάσεις της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία για τις αμοιβές των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τις αποδοχές των εργαζομένων της Εταιρίας για την 

οικονομική χρήση 2021 (τα ποσά σε ΕΥΡΩ): 

 

 

Οι  αποδοχές, που καταβλήθηκαν  στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει ειδικής 

παράλληλης συμβατικής σχέσης εξηρτημένης εργασίας, δεν υπερβαίνουν το 6% της 

συνολικής ετήσιας μικτής μισθοδοσίας της Εταιρείας και οι  αποδοχές, που καταβλήθηκαν 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της ιδιότητας τους αυτής, δεν 

υπερβαίνουν το 5% της συνολικής ετήσιας μικτής μισθοδοσίας της Εταιρείας. Στις λοιπές 

παροχές  ποσό 8.046 ευρώ αφορά παροχές για Νοσοκομειακό και Ιατροφαρμακευτικό 

Συμβόλαιο Υγείας, για διατακτικές σίτισης και για χρήση εταιρικού αυτοκινήτου. Τα 

παραπάνω όρια προβλέπονται από την εγκεκριμένη πολιτική αμοιβών . 

 

3. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του ΔΣ, της απόδοσης της 

Εταιρίας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων 
 

Στους κατωτέρω πίνακες απεικονίζεται η ετήσια μεταβολή των συνολικών αποδοχών από κάθε 

αιτία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (τόσο συνολικά, όσο και σε ατομική βάση), της 

απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης 

της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη, με κοινή 

παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση των στοιχείων.  

Για τον καθορισμό των ποσών έχουν ληφθεί υπόψη και αποδοχές εργαζομένων, που 

εργάζονταν στην Εταιρία κατά τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη και έχουν αποχωρήσει για 

οποιονδήποτε λόγο από την Εταιρεία κατά τη σύνταξη της παρούσης εκθέσεως. 
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Για την παρουσίαση της απόδοσης της Εταιρείας κρίνεται ως καταλληλότερος δείκτης 

μέτρησης ο EBITDA, όπως προκύπτει από τις επίσημες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, διότι 

απεικονίζει καλύτερα την οργανική κερδοφορία και αποδίδει αντικειμενικότερα τις επιδόσεις 

των στελεχών και του προσωπικού της Εταιρείας. 
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν κατά την τελευταία πενταετία τα ακόλουθα 

ποσά συνολικά (τα ποσά σε ΕΥΡΩ): 

 

4. Γνωστοποιήσεις-Δημοσιότητα 
Κατά την παρ. 3 του άρθρ. 112 του Ν.4548/2018, η παρούσα έκθεση υποβάλλεται προς 

συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και 

η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Η Έκθεση Αποδοχών θα παραμείνει διαθέσιμη 

στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για περίοδο δέκα (10) ετών μετά την Τακτική Γενική 

Συνέλευση.  


