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1. Διζαγωγή
ε εθαξκνγή ηνπ λ.4514/18, κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψζεθε ε Οδεγία 2014/65/ΕΕ
(MiFID II) ζην ειιεληθφ δίθαην, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ εθδνζέλησλ Εθηειεζηηθψλ
Καλνληζκψλ θαη Ρπζκηζηηθψλ Σερληθψλ Πξνηχπσλ, θαζψο θαη ηνπ Ν.4261/2013
(Οδεγία 2013/36/EE – CRD IV), ηνπ Καλνληζκνχ 575/2013/ΕΕ (CRR) θαη ησλ
ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (ππ’ αξ. 8/459/27.12.2007,
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ππ’ αξ. 28/606/22.12.2011 απφθαζε θαη ηζρχεη), ε
Εηαηξία έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη ηελ παξνχζα Πνιηηηθή Απνδνρψλ (εθεμήο ε
«Πολιηική»), κε ζθνπφ λα ξπζκίζεη ηα δεηήκαηα ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
θαη λα δηαζθαιίζεη φηη νη πξαθηηθέο ακνηβψλ ηεο Εηαηξίαο δελ απνβαίλνπλ ζε βάξνο
ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ Πειαηψλ, θαζψο θαη φηη ε Εηαηξία ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
ζπλαθείο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ην ζρεηηθά εθαξκνζηέν θαλνληζηηθφ
πιαίζην.
Η παξνχζα Πνιηηηθή έρεη εγθξηζεί απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Εηαηξίαο, ην
νπνίν πξνεγνπκέλσο έιαβε ππφςε ηνπ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Τπεχζπλνπ
Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο.
2. Οριζμοί
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:
«Πειάηεο»: νη πειάηεο ηεο Εηαηξίαο.
«Καιππηφκελα Πξφζσπα»:
[i] Οη θαηεγνξίεο ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ ηεο Εηαηξίαο, νη νπνίεο
πεξηιακβάλνπλ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, ηα πξφζσπα πνπ
αλαιακβάλνπλ θηλδχλνπο, ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ θαη
νπνηνλδήπνηε ππάιιειν πνπ ιακβάλεη ζπλνιηθέο απνδνρέο πνπ ηνλ
ηνπνζεηνχλ ζην ίδην κηζζνινγηθφ θιηκάθην κε ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε
θαη ηα πξφζσπα πνπ αλαιακβάλνπλ θηλδχλνπο, ησλ νπνίσλ νη επαγγεικαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ νπζηψδε αληίθηππν ζην πξνθίι θηλδχλνπ ηεο Εηαηξίαο,
θαη ησλ αηνκηθψλ ραξηνθπιαθίσλ πνπ απηή δηαρεηξίδεηαη.
[ii] Όια ηα ζρεηηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ επηπηψζεηο, άκεζα ή έκκεζα, ζηηο
επελδπηηθέο θαη παξεπφκελεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Εηαηξία,
αλεμάξηεηα απφ ην είδνο Πειαηψλ, ζηνλ βαζκφ πνπ ε ακνηβή ησλ ελ ιφγσ
πξνζψπσλ θαη παξφκνηα θίλεηξα κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ζχγθξνπζε
ζπκθεξφλησλ πνπ ηα ελζαξξχλεη λα ελεξγνχλ ελάληηα ζηα ζπκθέξνληα
νπνηνπδήπνηε εθ ησλ Πειαηψλ.
«Απνδνρέο»: νη νπνηαζδήπνηε κνξθήο ακνηβέο θαη παξνρέο ιακβάλνπλ ηα
Καιππηφκελα Πξφζσπα, άκεζα απφ ηελ Εηαηξία ή έκκεζα κέζσ
ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ζε αληάιιαγκα ησλ παξερνκέλσλ απφ απηά
επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ, κέζσ εμαξηεκέλεο ή κε ζρέζεο εξγαζίαο, φπσο
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κηζζνί, πξναηξεηηθέο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο, κεηαβιεηέο απνδνρέο ή
παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηηο επηδφζεηο ηνπ πξνζψπνπ ή απφ ζπκβαηηθνχο
φξνπο, εγγπεκέλεο κεηαβιεηέο απνδνρέο θαη πιεξσκέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
πξφσξε θαηαγγειία ζχκβαζεο.
«ηαζεξέο Απνδνρέο»: νη Απνδνρέο νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κε ηηο επηδφζεηο ηνπ
πξνζσπηθνχ.
«Μεηαβιεηέο Απνδνρέο»: νη πξφζζεηεο πιεξσκέο ή παξνρέο, νη νπνίεο εμαξηψληαη
απφ ηηο επηδφζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ ζπκβαηηθνχο φξνπο.
3. Πεδίο Δθαρμογής
Η παξνχζα Πνιηηηθή εθαξκφδεηαη ζηα Καιππηφκελα Πξφζσπα θαη ζηηο Απνδνρέο
πνπ απηά ιακβάλνπλ.
Οη Απνδνρέο δχλαληαη λα απνηεινχληαη απφ ζηνηρεία άκεζα εθπεθξαζκέλα ζε
λνκηζκαηηθή αμία, φπσο κεηξεηά, κεηνρέο, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο θ.ιπ., θαζψο
επίζεο θαη απφ ινηπά ζηνηρεία πξφζζεησλ παξνρψλ φπσο θάιπςε πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο, εθπηψζεηο, ρξήζε απηνθηλήησλ, θηλεηψλ ηειεθψλσλ θ.ιπ.
Δεπηεξεχνπζεο θαη επηθνπξηθέο απνδνρέο, πιεξσκέο ή παξνρέο, πνπ ε Εηαηξία
θαηαβάιιεη ζην πξνζσπηθφ ρσξίο δηαθξίζεηο, δελ παξέρνπλ θίλεηξα γηα αλάιεςε
θηλδχλσλ θαη εληάζζνληαη ζηε γεληθή πνιηηηθή ηεο Εηαηξίαο, δελ ζεσξνχληαη σο
Απνδνρέο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο, ζηα Καιππηφκελα Πξφζσπα
πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ηα πξφζσπα πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζην Παξάξηεκα I ηεο παξνχζαο.
Η παξνχζα Πνιηηηθή εθαξκφδεηαη απφ ηελ Εηαηξία ζε επίπεδν νκίινπ, κεηξηθήο
εηαηξίαο θαη ζπγαηξηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ έρνπλ ζπζηαζεί ζε ππεξάθηηα
ρξεκαηνπηζησηηθά θέληξα.
4. Αρτές ποσ διέποσν ηις Αποδοτές
Οη πνιηηηθέο θαη νη πξαθηηθέο Απνδνρψλ ηεο Εηαηξίαο είλαη ζρεδηαζκέλεο κε ηέηνην
ηξφπν, ππφ ηελ επζχλε εηδηθά νξηζκέλσλ πξνο ηνχην απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηεο Εηαηξίαο κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ψζηε:
i)

