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ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2021 – 31.12.2021 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 112 

ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωµένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Γενικού ∆ιευθυντή της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - 

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυµη Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής: Εταιρία), 

για την χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της 

Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας, που εγκρίθηκε την 24η Ιουνίου 2019 και τροποποιήθηκε 

την 16η Ιουλίου 2021, και την οποία µπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 

(www.interwood.gr).  

Όλες οι αποδοχές των µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Γενικού ∆ιευθυντή 

συµµορφώνονται µε την εγκεκριµένη Πολιτική Αποδοχών και την νοµοθεσία, και ειδικότερα: 

(α) Ως προς τα µη εκτελεστικά µέλη: Σύµφωνα µε τον όρο 1 της Πολιτικής Αποδοχών, τα 

µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη αµείβονται µόνο µε σταθερές αποδοχές 

ετησίως, που έχουν προσδιοριστεί µε βάση τον χρόνο ενασχόλησης σε διοικητικά συµβούλια 

ή επιτροπές κατ’ έτος.  

Η αµοιβή των µη εκτελεστικών µελών δεν περιλαµβάνει bonus, δικαιώµατα προαίρεσης 

αγοράς µετοχών ή άλλης αποζηµίωσης, που να συνδέεται µε την απόδοση.  

(β) Ως προς τα εκτελεστικά µέλη & τον Γενικό ∆ιευθυντή: Σύµφωνα µε τον όρο 2 της 

Πολιτικής Αποδοχών, οι αποδοχές των εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. και του Γενικού 

∆ιευθυντή δύνανται να περιλαµβάνουν σταθερό και µεταβλητό µέρος. 

Οι σταθερές αποδοχές χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση και αποτελούν το 

εξασφαλισµένο εισόδηµα των ανωτέρω προσώπων. 

Οι µεταβλητές αποδοχές εφόσον αποφασιστούν θα αντανακλούν επιδόσεις 

µακροπρόθεσµες και προσαρµοσµένες στον κίνδυνο, καθώς και επιδόσεις που θα 

υπερβαίνουν τις απαιτούµενες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως µέρος των 

όρων της σύµβασης, που έχουν µε την Εταιρία. Επιπροσθέτως, το ύψος αυτών θα είναι 

τέτοιο, ώστε να αποφεύγεται η υπέρµετρη στήριξη σε αυτές, αλλά και να περιλαµβάνονται 

σε αυτές µακροπρόθεσµα κίνητρα και κριτήρια απόδοσης, τα οποία θα επιβραβεύονται σε 

βάθος χρόνου. 

Οι λοιπές παροχές αφορούν στη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου. 



Γενικότερα, οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Γενικού ∆ιευθυντή 

βρίσκονται σε αρµονία µε τις αµοιβές διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, αλλά και σε 

εύλογη αναλογία µε τον µέσο όρο των αποδοχών των εργαζοµένων της Εταιρίας.  

H Εταιρία έχει προβεί στην σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία 

εξέτασε και παρείχε την σχετική γνώµη της προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επί του τελικού 

σχεδίου της έκθεσης αποδοχών πριν την υποβολή του προς την Γενική Συνέλευση.  

Τα µέλη της Επιτροπής Αποδοχών - Υποψηφιοτήτων ορίστηκαν µε την από 15.07.2021 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και η σύνθεσή της πληροί τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ.3 του Ν. 4706/2020. 

 

1. Σύνολο αποδοχών µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικού ∆ιευθυντή 

για την χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021 

Προς διευκόλυνση παρατίθενται κατωτέρω Πίνακας 1, που περιλαµβάνει αναλυτικά τις 

ετήσιες αποδοχές (σε Ευρώ) οιασδήποτε φύσεως, που καταβλήθηκαν στα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον Γενικό ∆ιευθυντή κατά την χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021. 

∆ιευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που δηλώνονται στον Πίνακα 1 είναι µεικτές, πλέον των 

εργοδοτικών εισφορών που τυχόν καταβλήθηκαν, όπου ήταν απαραίτητο, ενώ οι καθαρές 

αποδοχές προσδιορίζονται µε βάση τις κρατήσεις και εισφορές που βαρύνουν κάθε 

δικαιούχο. 

 

2. Ετήσια µεταβολή των αποδοχών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

και του Γενικού ∆ιευθυντή 

Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω Πίνακας 2, που παρουσιάζει την ετήσια 

µεταβολή των αποδοχών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Γενικού ∆ιευθυντή, δείκτες και 

µεγέθη, που αφορούν την απόδοση και την χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρίας, 

καθώς και ο µέσος όρος των µεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζοµένων πλήρους 

απασχόλησης, για τις χρήσεις της Εταιρίας 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021. 

