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Εισαγωγή 

Η παρούσα πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής η 

«Πολιτική») εγκρίθηκε δυνάμει της από 28 Ιουνίου 2019 απόφασης της Ετήσιας 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της MEDICON HELLAS AE και έχει τετραετή ισχύ με 

έναρξη από την ημερομηνία της ανωτέρω απόφασης (στο εξής η «Διάρκεια 

Ισχύος»), εκτός εάν αναθεωρηθεί και/ή τροποποιηθεί νωρίτερα κατόπιν άλλης 

απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.  

Η Πολιτική συντάχθηκε σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τα δικαιώματα των 

μετόχων όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4548/2018. 

 

Κατάρτιση, αναθεώρηση και εφαρμογή της Πολιτικής 

 

Η Πολιτική Αποδοχών έχει σχεδιασθεί με τρόπο ώστε να  αποσκοπεί στην 

εναρμόνιση των συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

διευθυντικών στελεχών με τους στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους και τη 

βιωσιμότητα της Εταιρίας καθώς επίσης με τα συμφέροντα των Μετόχων.  

Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας βασίζεται στις παρακάτω αρχές το σύστημα 

αξιών της Εταιρίας,  τον προσδιορισμό τόσο των σταθερών όσο και των μεταβλητών 

αποδοχών με βάση την απόδοση, τη σύνδεση σημαντικού μέρους των αποδοχών, 

που αφορούν μεταβλητές αμοιβές, με την απόδοση της Εταιρίας, την προσέλκυση 

και διατήρηση των καταλληλότερων και ικανότερων εργαζομένων για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας μέσω της παρακολούθησης και εφαρμογής των 

πρακτικών αμοιβών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα αλλά και των ανάλογων 

πρακτικών που εφαρμόζονται στο εξωτερικό από εταιρίες του ίδιου κλάδου ή 

αντίστοιχου μεγέθους. 

Το ύψος των αμοιβών/ αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για 

τη συμμετοχή τους σε αυτό καθώς επίσης στις Επιτροπές του Διοικητικού 



Συμβουλίου αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από σχετική εισήγηση 

του Διοικητικού Συμβουλίου και προηγουμένως της Επιτροπής Αμοιβών. Με τον 

ίδιο τρόπο και διαδικασία αποφασίζονται και οι αμοιβές/ αποζημιώσεις του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους στην Εταιρία δυνάμει συμβάσεων εργασίας και των διευθυντικών 

στελεχών, αποτελούνται από ένα τμήμα σταθερό, δηλαδή τον μισθό, ο οποίος 

καθορίζεται από τις πρακτικές της αγοράς, το εφαρμοζόμενο μισθολογικό σύστημα 

και την ετήσια αξιολόγηση απόδοσης του εκτελεστικού μέλους/ διευθυντικού 

στελέχους και από ένα τμήμα μεταβλητό, το οποίο εξαρτάται από την επίτευξη των 

τεθέντων ατομικών και εταιρικών στόχων.  

Οι εταιρικοί στόχοι συνδέονται με τις οικονομικές επιδόσεις σε επίπεδο Ομίλου, 

καθώς και με τις επιδόσεις σε άλλους τομείς, όπως στον τομέα της έρευνας και της 

παραγωγής, ενώ οι ατομικοί στόχοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τη θέση που 

καλύπτει το κάθε εκτελεστικό μέλος / διευθυντικό στέλεχος.  

Το μεταβλητό τμήμα των ετήσιων αποδοχών διακυμαίνεται ανάλογα με τη 

βαρύτητα της θέσης κάθε εκτελεστικού μέλους / διευθυντικού στελέχους, σε 

συνάρτηση με την πλήρη επίτευξη των τεθέντων στόχων, καταβάλλεται εν όλο ή εν 

μέρει μέσω μισθοδοσίας ή/και μέσω διάθεσης καθαρών κερδών. 

 Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν σε αυτά τα 

προγράμματα.  

Οι συμβάσεις εργασίας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 

αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης λόγω καταγγελίας 

της σύμβασης από την Εταιρία, καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται από 

την ελληνική εργατική νομοθεσία. Για την καταβολή επί πλέον αποζημίωσης σε 

περίπτωση πρόωρου τερματισμού της απασχόλησης ή συνταξιοδότησης απαιτείται 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από σχετική 

εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών.  

Στις υφιστάμενες συμβάσεις εργασίας της Εταιρίας με εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, δεν προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής μεταβλητών 

αποδοχών που έχουν ήδη καταβληθεί.  



Παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας επιτρέπεται μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον η παρέκκλιση κρίνεται αναγκαία από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών, για τη 

μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας στο σύνολό της ή για 

τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Η Επιτροπή Αμοιβών εξετάζει σε τακτά 

χρονικά διαστήματα την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας και εισηγείται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο την τροποποίησή της σε περιπτώσεις που κρίνει αυτό 

αναγκαίο. 

 Στην περίπτωση ουσιωδών αλλαγών, και τουλάχιστον ανά τέσσερα έτη, η Πολιτική 

Αποδοχών θα υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. 

 