Να κελ εκπνδίδνπλ, αιιά λα πξνάγνπλ ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ.

ii)

Να κελ ελζαξξχλνπλ ηελ αλάιεςε ππεξβνιηθψλ θηλδχλσλ εθ κέξνπο ηεο
Εηαηξίαο.

iii)

Να είλαη ζχκθσλεο πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, ηνπο ζηφρνπο, ηηο
αμίεο θαη ηα καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα ηεο Εηαηξίαο.

iv)

Να κε δεκηνπξγνχλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ νχηε θίλεηξν πνπ λα κπνξεί λα
νδεγήζεη ηα Καιππηφκελα Πξφζσπα λα επλννχλ:
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 ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα ζε βάξνο ηεο Εηαηξίαο,
 ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα ζε βάξνο νπνηνπδήπνηε Πειάηε,
 ηα ζπκθέξνληα ηεο Εηαηξίαο ζε βάξνο νπνηνπδήπνηε Πειάηε.
v)

Οη Μεηαβιεηέο Απνδνρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξφζζεησλ
απνδνρψλ (bonus), λα κελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ θεθαιαηαθή βάζε ηεο
Εηαηξίαο.

vi)

Οη Απνδνρέο λα δηακνξθψλνληαη ζηα αληίζηνηρα ζπλήζε επίπεδα απνδνρψλ
πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ειιεληθή θαη ηηο ινηπέο επξσπατθέο αγνξέο θαη λα κελ
δηαθνξνπνηνχληαη αδηθαηνιφγεηα απφ απηά.

Σα Καιππηφκελα Πξφζσπα απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ πξνζσπηθέο
ζηξαηεγηθέο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ή αζθάιηζε ζπλδεδεκέλε κε απνδνρέο ή επζχλε
(αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο), κε ηηο νπνίεο θαηαζηξαηεγνχληαη νη ελζσκαησκέλνη
ζηηο ξπζκίζεηο πεξί Απνδνρψλ κεραληζκνί επζπγξάκκηζεο κε ηνλ θίλδπλν.
Γιαμόρθωζη ηων Αποδοτών

5.

Οη Απνδνρέο πνπ ιακβάλνπλ ηα Καιππηφκελα Πξφζσπα απφ ηελ Εηαηξία
δηαθξίλνληαη ζε ηαζεξέο θαη Μεηαβιεηέο. Εηδηθφηεξα:
5.1.

