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Η παξνύζα έθζεζε απνδνρώλ έρεη θαηαξηηζηεί ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 112 

λ. 4548/2018 θαη πεξηέρεη νινθιεξσκέλε επηζθόπεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ απνδνρώλ ησλ 

κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Αλώλπκε 

Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» (εθεμήο: Δηαηξία), γηα ηελ ρξήζε 1.1.2020 

– 31.12.2020, πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί εληόο ηνπ πιαηζίνπ ηεο Πνιηηηθήο Απνδνρώλ ηεο 

εηαηξίαο, πνπ εγθξίζεθε ηελ 24ε Ινπλίνπ 2019, θαη ηελ νπνία κπνξείηε λα βξείηε ζηε 

δηεύζπλζε: www.interwood.gr  

Όιεο νη απνδνρέο ησλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ 

εγθεθξηκέλε Πνιηηηθή Απνδνρώλ θαη ηελ λνκνζεζία, θαη εηδηθόηεξα: 

(α) Ωο πξνο ηα κε εθηειεζηηθά κέιε: ύκθσλα κε ηνλ όξν 1 ηεο Πνιηηηθήο Απνδνρώλ, ηα 

κε εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ακείβνληαη κόλν κε ζηαζεξέο απνδνρέο 

εηεζίσο, πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε βάζε ην ρξόλν ελαζρόιεζεο ζε δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα 

θαη’ έηνο.  

Η ακνηβή ησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ δελ πεξηιακβάλεη bonus, δηθαηώκαηα πξναίξεζεο 

αγνξάο κεηνρώλ ή άιιεο απνδεκίσζεο, πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηελ απόδνζε.  

(β) Ωο πξνο ηα εθηειεζηηθά κέιε: ύκθσλα κε ηνλ όξν 2 ηεο Πνιηηηθήο Απνδνρώλ, νη 

απνδνρέο ησλ εθηειεζηηθώλ κειώλ ηνπ Γ.. δύλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ ζηαζεξό θαη 

κεηαβιεηό κέξνο. 

Οη ζηαζεξέο απνδνρέο ρνξεγνύληαη ζε ηαθηηθή πεξηνδηθή βάζε θαη απνηεινύλ ην 

εμαζθαιηζκέλν εηζόδεκα ησλ εθηειεζηηθώλ κειώλ ηνπ Γ.. 

Οη κεηαβιεηέο απνδνρέο εθόζνλ απνθαζηζηνύλ ζα αληαλαθινύλ επηδόζεηο 

καθξνπξόζεζκεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ θίλδπλν, θαζώο θαη επηδόζεηο πνπ ζα 

ππεξβαίλνπλ ηηο απαηηνύκελεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο σο κέξνο ησλ 

όξσλ ηεο ζύκβαζεο, πνπ έρνπλ κε ηελ Δηαηξία. Δπηπξνζζέησο, ην ύςνο απηώλ ζα είλαη 

ηέηνην, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ππέξκεηξε ζηήξημε ζε απηέο, αιιά θαη λα πεξηιακβάλνληαη 

ζε απηέο καθξνπξόζεζκα θίλεηξα θαη θξηηήξηα απόδνζεο, ηα νπνία ζα επηβξαβεύνληαη ζε 

βάζνο ρξόλνπ. 

Οη ινηπέο παξνρέο αθνξνύλ ζηε ρξήζε εηαηξηθνύ απηνθηλήηνπ. 



 

Γεληθόηεξα, νη ακνηβέο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε 

ηηο ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ηεο Δηαηξίαο, αιιά θαη ζε εύινγε αλαινγία κε ην κέζν 

όξν ησλ απνδνρώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δηαηξίαο.  

