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Καταστατικό Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών 

1. Επιτροπή Αμοιβών & Διορισμών  

1.1. Λειτουργία της Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών 

Πρωταρχικός στόχος της Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών είναι να συνδράμει το Διοικητικό 
Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του στους ακόλουθους τομείς: 

α) Διασφαλίζει ότι υφίστανται οι κατάλληλες διαδικασίες για την αξιολόγηση των 
αμοιβών του Προέδρου, των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., των εκτελεστικών 
μελών του Δ.Σ., των άμεσα αναφερόμενων στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, των 
Επιτροπών του Δ.Σ. και του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό του, 

β) Διασφαλίζει ότι η Εταιρεία υιοθετεί, παρακολουθεί και εφαρμόζει κατάλληλες 
πολιτικές και διαδικασίες αμοιβών, 

γ) Διασφαλίζει ότι οι γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις αμοιβές ανταποκρίνονται στους 
στόχους γνωστοποιήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και σε όλες τις σχετικές 
νομικές απαιτήσεις, και 

δ) Αξιολογεί τους υποψηφίους και προτείνει νέα μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο. 

1.2. Σύνθεση 

Η Επιτροπή θα αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.. 

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Επικεφαλής Οικονομικής 
Μονάδας και άλλα μέλη θα προσκαλούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής, κατά τη διακριτική της ευχέρεια. 

Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες θα προσκαλούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής, κατά τη διακριτική της ευχέρεια. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών θα πρέπει να είναι μη εκτελεστικό μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών είναι 
υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων. Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών θα αναφέρει σημαντικά ευρήματα και προτάσεις της 
Επιτροπής στο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Ένα από τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών ή ο Εταιρικός Γραμματέας θα 
ορίζεται Γραμματέας της Επιτροπής. Ο Γραμματέας, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών, θα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, η οποία θα 
αποστέλλεται στα μέλη της Επιτροπής. 

1.3. Συνεδριάσεις 

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. 

Θα θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όταν στις συνεδριάσεις παρίστανται τουλάχιστον δύο 

μέλη. 

Τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα διανέμονται στα μέλη του Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος θα συγκαλεί συνεδρίαση της Επιτροπής Αμοιβών & Διορισμών, εάν αυτό 

ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής. 

Αυτές οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται είτε με φυσική παρουσία των μελών είτε εξ 

αποστάσεως, μέσω οποιασδήποτε τεχνολογίας που καθιστά δυνατή τη συζήτηση. 
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1.4. Εξουσίες 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο να: 

α. Ζητάει εξωτερικές επαγγελματικές συμβουλές, συμπεριλαμβανομένων των νομικών 
συμβουλών. 

β. Προσκαλεί άλλα πρόσωπα στις συνεδριάσεις της Επιτροπής και να διαβουλεύεται με 
άλλα πρόσωπα, ώστε να εξασφαλίζει τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων της. 

1.5. Αρμοδιότητες 

Πέραν των άλλων καθηκόντων που ενδέχεται να ανατεθούν στην Επιτροπή Αμοιβών & 
Διορισμών από το Διοικητικό Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων ειδικών ερευνών), η 
Επιτροπή Αμοιβών & Διορισμών είναι υπεύθυνη για να: 

1.5.1. Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικών Στελεχών 

 Ελέγχει τακτικά και υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με 
την κατάλληλη πολιτική αμοιβών, συμπεριλαμβανομένων των παροχών και των 
αποζημιώσεων διακοπής της εργασιακής σχέσης (εάν υφίστανται), για τα μέλη 
του Δ.Σ. και τα εκτελεστικά στελέχη, διασφαλίζοντας ότι η εν λόγω πολιτική: 

i. δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρεία να ελκύει και να διατηρεί πολύτιμους 
υπαλλήλους, 

ii. παρέχει κίνητρα στα μέλη του Δ.Σ. και τα εκτελεστικά στελέχη, ώστε αυτά να 
επιδιώκουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και επιτυχία της Εταιρείας, 

iii. καταδεικνύει τη σαφή σχέση μεταξύ απόδοσης και αμοιβών, και 
iv. λαμβάνει υπόψη τις κρατούσες συνθήκες στην αγορά. 