ηαθερές Αποδοτές

Οη ηαζεξέο Απνδνρέο απνηεινχλ ην εμαζθαιηζκέλν εηζφδεκα πνπ ιακβάλεη ην
Καιππηφκελν Πξφζσπν θαη δελ ζπλδένληαη κε ηηο επηδφζεηο ηνπ.
Οη ηαζεξέο Απνδνρέο ζα πξέπεη λα αληαλαθινχλ ηηο γλψζεηο, ηελ επαγγεικαηηθή
εκπεηξία θαη ηελ επζχλε ηεο ζέζεο ηνπ Καιππηφκελνπ Πξνζψπνπ, φπσο απηή
πεξηγξάθεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο Εηαηξίαο θαη ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ
έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπ Καιππηφκελνπ Πξνζψπνπ θαη ηεο Εηαηξίαο, εληφο ηνπ
πιαηζίνπ Απνδνρψλ πνπ έρεη θαζνξίζεη ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ελδεηθηηθά
θξηηήξηα γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ χςνπο ησλ ηαζεξψλ Απνδνρψλ απνηεινχλ:
 Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο/απαζρφιεζεο ηνπ Καιππηφκελνπ Πξνζψπνπ.
 Σν πεξηερφκελν θαη ε έθηαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Καιππηφκελνπ
Πξνζψπνπ.
 Η επζχλε πνπ ππέρεη ην Καιππηφκελν Πξφζσπν σο εθ ηεο ζέζεο ηνπ.
 Σα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηνπ Καιππηφκελνπ Πξνζψπνπ.
 Η εκπεηξία ηνπ Καιππηφκελνπ Πξνζψπνπ.
Η Εηαηξία έρεη δεκηνπξγήζεη κηζζνινγηθέο θιίκαθεο, κε ηηο νπνίεο εμαζθαιίδεηαη,
θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ε δηακφξθσζε αληίζηνηρσλ ηαζεξψλ Απνδνρψλ γηα
ηνπο θαηφρνπο ζέζεσλ ίδηνπ ή παξφκνηνπ επηπέδνπ θαη βαξχηεηαο.
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Σπρφλ παξερφκελεο πξφζζεηεο πιελ κηζζνχ παξνρέο (ελδεηθηηθά, ρξήζε θηλεηνχ
ηειεθψλνπ, ΕΙΥ απηνθηλήηνπ, Η/Τ), εληάζζνληαη ζηηο ηαζεξέο Απνδνρέο.
Ελδερφκελε κεηαβνιή ηνπ χςνπο ησλ ηαζεξψλ Απνδνρψλ θαηφπηλ ζπκθσλίαο ηεο
Εηαηξίαο θαη ηνπ ζρεηηθνχ Καιππηφκελνπ Πξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο
δηαηάμεηο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ δελ θαζηζηά ηηο ηαζεξέο Απνδνρέο Μεηαβιεηέο
Απνδνρέο.
5.2.