 

1. ύνολο αποδοτών Διοικηηικού σμβοσλίοσ για ηην τρήζη 1.1.2020 – 

31.12.2020 

Πξνο δηεπθόιπλζε παξαηίζεληαη θαησηέξσ Πίλαθαο 1, πνπ πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηηο 

εηήζηεο απνδνρέο (ζε Δπξώ) νηαζδήπνηε θύζεσο, πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηά ηελ ρξήζε 1.1.2020 – 31.12.2020. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη απνδνρέο πνπ δειώλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 είλαη κεηθηέο, πιένλ ησλ 

εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ πνπ ηπρόλ θαηαβιήζεθαλ, όπνπ ήηαλ απαξαίηεην, ελώ νη θαζαξέο 

απνδνρέο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο πνπ βαξύλνπλ θάζε 

δηθαηνύρν. 

 

 

2. Εηήζια μεηαβολή ηων αποδοτών ηων μελών ηοσ Διοικηηικού σμβοσλίοσ 

Πξνο δηεπθόιπλζε παξαηίζεηαη θαησηέξσ Πίλαθαο 2, πνπ παξνπζηάδεη ηελ εηήζηα 

κεηαβνιή ησλ απνδνρώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, δείθηεο θαη κεγέζε, πνπ αθνξνύλ ηελ 

απόδνζε θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο, θαζώο θαη ν κέζνο όξνο ησλ 

κεηθηώλ εηήζησλ απνδνρώλ ησλ εξγαδνκέλσλ πιήξνπο απαζρόιεζεο, γηα ηηο ρξήζεηο ηεο 

Δηαηξίαο 2016, 2017, 2018, 2019 θαη 2020. 

Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2, απεηθνλίδνληαη 

κε βάζε ηα δεκνζηνπνηεκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ αληίζηνηρσλ σο άλσ ρξήζεσλ, όπσο 

απηέο έρνπλ ειεγρζεί από ηνπο νξθσηνύο ειεγθηέο ηεο Δηαηξίαο. 

 

3. Επιπλέον αποδοτές από εηαιρία ποσ ανήκει ζηον ίδιο Όμιλο  

Καηά ηελ ρξήζε 2020  θαηαβιήζεθαλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ απνδνρέο 

από άιιε εηαηξία ηνπ Οκίινπ. 

 

4. Αριθμός μεηοτών και δικαιωμάηων προαίρεζης για μεηοτές ποσ έτοσν 

τορηγηθεί ή προζθερθεί ζηα μέλη ηοσ Διοικηηικού σμβοσλίοσ 

Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί κεηνρέο ή δηθαηώκαηα πξναίξεζεο κεηνρώλ ζηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κέρξη ηελ 31.12.2020. 

 

5. Σστόν αζκηθένηα δικαιώμαηα προαιρέζεως ηοσ Διοικηηικού σμβοσλίοσ 

ζηο πλαίζιο ηων προγραμμάηων διάθεζης μεηοτών ηης Εηαιρίας 

Γελ πθίζηαηαη ηέηνηα πεξίπησζε. 

 



 

6. Πληροθορίες για ηη τρήζη ηης δσναηόηηηας ανάκληζης μεηαβληηών 

αποδοτών 

Γελ πθίζηαηαη ηέηνηα πεξίπησζε. 

 

7. Πληροθορίες ζτεηικά με ηστόν παρεκκλίζεις από ηην εθαρμογή ηης 

Πολιηικής Αποδοτών 

Η Δηαηξία ζπκκνξθώλεηαη πιήξσο κε ηελ Πνιηηηθή Απνδνρώλ, όπσο έρεη εγθξηζεί από 

ηελ Γεληθή  πλέιεπζε ηεο 24εο Ινπλίνπ 2019.  

