
Συμμόρφωση της εταιρείας με τις απαιτήσεις του Ν.4261/2014
και ειδικότερα των διατάξεων που περιλαμβάνονται στα άρθρα 80-87.

Άρθρο 80

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη
διοίκηση, τη διαχείριση και την εκπροσώπησή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει, επιβλέπει και λογοδοτεί
για την υλοποίηση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή
διοίκηση ενός ιδρύματος, περιλαμβανομένου του διαχωρισμού αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων της εταιρείας
στον οργανισμό και την πρόληψη αντικρουόμενων συμφερόντων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τη στρατηγική και υιοθετεί τις πολιτικές που εφαρμόζονται για την
ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.

Επίσης διασφαλίζει την αρτιότητα και ελέγχει την επάρκεια των συστημάτων λογιστικής και
χρηματοοικονομικών εκθέσεων, περιλαμβανομένων και των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων
και τη συμμόρφωση με το Νόμο και τα συναφή πρότυπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει την συμμόρφωση της εταιρείας με τον νόμο και επιβλέπει τη διαδικασία
των δημοσιοποιήσεων και ανακοινώσεων αυτής και είναι επίσης υπεύθυνο για την αποτελεσματική
επίβλεψη των ανώτερων διοικητικών στελεχών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ασκεί ταυτόχρονα καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου στην
Εταιρεία.

Η εταιρεία δεν εντάσσεται στα ιδρύματα τα οποία είναι σημαντικά από πλευράς μεγέθους, εσωτερικής
οργάνωσης και φύσεως εύρους και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της και ως εκ τούτου δεν έχει
επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και είναι τριμελές.Συμμετέχουν σε αυτό, δύο
πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τη διοίκηση, τη διαχείριση και την εκπροσώπησή της Εταιρείας και
διευθύνουν πραγματικά τις δραστηριότητες της. (ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου).

Τα δύο αυτά μέλη  (ο Πρόεδρος  και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου) είναι Εκτελεστικά
(executive members of the Board) ενώ το τρίτο μέλος είναι μη εκτελεστικό (non-executive member).

Τα εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με την διοίκηση (management) ή/και  τον έλεγχο (control) της
Εταιρείας.
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Άρθρο 81

Το σύνολο των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 81 συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές
καταστάσεις που δημοσιεύονται και αναρτώνται στον ιστότοπο της εταιρείας, στα χρονικά περιθώρια που ο
Νόμος ορίζει.

Άρθρο 82

Η εταιρεία δημοσιοποιεί στις οικονομικές της καταστάσεις τους βασικούς δείκτες συνολικής απόδοσης των
στοιχείων του ενεργητικού.

Άρθρο 83

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται πρόσωπα, που έχουν καλή φήμη, ακεραιότητα, διαθέτουν
επαρκείς γνώσεις,  δεξιότητες και εμπειρία ανα αντικείμενο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο
πλαίσιο της πολυμορφίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφιερώνουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους

Επίσης όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο
83 και συγκεκριμένα στις παραγράφους 3-5 αναφορικά με τις θέσεις που μπορεί να κατέχει μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου  σε άλλα ιδρύματα.

Άρθρο 84

Η εταιρεία βάση της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μάϊου του 2003 σχετικά
με τον ορισμό των πολύ μικρών,των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Η κατηγορία των πολύ µικρών,
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από
250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ) . ανήκει στην κατηγορία των πολύ
μικρών , μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Άρα λόγω μεγέθους και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων και εργασιών της δεν απαιτείται να έχει
Επιτροπή Αποδοχών.

Η Πολιτική Αποδοχών ορίζεται από την Διοίκηση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στο πλαίσιο άσκησης της εποπτικής του αρμοδιότητας αναθεωρεί την
πολιτική αποδοχών όποτε αυτό καταστεί αναγκαίο (αλλαγή συνθηκών αγοράς).

Σε κάθε περίπτωση αυτή η αναθεώρηση γίνεται μία φορά το χρόνο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο είναι
υπεύθυνο για την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών.

Η ακολουθούμενη πολιτική αποδοχών αφορά όλο το προσωπικό της εταιρείας το οποίο συνδέεται με αυτήν
με σύμβαση εργασίας.
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Τα πρόσωπα που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες προσωπικού της εταιρείας, περιλαμβάνονται στην
πολιτική αποδοχών.

α) Εκτελεστικά και μη Εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου,
β) Ανώτερα διοικητικά στελέχη, υπεύθυνα για την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας, τα

οποία δεν περιλαμβάνονται στην υπό στοιχείο (α) κατηγορία,
γ) Πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν κινδύνους, για λογαριασμό της Εταιρείας και
ειδικότερα πρόσωπα που μέσω των πράξεών τους είναι δυνατόν να επηρεάσουν ουσιωδώς
το προφίλ του κινδύνου της Εταιρείας στο γενικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας και σε
όλο το φάσμα των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της.
δ) Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου και είναι ανώτερα στελέχη αρμόδια για:

● την Κανονιστική Συμμόρφωση
● τη Διαχείριση Κινδύνων
● τον Εσωτερικό Έλεγχο

Η εταιρεία δεν απασχολεί άλλους εργαζομένους που να έχουν επίπεδο αμοιβών ίδιο με το α και β  και να
μην ανήκουν σε μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες.

Άρθρο 85

Το άρθρο 85 δεν έχει ισχύ στην εταιρεία μας.

Άρθρο 86

Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους αμείβονται στην πλειοψηφία
τους με σταθερούς μισθούς.

Η εταιρεία παρέχει μεταβλητές αποδοχές και παροχές που συνδέονται με την απόδοση των υπαλλήλων, οι
ενέργειες των οποίων έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της εταιρείας, σε μικρό ποσοστό.

Η εταιρεία φροντίζει το σταθερό στοιχείο των συνολικών αποδοχών να αποτελεί υψηλό ποσοστό των
συνολικών αποδοχών. Το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών δίνονται σε μετρητά ή κατά περίπτωση άλλα
μέσα. Η εταιρεία δεν παρέχει εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές. Το γεγονός αυτό σε συνάρτηση με το
γεγονός ότι οι μεταβλητές αποδοχές είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε πάντοτε να αποτελούν
υποσύνολο των συνολικών εσόδων δεν περιορίζει την δυνατότητα της ΕΠΕΥ να ενισχύει την κεφαλαιακή
της βάση.

Με σταθερούς μισθούς αμείβονται και τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου.

Επιπλέον το σύνολο του προσωπικού που ασκεί τους ελέγχους λειτουργεί ανεξάρτητα από τις
επιχειρηματικές μονάδες που ελέγχει και έχει τις κατάλληλες εξουσίες ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή
σύγκρουσης συμφερόντων η ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση των πελατών καθώς και η συμμόρφωση με
την ισχύουσα νομοθεσία του συνόλου του προσωπικού.

Άρθρο 87

Το άρθρο 87 λόγω μεγέθους, δεν έχει ισχύ στην εταιρεία μας.
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