Μεηαβληηές Αποδοτές

Οη Μεηαβιεηέο Απνδνρέο ζπλδένληαη κε ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ηεο
Εηαηξίαο θαη είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο πνιηηηθήο ηεο, ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη
ζηελ απφδνζε, ε δε θαηαβνιή ηνπο δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηελ Εηαηξία.
Σν ζχλνιν ησλ Μεηαβιεηψλ Απνδνρψλ πξέπεη λα κελ πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ηεο
Εηαηξίαο λα εληζρχεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο βάζε. Η Εηαηξία δχλαηαη λα αλαζηέιιεη
πιήξσο ή ελ κέξεη ηελ θαηαβνιή Μεηαβιεηψλ Απνδνρψλ θαη πξφζζεησλ απνδνρψλ,
φηαλ δελ ηθαλνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο (θεθαιαηαθήο επάξθεηαο,
ξεπζηφηεηαο θ.ιπ.) ή φηαλ ε νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη ζεκαληηθά,
ηδηαίηεξα δε ζηηο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο θαζίζηαηαη αβέβαηε ε νκαιή ζπλέρηζε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
πλεπψο, νη πξνβιεπφκελεο Μεηαβιεηέο Απνδνρέο ελδέρεηαη λα κελ θαηαβιεζνχλ,
εθφζνλ ε Εηαηξία δελ έρεη θεξδνθνξία ή δελ ζπληξέρνπλ νη πξνο ηνχην απφ ην
ζρεηηθά εθαξκνζηέν θαλνληζηηθφ πιαίζην πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο. Οη
Μεηαβιεηέο Απνδνρέο (επηκίζζηα παξαγσγηθφηεηαο – “bonus”) πνπ ελδερνκέλσο
θαηαβάιινληαη, πξνβιέπνληαη γηα επηδφζεηο ησλ Καιππηφκελσλ Πξνζψπσλ, νη
νπνίεο είλαη θαη δηαηεξνχληαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο θαη ππεξβαίλνπλ ηηο ζπλήζσο
απαηηνχκελεο γηα ηελ αληίζηνηρε ζέζε εξγαζίαο ζε καθξνπξφζεζκν επίπεδν, ρσξίο λα
απμάλνπλ ην βαζκφ θηλδχλνπ ηεο Εηαηξίαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ ελ ιφγσ
ζέζε εξγαζίαο, φπσο ηα αλσηέξσ ζηνηρεία πεξηγξάθνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ
ιεηηνπξγίαο ηεο Εηαηξίαο θαη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε εξγαζίαο/ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο
Εηαηξίαο θαη ηνπ Καιππηφκελνπ Πξνζψπνπ.
πλεπψο, νη Μεηαβιεηέο Απνδνρέο δελ είλαη πνηέ εγγπεκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ,
θαζφζνλ νη εγγπεκέλεο Μεηαβιεηέο Απνδνρέο δελ ζπλάδνπλ κε ηελ πγηή δηαρείξηζε
θηλδχλσλ θαη ηελ αξρή ηεο ακνηβήο βάζεη επηδφζεσλ θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα
κειινληηθά ζρέδηα απνδνρψλ θαη σο εθ ηνχηνπ απνηεινχλ εμαίξεζε θαη παξέρνληαη
κφλν, φηαλ πξνζιακβάλεηαη λέν πξνζσπηθφ, ππφ ηνλ φξν φηη ε Εηαηξία δηαζέηεη πγηή
θαη ηζρπξή θεθαιαηαθή βάζε, θαη κφλν γηα ην πξψην έηνο απαζρφιεζεο.
Η θαηαβνιή Μεηαβιεηψλ Απνδνρψλ εγθξίλεηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Εηαηξίαο ή ηε Γεληθήο πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ην λφκν.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ Μεηαβιεηψλ Απνδνρψλ βαζίδεηαη ζε έλα ζπλδπαζκφ
αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ηνπ Καιππηφκελνπ Πξνζψπνπ, ηεο ππεξεζηαθήο
κνλάδαο, ζηελ νπνία αλήθεη θαη ησλ ζπλνιηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο Εηαηξίαο. Καηά
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ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηνκηθψλ επηδφζεσλ ιακβάλνληαη ππφςε ρξεκαηννηθνλνκηθά
θαη πνηνηηθά θξηηήξηα. Ελδεηθηηθά θξηηήξηα γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ χςνπο ησλ
Μεηαβιεηψλ Απνδνρψλ απνηεινχλ:
 Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο/απαζρφιεζεο ηνπ Καιππηφκελνπ Πξνζψπνπ.
 Σν πεξηερφκελν θαη ε έθηαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Καιππηφκελνπ
Πξνζψπνπ.
 Η επζχλε πνπ ππέρεη ην Καιππηφκελν Πξφζσπν σο εθ ηεο ζέζεο ηνπ.
 Σα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηνπ Καιππηφκελνπ Πξνζψπνπ.
 Η εκπεηξία ηνπ Καιππηφκελνπ Πξνζψπνπ.
 Οη ζπλαθείο κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ Καιππηφκελνπ Πξνζψπνπ
αλαιακβαλφκελνη θίλδπλνη.
 Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Εηαηξίαο.
 Οη δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ξεπζηφηεηαο ηεο Εηαηξίαο.
 Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ Καιππηφκελνπ
Πξνζψπνπ απφ ηε Δηνίθεζε, ε νπνία γίλεηαη γηα θάζε Καιππηφκελν Πξφζσπν
ρσξηζηά κε βάζε:
o Σν βαζκφ εθπιήξσζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζην πιαίζην ηεο ζέζεο
εξγαζίαο ηνπ.
o Σν κέηξν επίηεπμεο απφ ην Καιππηφκελν Πξφζσπν ησλ ηπρφλ ζηφρσλ
πνπ ηνπ έρνπλ ηεζεί θαη νη νπνίνη ελδερνκέλσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ή
επαλαπξνζδηνξηζζεί.
o Σν βαζκφ εθαξκνγήο απφ απηφ ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο
Εηαηξίαο.
o Σν βαζκφ ζπκκφξθσζήο ηνπ κε ην ζρεηηθά εθαξκνζηέν θαλνληζηηθφ
πιαίζην.
o Σελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηελ Εηαηξία θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Εηαηξίαο.
Η αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηαβνιή Μεηαβιεηψλ
Απνδνρψλ εληάζζεηαη ζε πνιπεηέο πιαίζην, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο βαζίδεηαη ζε καθξνπξφζεζκεο επηδφζεηο θαη φηη ε θαηαβνιή ηκεκάησλ