 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

(πνζά ζε 000’s Δπξώ) 

 

Ον/μο Ιδιόηηηα 
ηαθερές 

Αμοιβές 

Μεηαβληηές/ 
Λοιπές 

παροτές 

ηαθερές 

Αμοιβές 

από 
θσγαηρικές  

Μεηαβληηές/ 

Λοιπές 

παροτές από 
θσγαηρικές 

ύνολο 

ΓΔΡΑΡΓΗ 

ΓΔΩΡΓΙΟ 

Γηεπζύλσλ 
ύκβνπινο - 

Δθηειεζηηθό κέινο 

64,2 4,5     68,7 

93,45% 6,55%     100,00% 

ΠΑΠΑΓΑΚΗ 
ΔΤΣΤΥΙΟ  

Τπ. Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ - 

Δθηειεζηηθό κέινο 

1,2 0,7     1,9 

63,16% 36,84%     100,00% 

ΓΔΡΑΡΓΗ 
ΟΦΙΑ 

Αληηπξόεδξνο Με 
Δθηειεζηηθό κέινο 

0,4 4,1     4,5 

8,89% 91,11%     100,00% 

ΘΔΟΓΩΡΙΓΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟ 

Με Δθηειεζηηθό 

κέινο 

0,4     1,54 1,94 

20,62% 0,00%   79,38% 100,00% 

ΙΓΑΛΑ 

ΜΙΥΑΗΛ 

Αλεμάξηεην Με 

Δθηειεζηηθό κέινο 

2,5       2,5 

100,00% 0,00%     100,00% 

ΣΡΟΚΟΤΓΗ 

MΙΥΑΗΛ 

Με Δθηειεζηηθό 

κέινο 

0,4   40,73 3,59 44,72 

0,89% 0,00% 91,08% 8,03% 100,00% 

ΠΑΠΠΑ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ  

Πξόεδξνο Με 

εθηειεζηηθό κέινο 

0,5 6,7     7,2 

6,94% 93,06%     100,00% 

ΔΦΡΑΙΜΟΓΛΟΤ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

Αλεμάξηεην Με 

Δθηειεζηηθό κέινο 

2,5       2,5 

100,00% 0,00%     100,00% 

ΛΔΚΑΚΗ 

ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ 

Αλεμάξηεην Με 

Δθηειεζηηθό κέινο 

4,6       4,6 

100,00% 0,00%     100,00% 

ΓΔΡΑΡΓΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟ 

Γεληθόο Γηεπζπληήο 
23,91 1,9     25,81 

92,64% 7,36%     100,00% 

ύνολο   100,61 17,9 40,73 5,13 164,37 

 



 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

(πνζά ζε 000’s Δπξώ) 

 

 

 

 

 

Μεικηές 

αποδοτές  
2016 2017 Μεηαβνιή 2018 2019 Μεηαβνιή 2020 Μεηαβνιή 

ύλνιν 
εηήζησλ 

ζηαζεξώλ 

απνδνρώλ 
κειώλ Γ.. & 

Γελ.Γηε/ληή. 

144,31 138,41 -4,09% 85,06 82,91 -2,53% 100,61 21,35% 

Μέζεο εηήζηεο 
κηθηέο 

απνδνρέο 
πξνζσπηθνύ 

21,1294 18,616 -11,90% 18,8241 19,9315 5,88% 18,31 -8,14% 

Αξηζκόο 

πξνζσπηθνύ  
54 62 8 66 67 1 69 2 

Οικονομικά ζηοιτεία τρήζεων 

Έζνδα από 

κηζζώκαηα 
254,19 304,56 19,82% 250,95 211,78 -15,61% 211,78 0,00% 

Κέξδε πξν 
ηόθσλ, θόξσλ 

θαη 

απνζβέζεσλ 
(EBITDA) 

2.156,06 1.961,05 -9,04% 2.040,02 2.142,58 5,03% 
-
3.150,22 

-247,03% 

Καζαξά Κέξδε 

κεηά θόξσλ 
289,9 -99,65 -134,37% 167,32 247,53 47,94% 

-

8.334,86 

-

3467,21% 

 

 

 

εκεηώλεηαη όηη ε Έθζεζε Απνδνρώλ είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο 

(www.interwood.gr) 

 

 


