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1. Πλαίσιο Κατάρτισης
Ι.Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.
4548/2018 και σε εφαρμογή των από 01.03.2019 Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής αναφορικά με την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με την
Οδηγία 2007/36/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828.
ΙΙ.Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει, το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και επεξηγεί με σκοπό, την πληροφόρηση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» και το διακριτικό τίτλο «STIAFILCO» που έχουν
καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε από την Τακτική
Γενική Συνέλευση της 06.03.2020.
III.Η Έκθεση Αποδοχών πρόκειται να υποβληθεί προς συζήτηση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Εταιρείας, η οποία έχει συγκληθεί για την 4η Φεβρουαρίου 2022 και περιλαμβάνεται
στα θέματα ημερησίας διατάξεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως (Θέμα 7ο).

2. Συνοπτική Παρουσίαση της Σύνθεσης & Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας
Η Εταιρεία διοικείται από Δ.Σ. αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη και η θητεία του είναι διετής (2ετής).
Τα μέλη του σημερινού Δ.Σ. είναι:


Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεστικό Μέλος,



Γρηγόριος Ευαγ.Μπιτσικώκος - Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,



Απόστολος Ηλ. Δοντάς - Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεστικό Μέλος,



Απόστολος Ιωαν.Δοντάς - Εκτελεστικό Μέλος,



Αρετή Ανδ.Αρσενοπούλου - Μη εκτελεστικό Μέλος,



Χρήστος Λαμπ.Κήττας - Μη Εκτελεστικό Μέλος,



Αλέξανδρος Διον. Σφυρής - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,



Αθανάσιος Ιωαν.Σκορδάς - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,



Βαρβάρα- Παρασκευή Γεωρ. Μέργου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Το Δ.Σ. συνεδρίασε είκοσι (20) φορές μέσα στο έτος 2020 – 2021.
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3. Συνοπτική παρουσίαση του πλαισίου διάρθρωσης των αμοιβών των μελών Δ.Σ. της
Εταιρείας
Οι συνολικές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθορίζονται από την
Εταιρεία βάσει του ειδικότερου ρόλου που αναλαμβάνουν.
Συγκεκριμένα:
Αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Τα μη εκτελεστικά μέλη (ανεξάρτητα και μη) τα οποία ασχολούνται με την εν γένει προαγωγή των
εταιρικών ζητημάτων και δεν ασχολούνται με την καθημερινή διαχείριση, λαμβάνουν σταθερές αμοιβές
ανά συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού συμβουλίου. Το ύψος των ανωτέρω αμοιβών των μη
εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.
Τα μη Εκτελεστικά Μέλη δεν συμμετέχουν σε κανένα καθεστώς συντάξεων, επιδομάτων ή κινήτρων και
δεν τους χορηγούνται πρόσθετες αμοιβές, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή αποζημιώσεις
συναρτώμενες με την απόδοση ή τη διάρκεια παραμονής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δύνανται να
προβλέπονται επιπλέον παροχές, όπως ασφαλιστική κάλυψη κάθε μορφής (ιατροφαρμακευτική,
αστικής ευθύνης κλπ), καθώς και κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής για την παρουσία τους στις
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών.
Αποδοχές Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα οποία ασχολούνται με την καθημερινή
διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνουν σταθερές ετήσιες αμοιβές. Το ύψος των ανωτέρω αμοιβών των
εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.
Οι αμοιβές καθορίζονται από την Εταιρεία βάσει κριτηρίων που στοχεύουν στην εναρμόνιση των
επιδιώξεων των αμειβόμενων μελών με το μακροπρόθεσμο συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων
και της θέσης του αμειβόμενου μέλους .
Οι αμοιβές αντανακλούν το επίπεδο μόρφωσης και κατάρτισης, την εμπειρία, το ειδικό βάρος, την
ευθύνη και τις λειτουργικές απαιτήσεις της κάθε θέσης

(γνώση του αντικειμένου εργασίας,

διαπραγματευτικές ικανότητες, επαγγελματισμός, επιχειρηματική αντίληψη).
Εν γένει, το ύψος και η διάρθρωση της αμοιβής συνδέεται και σχεδιάζεται έτσι ώστε, προσελκύοντας
ικανά, καταρτισμένα, έμπειρα και αφοσιωμένα στελέχη, να εξυπηρετείται πρωτίστως η δημιουργία
μακροπρόθεσμης αξίας στην Εταιρεία.

2

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ »

Όταν και εφόσον η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας το επιτρέπει, πάντοτε κατά τη διακριτική
ευχέρειά της, είναι δυνατόν να χορηγηθούν στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας μεταβλητές αμοιβές διαφόρων ειδών. Οι μεταβλητές αποδοχές συναρτώνται προς τις ατομικές
επιδόσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα
και την αποδοτικότητα του συντελεσμένου έργου τους, με γνώμονα πάντα την επιχειρηματική
στρατηγική τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της εταιρείας. Το καθένα από τα
κριτήρια αυτά φέρει διαφορετικό ποσοστό βαρύτητας, βάσει του οποίου γίνεται η στάθμιση της ειδικής
συμβολής τους και ο υπολογισμός της μεταβλητής αμοιβής.