ηεο ακνηβήο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο επηδφζεηο θαηαλέκεηαη ζε ρξνληθή πεξίνδν πνπ
ιακβάλεη ππφςε ηνλ ππνθείκελν επηρεηξεκαηηθφ θχθιν ηεο Εηαηξίαο θαη ηνπο
επηρεηξεκαηηθνχο ηεο θηλδχλνπο.
Η αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αηνκηθψλ θαη ησλ
νκαδνπνηεκέλσλ ζπληζησζψλ ησλ Μεηαβιεηψλ Απνδνρψλ, πξνζαξκφδεηαη πξνο
θάζε είδνπο ηξέρνληεο θαη κειινληηθνχο θηλδχλνπο θαη ιακβάλεη ππφςε ην θφζηνο
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θεθαιαίνπ θαη ηελ απαηηνχκελε ξεπζηφηεηα. Επίζεο, ε θαηαλνκή ησλ ζπληζησζψλ
γηα ηηο Μεηαβιεηέο Απνδνρέο εληφο ηεο Εηαηξίαο ιακβάλεη ππφςε ην πιήξεο θάζκα
ησλ ηξερφλησλ θαη κειινληηθψλ θηλδχλσλ.
Η ζχλζεζε ησλ Μεηαβιεηψλ Απνδνρψλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ κεγέζνπο ηεο
Εηαηξίαο, ζα ζπλίζηαηαη θαηά θχξην ιφγν ζε κεηξεηά θαη, εθφζνλ θαηαζηεί εθηθηφ,
θαη απφ ηα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 86 πεξ. (ηα)(αα) ηνπ λ. 4261/2014, ήηνη
ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ήκηζπ (50%) απφ:
α) Μεηνρέο ή κέζα πνπ ζπλδένληαη κε κεηνρέο ηεο Εηαηξίαο ή ηζνδχλακα κε επρεξψο
ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία, εθφζνλ δελ δηαπξαγκαηεχεηαη ε κεηνρή ηεο Εηαηξίαο ζε
ξπζκηδφκελε αγνξά ή ΠΜΔ.
β) θαηά πεξίπησζε, άιια κέζα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 52 ή 63 ηνπ Καλνληζκνχ
(ΕΕ) αξηζ. 575/2013, ηα νπνία αληαλαθινχλ δεφλησο ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο
Εηαηξίαο ζε ζπλζήθεο δξψζαο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη είλαη θαηάιιεια λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ Μεηαβιεηψλ Απνδνρψλ.
Σα κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ππφθεηληαη ζε θαηάιιειε
πνιηηηθή δηαθξάηεζεο κε ζθνπφ ηελ επζπγξάκκηζε ησλ θηλήηξσλ κε ηα
καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα ηεο Εηαηξίαο.
Αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ζεκαληηθνχ κέξνπο, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ
πνζνζηφ 40% ησλ Μεηαβιεηψλ Απνδνρψλ γηα πεξίνδν, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξε απφ ηξία θαη κεγαιχηεξε απφ πέληε έηε θαη επζπγξακκίδεηαη νξζά κε ηε
θχζε θαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο Εηαηξίαο, θαζψο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Καιππηφκελνπ Πξνζψπνπ, ην νπνίν αθνξνχλ νη Απνδνρέο. Οη πιεξσηέεο Απνδνρέο
πνπ ηεινχλ ππφ αλαζηνιή θαηνρπξψλνληαη θαη’ αλαινγία ηνπ ελαπνκέλνληνο
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ αλαζηνιήο. Όηαλ δε ην κεηαβιεηφ
κέξνο ησλ Απνδνρψλ αθνξά ζε ηδηαίηεξα πςειφ πνζφ, αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ηνπ
ηνπιάρηζηνλ θαηά πνζνζηφ 60% ηνπ πνζνχ. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο
θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θχθιν, ηε θχζε θαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Εηαηξίαο, θαζψο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ελ
ιφγσ Καιππηφκελνπ Πξνζψπνπ.
Οη Μεηαβιεηέο Απνδνρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππφ αλαζηνιή κέξνπο ηνπο,
θαηαβάιινληαη ή θαηνρπξψλνληαη κφλν εθφζνλ είλαη απνδεθηέο βάζεη ηεο ζπλνιηθήο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Εηαηξίαο θαη δηθαηνινγεκέλεο βάζεη ησλ
επηδφζεσλ ηεο Εηαηξίαο, ηεο ππφςε επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο θαη ηνπ ππφςε
Καιππηφκελνπ Πξνζψπνπ.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ εζληθνχ εξγαηηθνχ δηθαίνπ,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ πεξί ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, ην ζχλνιν ησλ
Μεηαβιεηψλ Απνδνρψλ ζα ζπξξηθλψλεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζεκαληηθά, φηαλ ε
Εηαηξία παξνπζηάδεη ρακειέο ή αξλεηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηδφζεηο. Η
ζπξξίθλσζε αθνξά ηφζν ηηο ηξέρνπζεο Απνδνρέο φζν θαη κεηψζεηο ζε θαηαβιεζείζεο
Απνδνρέο ηνπ παξειζφληνο κέζσ ξπζκίζεσλ malus ή επηζηξνθήο Απνδνρψλ
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(clawback) ή άιισλ ξπζκίζεσλ. Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα δεηά θαη
λα επηδηψθεη λα ιάβεη απφ Καιππηφκελν Πξφζσπν ηελ επηζηξνθή φινπ ή κέξνπο ησλ
πξνζζέησλ Απνδνρψλ πνπ ηνπ θαηαβιήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, εθφζνλ
ηεθκεξησζεί φηη:
 ε αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ Καιππηφκελνπ Πξνζψπνπ βαζίζηεθε ζε
ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνληαη εθ ησλ πζηέξσλ αλαθξηβή ή
 ην ελ ιφγσ Καιππηφκελν Πξφζσπν ζπκκεηείρε ή ήηαλ ππεχζπλν γηα
ζπκπεξηθνξά ε νπνία πξνμέλεζε ζεκαληηθέο δεκίεο ζηελ Εηαηξία ή
 ην ελ ιφγσ Καιππηφκελν Πξφζσπν ελ πιεξνχζε ηα πξνζήθνληα πξφηππα
θαηαιιειφηεηαο ζπλεηέιεζε ζηελ πξφθιεζε νπζηψδνπο δεκίαο ζηα
ζπκθέξνληα ηεο Εηαηξίαο.
Οη Μεηαβιεηέο Απνδνρέο δελ θαηαβάιινληαη κέζσ κεραληζκψλ ή κεζφδσλ πνπ
εκπνδίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο Εηαηξίαο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζρεηηθά εθαξκνζηένπ
θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ.
5.3.