Τα οικονοµικά στοιχεία της Εταιρίας, που περιλαµβάνονται στον Πίνακα 2, απεικονίζονται 

µε βάση τα δηµοσιοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία των αντίστοιχων ως άνω χρήσεων, όπως 

αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας. 

 

3. Επιπλέον αποδοχές από εταιρία που ανήκει στον ίδιο Όµιλο  

Κατά την χρήση 2021  καταβλήθηκαν στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποδοχές 

από άλλη εταιρία του Οµίλου, ως απεικονίζεται σε ξεχωριστή στήλη στον Πίνακα 1. 

 

4. Αριθµός µετοχών και δικαιωµάτων προαίρεσης για µετοχές που έχουν 

χορηγηθεί ή προσφερθεί στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον 

Γενικό ∆ιευθυντή  



∆εν έχουν χορηγηθεί µετοχές ή δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών στα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Γενικού ∆ιευθυντή µέχρι την 31.12.2021. 

 

5. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώµατα προαιρέσεως των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και του Γενικού ∆ιευθυντή στο πλαίσιο των προγραµµάτων 

διάθεσης µετοχών της Εταιρίας 

∆εν υφίσταται τέτοια περίπτωση. 

 

6. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης µεταβλητών 

αποδοχών 

∆εν υφίσταται τέτοια περίπτωση. 

 

7. Πληροφορίες σχετικά µε τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρµογή της 

Πολιτικής Αποδοχών 

Η Εταιρία συµµορφώνεται πλήρως µε την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από 

την Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2019 και τροποποιηθεί από την Γενική Συνέλευση της 

16ης Ιουλίου 2021.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

(ποσά σε 000’s Ευρώ) 

Ον/µο Ιδιότητα 
Σταθερές 
Αµοιβές 

Μεταβλητές/ 
Λοιπές 
παροχές1 

Σταθερές 
Αµοιβές 
από 
θυγατρικές  

Μεταβλητές/ 
Λοιπές 
παροχές από 
θυγατρικές 

Σύνολο 

ΠΑΠΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

Πρόεδρος Μη 
Εκτελεστικό 
µέλος 

0 6,73     6,73 

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

ΓΕΡΑΡ∆ΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

∆ιευθύνων 
Σύµβουλος - 
Εκτελεστικό 
µέλος 

60,57 4,27     64,84 

93,41% 6,59%     100,00% 

ΓΕΡΑΡ∆Η 
ΣΟΦΙΑ 

Αντιπρόεδρος 
Εκτελεστικό 
µέλος 

0 4,1     4,10 

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

ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Μη 
Εκτελεστικό 
µέλος 

0     1,54 1,54 

      100,00% 100,00% 

ΤΡΟΚΟΥ∆ΗΣ Μη     49,9 0 49,90 

                                           
1 ∆εδοµένου ότι κατά την εταιρική χρήση 2021 δεν έχουν καταβληθεί µεταβλητές αποδοχές τα ποσά αφορούν τις 
λοιπές παροχές και συγκεκριµένα την χρήση εταιρικού αυτοκινήτου 



MΙΧΑΗΛ Εκτελεστικό 
µέλος 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ανεξάρτητο 
Μη 
Εκτελεστικό 
µέλος 

0,30       0,30 

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

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

Ανεξάρτητο 
Μη 
Εκτελεστικό 
µέλος 

3,75       3,75 

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

ΓΕΡΑΡ∆ΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Γενικός 
∆ιευθυντής 

29,29 1,9     31,19 

93,91% 6,09%     100,00% 

Σύνολο   93,91 10,27 49,9 1,54 162,35 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

(ποσά σε 000’s Ευρώ) 

 

Μεικτές 
αποδοχές  

2017 2018 Μεταβολή 2019 2020 Μεταβολή 2021 
Μεταβο
λή 

Σύνολο ετήσιων 
σταθερών 
αποδοχών 
µελών ∆.Σ. & 
Γεν.∆ιε/ντή. 

138,41 85,06 -38,54% 82,91 100,61 21,35% 104,18 3,55% 

Μέσες ετήσιες 
µικτές αποδοχές 
προσωπικού 

18,616 18,8241 1,12% 19,9315 18,31 -8,14% 22,47 22,72% 

Αριθµός 
προσωπικού  

62 66 8 67 69 1 69 2 

Οικονοµικά στοιχεία χρήσεων 

Έσοδα από 
µισθώµατα 

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

Κέρδη προ 
τόκων, φόρων 
και αποσβέσεων 
(EBITDA) 

1.961,05 
2.040,0
2 

4,03% 
2.142,5
8 

-3.150,22 -247,03% 4.593,49 
245,81
% 

Καθαρά Κέρδη 
µετά φόρων 

-99,65 167,32 -267,91% 247,53 -8.334,86 
-
3467,21% 

2.525,19 
130,30
% 



 

 

 

Σηµειώνεται ότι η Έκθεση Αποδοχών είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

(www.interwood.gr) 

 

 