 Ελέγχει τακτικά και υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με 
τα πακέτα αμοιβών των μελών του Δ.Σ. και των εκτελεστικών στελεχών, 
συμπεριλαμβανομένων των (κατάλληλων) σταθερών αμοιβών, των αμοιβών 
βάσει απόδοσης και των αμοιβών βάσει κεφαλαίου, οι οποίες αντικατοπτρίζουν 
τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους επιδόσεων σύμφωνα με 
τις συνθήκες και τις επιδιώξεις της Εταιρείας. 

1.5.2. Αμοιβές Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  

 Υποβάλλει προτάσεις αναφορικά με τη δομή αμοιβών για τα μη εκτελεστικά μέλη 
του Δ.Σ. 

 Διασφαλίζει ότι τα ποσά, που καταβάλλονται στα μη εκτελεστικά μέλη, 
εντάσσονται στο συνολικό ποσό που εγκρίνεται από τους μετόχους, και 
υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την ανάγκη 
αύξησης αυτού του συνολικού ποσού στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 
Εταιρείας. 

1.5.3. Αμοιβές βάσει Φύλου 

 Ελέγχει και υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για τις αμοιβές βάσει 
φύλου. 

 

1.5.4. Διαφορετικότητα 
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 Ελέγχει και καταθέτει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη 
διαφορετικότητα και την αποτελεσματικότητά της ετησίως, και αξιολογεί 
μετρήσιμους στόχους και την πρόοδο στην επίτευξή τους. 

1.5.5. Παροχές σε Υπαλλήλους και Άλλες Πολιτικές 

 Υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την υλοποίηση και 
λειτουργία των σχεδίων παροχής κινήτρων βάσει κεφαλαίου και άλλων 
προγραμμάτων παροχών στους υπαλλήλους. 

 Ελέγχει τακτικά τις πολιτικές πρόσληψης, διατήρησης και διακοπής της σχέσης 
εργασίας. 

1.5.6. Απόδοση - Ανώτερα Στελέχη και Εκτελεστικά Μέλη 

 Αναπτύσσει και υλοποιεί σχέδιο για την ταυτοποίηση, την αξιολόγηση και την 
ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. και των εκτελεστικών στελεχών. 

 Διασφαλίζει ότι η απόδοση κάθε μέλους του Δ.Σ. και εκτελεστικού στελέχους 
αξιολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Εσωτερικών Κανόνων και Κανονισμών 
της Εταιρείας. 

1.5.7. Έγκριση Μετόχων 

 Λαμβάνει υπόψη τις πτυχές των πολιτικών και των πακέτων αμοιβών, 
συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων βάσει κεφαλαίου, που πρέπει να λάβουν 
την έγκριση των μετόχων, και καταθέτει αντίστοιχες προτάσεις στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

1.5.8. Σχέδια Διαδοχής - Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικά Στελέχη - Νέα 
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

 Ελέγχει τακτικά τα σχέδια διαδοχής των μελών του Δ.Σ. και των εκτελεστικών 
στελεχών, ώστε να διατηρεί την κατάλληλη ισορροπία δεξιοτήτων, εμπειρίας, 
εξειδίκευσης και διαφορετικότητας στη διαχείριση της Εταιρείας, και παρέχει 
αντίστοιχες συμβουλές στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Ορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα πρέπει να αξιολογούνται τα υποψήφια 
νέα μέλη του Δ.Σ. 

 Διεξάγει συνεντεύξεις με άτομα που ενδέχεται να έχουν τα προσόντα να γίνουν 
μέλη του Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια, όπως η κριτική σκέψη, οι 
δεξιότητες, η διαφορετικότητα, η εμπειρία σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς 
παρόμοιου μεγέθους, η αλληλεπίδραση της εμπειρίας του υποψηφίου με την 
εμπειρία των άλλων μελών του Δ.Σ., το κατά πόσο η προσθήκη του υποψηφίου 
στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε οποιαδήποτε Επιτροπή αυτού είναι επιθυμητή, τον 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας.  

 Διασφαλίζει ότι τα νέα μέλη του Δ.Σ. ενημερώνονται μέσω εισαγωγικού 
προγράμματος για τις ευθύνες τους και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες 
στην Εταιρεία.  

Η Επιτροπή Αμοιβών & Διορισμών δεν έχει εκτελεστική εξουσία αναφορικά με τα 
ευρήματα και τις προτάσεις της. 

1.6. Έλεγχος Απόδοσης της Επιτροπής 

Η Επιτροπή θα ελέγχει ετησίως την απόδοσή της και θα υποβάλλει προτάσεις στο 
Διοικητικό Συμβούλιο για τη βελτίωση αυτής. 