Παροχές
Η Εταιρεία προσφέρει στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τις εξής παροχές:
- Εταιρικό αυτοκίνητο και κάλυψη των εξόδων κίνησης
- Κινητό τηλέφωνο και κάλυψη εξόδων επικοινωνίας
Η Εταιρεία καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των Εκτελεστικών Μελών, απαραίτητα για την
εκτέλεση των καθηκόντων τους, με βάση τα σχετικά εξοδολόγια που έχουν προσκομίσει και στο πλαίσιο
της πρακτικής της Εταιρείας.
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4. Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.07.2020
έως 30.06.2021
Ακολούθως,

παρατίθεται

ολοκληρωμένη

επισκόπηση

του

συνόλου

των

αποδοχών

που

χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01.07.2020 έως
30.06.2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018, οι αποδοχές των οποίων καθορίστηκαν
βάσει της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας:

Ονοματεπωνυμο

Σταθερές
Ετήσιες
Αποδοχες (1)

Ιδιότητα

Έξοδα
Παράστασης (1)

Λοιπές
Παροχές (2)

Ευριπίδης Χαρ.Δοντας

Πρόεδρος & Διευθ.Συμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

0,00

0,00

922,02

Απόστολος Ηλ.Δοντάς

Διευθ. Συμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

0,00

0,00

9.455,81

Απόστολος Ιωάν.Δοντάς

Εκτελεστικό μέλος

0,00

0,00

445,60

Γρηγόριος Ευαγ.Μπιτσικώκος

Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος

0,00

3.750,00

273,91

Χρήστος Λαμπ.Κήττας

Μη εκτελεστικό μέλος

0,00

3.750,00

0,00

Αρετή Ανδρ.Αρσενοπούλου

Μη εκτελεστικό μέλος

0,00

750,00

0,00

Αλέξανδρος Διον.Σφυρής

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

0,00

1.500,00

0,00

Αθανάσιος Ιωαν. Σκορδάς

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

0,00

1.500,00

0,00

Βαρβάρα- Παρασκευή Γεωργ.Μέργου

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

0,00

1.500,00

0,00

0,00

12.750,00

11.097,34

Σύνολα

(1) Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα είναι μικτές. Οι καθαρές
αποδοχές διαμορφώνονται με βάση τις ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις και εισφορές που
επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.
(2) Οι Λοιπές Παροχές περιλαμβάνουν παροχές εξόδων κίνησης, δαπάνες κινητής τηλεφωνίας και
εξόδων επικοινωνίας που χορηγήθηκαν κατά την χρήση 2020 – 2021.
Η εταιρεία έχει καταβάλει για έξοδα μετακίνησης και διαμονής απαραίτητα για την εκτέλεση των
καθηκόντων του, στον Κο Απόστολο Ηλ. Δοντά το ποσό των 1.042,28 €.
Οι σταθερές ετήσιες αποδοχές καθώς και τα έξοδα παράστασης είναι σύμφωνα με τα ποσά που
ης

προεγκρίθηκαν από την Γ.Σ. των μετόχων της 10 Μαρτίου 2021.
Η εταιρεία έχει καταβάλει ετήσια ασφάλιστρα ύψους 16.881,70 € ευρώ για ασφαλιστική κάλυψη
χρηματικών απωλειών της, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ασφαλιστική κάλυψη για ευθύνη στελεχών
διοίκησης.
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5. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του ΔΣ, της απόδοσης της Εταιρείας και
των μέσων αποδοχών των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, κατά
τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη. (παρ. 2β, άρθρου 112, Ν.4548/2018).
Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω πίνακας, που παρουσιάζει την ετήσια μεταβολή των
αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου, (δείκτες και μεγέθη), που αφορούν την απόδοση και την
χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, καθώς και τον μέσο όρο των μεικτών ετήσιων αποδοχών
των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, για τα οικονομικά έτη 2017 έως και 2021.
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Μικτές Αποδοχές
Σύνολο ετήσιων μικτών αμοιβών
μελών Δ.Σ.
Ετήσιες μικτές αποδοχές
προσωπικού
Ετήσιος μέσος όρος αριθμού
προσωπικού
Μέσες ετήσιες μικτές αμοιβές
προσωπικού

2016-2017

%
Μεταβολής

2017-2018

%
Μεταβολής

2018-2019

% Μεταβολής

2019-2020

%
Μεταβολής

2020-2021

%
Μεταβολής

79.500,99 €

-46,08%

75.000,00 €

-5,66%

60.000,00 €

-20,00%

45.000,00 €

-25,00%

0,00 €

-100,00%

4.388.875,12 €

-4,90%

3.556.488,94 €

-18,97%

3.555.118,15 €

-0,04%

2.695.890,02 €

-24,17%

2.357.913,24 €

-12,54%

243

-24,53%

256

5,35%

227

-11,33%

157

-30,84%

177

12,74%

18.061,21 €

26,02%

13.892,53 €

-23,08%

15.661,31 €

12,73%

17.171,27 €

9,64%

13.321,54 €

-22,42%

Η Εταιρεία

Πωλήσεις

%
%
%
%
2017-2018
2018-2019
% Μεταβολής
2019-2020
2020-2021
Μεταβολής
Μεταβολής
Μεταβολής
Μεταβολής
30.393.310,20 € -11,31% 24.945.464,48 € -17,92% 25.709.276,61 €
3,06%
19.203.754,81 € -25,30% 20.322.333,47 €
5,82%