Γιάρθρωζη Αποδοτών

Οη ζηαζεξέο θαη νη κεηαβιεηέο ζπληζηψζεο ησλ ζπλνιηθψλ Απνδνρψλ
εμηζνξξνπνχληαη θαηάιιεια. Η Εηαηξία νξίδεη ηε δένπζα αλαινγία κεηαμχ ηαζεξψλ
θαη Μεηαβιεηψλ Απνδνρψλ. Οη ηαζεξέο Απνδνρέο αληηπξνζσπεχνπλ έλα αξθεηά
πςειφ κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ Απνδνρψλ, ψζηε λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε εθαξκνγή κηαο
πιήξσο επέιηθηεο πνιηηηθήο γηα ηηο Μεηαβιεηέο Απνδνρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο δπλαηφηεηαο κε θαηαβνιήο ηνπο.
H κεηαβιεηή ζπληζηψζα ησλ Απνδνρψλ δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 100% ηεο
ζηαζεξήο ζπληζηψζαο ηνπ ζπλφινπ ησλ Απνδνρψλ γηα θάζε Καιππηφκελν Πξφζσπν.
Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Εηαηξίαο κπνξεί, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ λ.4261/2014, λα εγθξίλεη πςειφηεξε κέγηζηε
αλαινγία κεηαμχ ζηαζεξήο θαη κεηαβιεηήο ζπληζηψζαο ησλ απνδνρψλ, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο κεηαβιεηήο ζπληζηψζαο δελ ππεξβαίλεη ην
200% ηεο ζηαζεξήο ζπληζηψζαο ηνπ ζπλφινπ ησλ Απνδνρψλ γηα θάζε Καιππηφκελν
Πξφζσπν. Σα Καιππηφκελα Πξφζσπα, ηα νπνία αθνξνχλ άκεζα ηα αλαθεξφκελα
ζην παξφλ ζεκείν πςειφηεξα κέγηζηα επίπεδα Μεηαβιεηψλ Απνδνρψλ, δελ
επηηξέπεηαη, θαηά πεξίπησζε, λα αζθνχλ, άκεζα ή έκκεζα, ηπρφλ δηθαηψκαηα ςήθνπ
πνπ κπνξεί λα έρνπλ σο κέηνρνη ηεο Εηαηξίαο.
Σα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρνπλ επηθνξηηζζεί κε θαζήθνληα ειέγρνπ (Εζσηεξηθφο
Ειεγθηήο, Τπεχζπλνο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο, Τπεχζπλνο Δηαρείξηζεο
Κηλδχλνπ) είλαη αλεμάξηεηα απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ηεο Εηαηξίαο, ηηο νπνίεο
επνπηεχνπλ θαη ακείβνληαη κε βάζε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα
θαζήθνληά ηνπο ζην πιαίζην ησλ αληίζηνηρσλ κνλάδσλ, ζηηο νπνίεο ππάγνληαη
(Μνλάδα Εζσηεξηθνχ Ειέγρνπ, Δνκή Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο, Δνκή
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Δηαρείξηζεο Ειέγρσλ, αληίζηνηρα), αλεμαξηήησο ησλ επηδφζεσλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
ηνκέσλ ηεο Εηαηξίαο πνπ ειέγρνπλ.
Οη Απνδνρέο ησλ αλσηέξσλ ζηειερψλ ζηηο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη
θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο επνπηεχνληαη άκεζα απφ ηελ Επηηξνπή Απνδνρψλ ή,
εθφζνλ δελ έρεη ζπζηαζεί, απφ ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
5.4.

