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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) έχει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της χρηστής και 

συνετής διαχείρισης της Εταιρείας «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»). Για το λόγο αυτό, το 

Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να απαρτίζεται από μέλη κατάλληλα για την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους, ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνει να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ευρωστία της Εταιρείας 

και να ενισχύουν την εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτή.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 152 

του Ν. 4548/2018, να συμπεριλαμβάνει αναφορά στην Πολιτική Καταλληλότητας, στα πεπραγμένα των 

επιτροπών του άρθρου 10 του Ν.4706/2020, στα αναλυτικά βιογραφικά των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας (ήτοι του Διευθύνοντος Συμβούλου, 

του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή), σε πληροφορίες για τη 

συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του και στις συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, και σε πληροφορίες για τον αριθμό 

μετοχών που κατέχει κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε κύριο διευθυντικό στέλεχος στην 

Εταιρεία. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης 

των διατάξεων 1 έως 24 και διασφαλίζει την σύσταση των Επιτροπών που καθορίζονται στο άρθρο 10 

του Ν.4706/2020 οι οποίες είναι η εξής: 

• Επιτροπή Ελέγχου 

• Επιτροπή Αμοιβών 

• Επιτροπή Υποψηφιοτήτων 

 

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Η Εταιρεία ακολουθώντας τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4706/2020, σύμφωνα με  το οποίο ορίζεται 

ότι οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων είναι δυνατόν να 

ανατεθούν σε μία επιτροπή, όρισε με το από 12/07/2021 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της, την 

Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, με αρμοδιότητες όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 11 και 12 του 

Ν.4706/2020 και αναλύονται στην παράγραφο 3 του παρόντος. 

 

Η  Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων είναι τριμελής και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Πρόεδρος της 

επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος με εκλογή μεταξύ των μελών της Επιτροπής. 

 

Η  Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων διαθέτει τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας, με τον οποίο 

ορίζονται, μεταξύ άλλων, ο ρόλος της, η διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεών της, οι αρμοδιότητες 

της, καθώς επίσης και οι Πολιτικές εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων της.  
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3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Η  Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων έχει ως κύριες αρμοδιότητες για την αποτελεσματική 

εκπλήρωση του ρόλου της, να διασφαλίζει ότι: 

 

α.) Οι Πολιτικές Αποδοχών και Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας είναι σύμφωνες με την ισχύουσα 

νομοθεσία. Ελέγχει αν οι ισχύουσες εν λόγω Πολιτικές παραμένουν επικαιροποιημένες και εάν είναι 

απαραίτητο, διατυπώνει προτάσεις για αλλαγές. 

β.) Λαμβάνει δίκαιες, ισορροπημένες και ορθές αποφάσεις αναφορικά με τις προτεινόμενες αποδοχές 

των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 

110 του ν. 4548/2018, και σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως 

του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. 

γ.) Επισκοπεί τις ενότητες της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας που σχετίζονται με τις 

αποδοχές και με τις σχετικές γνωστοποιήσεις στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

δ.) Επιβλέπει τη διαδικασία αξιολόγησης των Διευθυντικών Στελεχών διασφαλίζοντας ότι αυτή 

εφαρμόζεται με επάρκεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της «Πολιτικής Πρόσληψης, Αξιολόγησης και 

Εκπαίδευσης» της Εταιρείας, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η Εταιρεία αξιοποιεί επαρκώς το Ανθρώπινο 

Δυναμικό της μέσω αποτελεσματικής διαδικασίας αξιολόγησης και εκπαίδευσης. 

ε.) Προτείνουν τις αρχές που αφορούν στην επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και την ανανέωση της θητείας υφιστάμενων μελών  

στ.) Εναρμονίζουν τα συμφέροντα της εκτελεστικής ηγεσίας και της Διοίκησης της Εταιρείας με τα 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα της καθώς και των Μετόχων της, λαμβανομένων υπόψη των 

συμφερόντων όλων των άλλων ενδιαφερόμενων μερών της. Αποθαρρύνουν την υπερβολική 

ανάληψη κινδύνων, προάγουν την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και αποτρέπουν την 

εμφάνιση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων ή ελαχιστοποιούν τυχόν συγκρούσεις 

συμφερόντων που 

 

4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων εκλέχθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

Εταιρείας της 12 Ιουλίου 2021 η οποία εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο κατά την 

συνεδρίασή του της 12.7.2021 εξελέγησαν σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4706/2020 ως εξής: 

 

ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του Χρήστου, οικονομολόγος, κάτοικος Πετρούπολης, οδός Αγίας 

Γλυκερίας  αριθμ. 104, Α.Δ.Τ. ΑΒ020216,  ΑΦΜ  149177213 ως Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών 

 

ΖΕΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου, οικονομολόγος, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Τροίας αριθμ.64, Α.Δ.Τ. 