EBITDA

-2.145.914,90 €

292,77%

-978.218,91 €

-54,41%

4.178.510,19 €

-527,15%

80.226,33 €

-98,08%

567.208,87 €

607,01%

Κέρδη μετά φόρων

-6.018.232,10 €

-0,76%

-3.630.283,28 €

-39,68%

3.166.142,81 €

-187,21%

-1.832.865,67 €

-157,89%

-1.100.422,67 €

-39,96%

Οικονομικά στοιχεία

2016-2017

Ο Όμιλος
Οικονομικά στοιχεία
Πωλήσεις
EBITDA
Κέρδη μετά φόρων

%
%
%
%
2017-2018
2018-2019
% Μεταβολής
2019-2020
2020-2021
Μεταβολής
Μεταβολής
Μεταβολής
Μεταβολής
33.697.426,20 € -10,69% 28.329.424,88 € -15,93% 30.525.371,13 €
7,75%
26.186.153,56 € -14,22% 28.392.949,38 €
8,43%
2016-2017

252.973,03 €

-87,84%

1.454.618,09 €

475,01%

6.738.522,23 €

363,25%

3.270.150,85 €

-51,47%

4.402.828,83 €

34,64%

-5.696.925,77 €

14,01%

-3.076.092,20 €

-46,00%

3.442.548,30 €

-211,91%

-2.152.337,63 €

-162,52%

-439.538,52 €

-79,58%

6

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ »

6. Αποδοχές πάσης φύσεως από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο όμιλο, όπως
ορίζεται στο άρθρο 32 του ν. 4308/2014 (παρ. 2γ, άρθρου 112, Ν.4548/2018).

Ονοματεπωνυμο

Ιδιότητα

Σταθερές
Ετήσιες
Αποδοχες (1)

Λοιπές
Παροχές (2)

Ευριπίδης Χαρ.Δοντας

Πρόεδρος & Διευθ.Συμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

120.000,00

6.254,36

Απόστολος Ιωάν.Δοντάς

Αντιπρόεδρος & Διευθ. Συμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

110.000,00

6.744,73

Απόστολος Ηλ.Δοντάς

Μέλος

45.000,00

0,00

Αρετή Ανδρ.Αρσενοπούλου

Μέλος

0,00

0,00

275.000,00

12.999,09

Σύνολα

(1) Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα είναι μικτές. Οι καθαρές
αποδοχές διαμορφώνονται με βάση τις ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις και εισφορές που
επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.
(2) Οι Λοιπές Παροχές περιλαμβάνουν παροχές εταιρικού αυτοκινήτου και εξόδων κίνησης που
χορηγήθηκαν κατά την χρήση 2020 – 2021.
Η εταιρεία έχει καταβάλει για έξοδα μετακίνησης και διαμονής απαραίτητα για την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, στον κο Ευριπίδη Χαρ. Δοντά το ποσό των 2.154,47 € και στον Κο Απόστολο
Ιωαν.Δοντά το ποσό των 2.465,12 €.

7. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή
προσφερθεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τις κύριες προϋποθέσεις
άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας
άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή (παρ. 2δ, άρθρου 112, Ν.4548/2018).
Μέχρι την 30.06.2021 δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών σε κάποιο μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαιρέσεως από μέρους του διοικητικού συμβουλίου
στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της εταιρείας (παρ. 2ε, άρθρου
112, Ν.4548/2018).
Μέχρι την 30.06.2021 δεν έχουν ασκηθεί δικαιώματα προαιρέσεως από κάποιο μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου.
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9. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών
(παρ. 2στ, άρθρου 112, Ν.4548/2018).
Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

10. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής
αποδοχών κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110, με επεξήγηση της
εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της
πολιτικής αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση (παρ. 2ζ, άρθρου
112, Ν.4548/2018).
Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από την εγκεκριμένη πολιτική
αποδοχών.

11. Έγκριση - Δημοσιότητα
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η παρούσα «Έκθεση Αποδοχών»
υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και
η ψήφος των μετόχων όσον αφορά αυτήν είναι συμβουλευτική.
Σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 4 του Ν.4548/18, η παρούσα Έκθεση Αποδοχών μαζί με την
ημερομηνία και τα αποτελέσματα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Γ.Σ. υποβάλλεται σε
διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας τουλάχιστον για
όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται.
Σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 6 του προαναφερόμενου νόμου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
διασφάλισαν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε και προβλέπεται να δημοσιευτεί, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος άρθρου, επίσης είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της
Εταιρείας για περίοδο δέκα (10) ετών μετά τη Γενική Συνέλευση.
Η Εταιρεία μπορεί να διαθέτει την Έκθεση Αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο της για περίοδο
μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα περιλαμβάνει πλέον προσωπικά
δεδομένα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
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