Αποτώρηζη Καλσπηόμενων Προζώπων από ηην Δηαιρία

Οη Απνδνρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξφσξε θαηαγγειία ζχκβαζεο αληηθαηνπηξίδνπλ
ηηο επηδφζεηο ηνπ Καιππηφκελνπ Πξνζψπνπ πνπ επηηεχρζεθαλ ζε βάζνο ρξφλνπ θαη
δελ αληακείβνπλ ηελ απνηπρία ή ηε δηάπξαμε παξαπησκάησλ.
Σπρφλ θαηαβνιή απφ ηελ Εηαηξία ζε Καιππηφκελν Πξνζψπνπ πνπ απνρσξεί
νηθεηνζειψο απφ ηελ Εηαηξία, νπνηνπδήπνηε πνζνχ σο νηθεηνζεινχο παξνρήο, ζα
απνθαζίδεηαη θαη ζα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε ζπλνιηθή κέρξη ηφηε απφδνζε ηνπ
Καιππηφκελνπ Πξνζψπνπ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε, εμέιημε θαη
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Εηαηξίαο. ε πεξίπησζε απφιπζεο Καιππηφκελνπ Πξνζψπνπ
εθαξκφδνληαη ηα ηζρχνληα απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ εζληθνχ εξγαηηθνχ δηθαίνπ, ζρεηηθά
κε ηελ απνδεκίσζε απφιπζεο.
Σα παθέηα Απνδνρψλ πνπ αθνξνχλ απνδεκίσζε ή εμαγνξά απφ ζπκβάζεηο ζε
πξνεγνχκελε απαζρφιεζε, πξέπεη λα επζπγξακκίδνληαη κε ην καθξνπξφζεζκν
ζπκθέξνλ ηεο Εηαηξίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξπζκίζεσλ πεξί δηαθξάηεζεο,
αλαβνιήο, αλαζηνιήο, επηδφζεσλ θαη αλάθηεζεο ησλ Απνδνρψλ.
Η ζπληαμηνδνηηθή πνιηηηθή ηεο Εηαηξίαο είλαη ζχκθσλε κε ηελ επηρεηξεκαηηθή
ζηξαηεγηθή, ηνπο ζηφρνπο, ηηο αμίεο θαη ηα καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληά ηεο. Αλ ην
Καιππηφκελν Πξφζσπν απνρσξήζεη απφ ηελ Εηαηξία πξηλ απφ ηε ζπληαμηνδφηεζε, νη
πξναηξεηηθέο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο δηαθξαηνχληαη απφ ηελ Εηαηξία γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα πέληε εηψλ, κε ηε κνξθή ησλ κέζσλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. ηελ
πεξίπησζε απαζρνινχκελνπ Καιππηφκελνπ Πξνζψπνπ πνπ ζπληαμηνδνηείηαη, νη
πξναηξεηηθέο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο θαηαβάιινληαη κε ηε κνξθή ησλ κέζσλ πνπ
αλαθέξνληαη αλσηέξσ, κε ηελ επηθχιαμε πεληαεηνχο πεξηφδνπ δηαθξάηεζεο.
6.

Δπιηροπή Αποδοτών

Εθφζνλ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη κε απφθαζή ηνπ θαζνξίζεη, ζχκθσλα κε ηελ
Πνιηηηθή Εηαηξηθήο Δηαθπβέξλεζεο θαη Δηεπζπληηθψλ ηειερψλ ηεο Εηαηξίαο, φηη ε
Εηαηξία είλαη ζεκαληηθή απφ πιεπξάο κεγέζνπο, εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη ηεο
θχζεσο, ηνπ εχξνπο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ή εθφζνλ ε
Εηαηξία απαζρνιεί ηνπιάρηζην 100 άηνκα πξνζσπηθφ ή εθφζνλ ε Εηαηξία πξνβαίλεη
ζε δηαπξαγκάηεπζε γηα ίδην ινγαξηαζκφ, ζε αλαδνρή ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ή
ηνπνζέηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ κε δέζκεπζε αλάιεςεο ή ζε ιεηηνπξγία
Πνιπκεξνχο Μεραληζκνχ Δηαπξαγκάηεπζεο (ΠΜΔ) ή Μεραληζκνχ Οξγαλσκέλεο
Δηαπξαγκάηεπζεο (ΜΟΔ), ζπγθξνηεί Επηηξνπή Απνδνρψλ.
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Η Επηηξνπή Απνδνρψλ ζπγθξνηείηαη θαηά ηξφπν, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθθέξεη
εμεηδηθεπκέλε θαη αλεμάξηεηε γλψκε γηα ηηο πνιηηηθέο απνδνρψλ θαη ηελ εθαξκνγή
ηνπο, θαζψο θαη γηα ηα θίλεηξα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ
θηλδχλσλ, ησλ θεθαιαίσλ θαη ηεο ξεπζηφηεηαο.
Η Επηηξνπή Απνδνρψλ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ απνθάζεσλ ζρεηηθά
κε ηηο Απνδνρέο, πεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ έρνπλ επηπηψζεηο ζηνπο
αλαιακβαλφκελνπο θηλδχλνπο θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο. Οη ελ ιφγσ απνθάζεηο
ιακβάλνληαη απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο
Απνδνρψλ είλαη κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Καηά ηελ
πξνεηνηκαζία ησλ σο άλσ απνθάζεσλ, ε Επηηξνπή Απνδνρψλ ιακβάλεη ππφςε ηα
καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ ηεο Εηαηξίαο, ησλ επελδπηψλ θαη άιισλ
εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ζε ζρέζε κε ηελ Εηαηξία, θαζψο θαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ.
7.

Γημοζιοποίηζη ζηοιτείων

Ο Τπεχζπλνο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο ηεο Εηαηξίαο, ζπλεπηθνπξνχκελνο απφ ην
Σκήκα Αλζξσπίλνπ Δπλακηθνχ ηεο Εηαηξίαο θαη ππφ ηελ επίβιεςε θαη επζχλε ηνπ
Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θξνληίδεη γηα:
 ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ην άξζξν 450 ηνπ Καλνληζκνχ
575/2013/ΕΕ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ Πνιηηηθή Απνδνρψλ, ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξίαο, ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο, θαηά ην ρξφλν ηεο δηελέξγεηαο
ηεο δεκνζίεπζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Εηαηξίαο θαη
 ηελ απνζηνιή ζηελ Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 450 παξ. 1 ζη. (δ), (ε) θαη (ζ) ηνπ Καλνληζκνχ
575/2013/ΕΕ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ λ.4261/2014.
8.

Γιαδικαζία

Ο Τπεχζπλνο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο, ππφ ηελ επίβιεςε θαη επζχλε εηδηθά
νξηζκέλσλ πξνο ηνχην απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Εηαηξίαο κε εθηειεζηηθψλ
κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαηαξηίδεη ζρέδην θαη εηζεγείηαη ηε ζέζπηζε
Δηαδηθαζίαο Απνδνρψλ ηεο Εηαηξίαο, ε νπνία εγθξίλεηαη θαη ηίζεηαη ζε εθαξκνγή απφ
ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ε νπνία εμεηδηθεχεη πεξαηηέξσ ηηο δηαηάμεηο ηηο
παξνχζαο Πνιηηηθήο.
9.

Έλεγτος εθαρμογής – αναθεώρηζη Πολιηικής

Σα εηδηθά νξηζκέλα πξνο ηνχην απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Εηαηξίαο κε
εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πηνζεηνχλ θαη πεξηνδηθά αλαζεσξνχλ
ηηο γεληθέο αξρέο ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο θαη είλαη ππεχζπλα γηα ηελ επίβιεςε ηεο
πινπνίεζήο ηεο.
Η Μνλάδα Αλζξσπίλνπ Δπλακηθνχ ηεο Εηαηξίαο είλαη αξκφδηα θαη ππεχζπλε γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ Απνδνρψλ.
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Η εθαξκνγή ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο ππφθεηηαη, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θαη’ έηνο, ζε
θεληξηθφ θαη αλεμάξηεην εζσηεξηθφ έιεγρν, φπσο αζθείηαη απφ ηε Μνλάδα
Εζσηεξηθνχ Ειέγρνπ, σο πξνο ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ παξνχζα Πνιηηηθή θαη ηε
Δηαδηθαζία Απνδνρψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηα ελ ιφγσ κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ
Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Επίζεο, ν Τπεχζπλνο Δηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηελ παξνχζα
Πνιηηηθή θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά εηεζίσο ζην πιαίζην ηεο
αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο ΕΔΑΚΕ.
Ο Εζσηεξηθφο Ειεγθηήο δηελεξγεί έιεγρν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο
θαη ππνβάιιεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θαη’ έηνο έθζεζε πξνο ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην
ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ σο ελ ιφγσ ειέγρνπ.
Η ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηελ παξνχζα
Πνιηηηθή ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη κέζσ ησλ γξαθείσλ ηεο
Εηαηξίαο.
10. Σήρηζη Αρτείων
Πέξαλ ησλ φζσλ εηδηθφηεξα πξνβιέπνληαη ζηελ Πνιηηηθή Σήξεζεο Αξρείσλ, ε
Μνλάδα Αλζξσπίλνπ Δπλακηθνχ ηεο Εηαηξίαο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Τπεχζπλνπ
Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο ηεο Εηαηξίαο ηεξεί αξρείν ζρεηηθά κε ηηο Απνδνρέο πνπ
θαηαβάιιεη ε Εηαηξία ζε Καιππηφκελα Πξφζσπα, ζηα νπνία πεξηέρνληαη, κεηαμχ
άιισλ, νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο/ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Εηαηξίαο θαη ησλ
Καιππηνκέλσλ Πξνζψπσλ, νη απνθάζεηο ηεο Δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε θαη
αλαζεψξεζε ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο, ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηε δηάξζξσζε ησλ
Απνδνρψλ αλά Καιππηφκελν Πξφζσπν ή αλά θαηεγνξία Καιππηφκελσλ Πξνζψπσλ,
θαζψο θαη ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ απφδνζε ησλ
Καιππηνκέλσλ Πξνζψπσλ θαη ηελ πιήξσζε φισλ ησλ ζρεηηθά απαηηνχκελσλ
θξηηεξίσλ ζε πεξίπησζε θαηαβνιήο Μεηαβιεηψλ Απνδνρψλ.
11. Γιαδικαζίες – αναθορές – ένησπα – ζτεηικές Πολιηικές
11.1. Γιαδικαζίες
[1] Δηαδηθαζία Απνδνρψλ
11.2. τεηικές πολιηικές
[1] Πνιηηηθή Εηαηξηθήο Δηαθπβέξλεζεο θαη Δηεπζπληηθψλ ηειερψλ
[2] Πνιηηηθή Εζσηεξηθνχ Ειέγρνπ, Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο θαη Δηαρείξηζεο
Κηλδχλνπ
[3] Πνιηηηθή Σήξεζεο Αξρείσλ
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Καλσπηόμενα Πρόζωπα

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο, ζηα Καιππηφκελα Πξφζσπα
πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ηα αθφινπζα πξφζσπα:
 Σα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
 Σα Δηεπζπληηθά ηειέρε ηεο Εηαηξίαο.
 Ο Τπεχζπλνο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο.
 Ο Τπεχζπλνο Δηαρείξηζεο Κηλδχλνπ.
 Ο Εζσηεξηθφο Ειεγθηήο.
 Οη Δηαρεηξηζηέο ραξηνθπιαθίσλ Πειαηψλ.
 Οη χκβνπινη Πειαηείαο.
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