ΑΝ165518, ΑΦΜ 044079842 ως Μέλος Επιτροπής Αποδοχών 

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΑΜΙΓΟΥ του Ιωάννη, οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός 28ης Οκτωβρίου 11, Α.Δ.Τ. 

Χ062454, ΑΦΜ 143507860 ως Μέλος Επιτροπής Αποδοχών 
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5. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 2021 

 

Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές ετησίως ή και 

έκτακτα, όποτε θεωρείται σκόπιμο και αναγκαίο κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου. Επιπλέον, η 

Επιτροπή μπορεί να συναντάται οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο για την εξέταση θεμάτων, που 

παραπέμπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή το Δ.Σ., ο δε Πρόεδρος της Επιτροπής υποβάλλει 

αναφορά στο Δ.Σ. μετά από τη σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής. 

 

Η επιτροπή συνεδρίασε ως εξής: 

 

Μέλος Επιτροπής  
Μέγιστες 
Δυνατές 

Συναντήσεις 

Αριθμός συνεδριάσεων που 
παρευρέθηκαν διά 

ζώσης ή / και με 
Teleconference 

Ποσοστό (%) των 
συνεδριάσεων που 

παρευρέθηκαν 

Ιωάννης Χ. Πλούμπης 
(Πρόεδρος) 

2 2 100% 

Ελισάβετ Δαμίγου 
(Μέλος) 

2 2 100% 

Ζενάκου Έλενα 
(Μέλος) 

2 2 100% 

            

 

 

6. ΘΕΜΑΤΑ 

 

Κατά το 2021, η Επιτροπή Αποδοχών συνεδρίασε σε τακτική βάση  και συζήτησε για όλα τα θέματα που 

εμπίπτουν στους τομείς των αρμοδιοτήτων της, με έμφαση στα ακόλουθα: α) Έλεγχος διαδικασίας 

χορήγησης αμοιβών, β)Οργανωτικά Θέματα της Επιτροπής, γ) Λοιπά θέματα που σχετίζονται με τις 

αρμοδιότητες / σκοπό της Επιτροπής. Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής ελήφθησαν με ομοφωνία. Όλα 

τα μέλη της Επιτροπής συμμετείχαν στο σύνολο των συνεδριάσεων για το 2021. Εναπόκειται στην 

ευχέρεια της Επιτροπής να καλεί, όποτε κρίνεται σκόπιμο, άλλα μέλη του ΔΣ, ή άλλα πρόσωπα εντός 

και εκτός της Εταιρείας, προκειμένου να την ενημερώνουν ή/και να παρακολουθούν συγκεκριμένη 

συνεδρίαση ή συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών 

Υπηρεσιών, ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και ο ορκωτός ελεγκτής προσκαλούνται τακτικά 

με πρωτοβουλία του Προέδρου. 

 

Α) Σύσταση σε σώμα 

 

Η επιτροπή συστάθηκε σε σώμα με το πρακτικό από την 12.7.2021 με την παραπάνω δομή. 
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Β) Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων 

 

Η επιτροπή εντός του 2021 ενέκρινε τον  Κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών και 

Υποψηφιοτήτων. Η επιτροπή ενημέρωνε τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα που 

παρακολουθεί, συζητεί και αποφασίζει. 

 

 

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΣ 

 

Οι αμοιβές των Εκτελεστικών Συμβούλων καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν εμπλέκεται στον καθορισμό της αμοιβής του. Οι υφιστάμενες 

συμβάσεις εργοδότησης των Εκτελεστικών Συμβούλων είναι αορίστου χρόνου.  

 

Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων, υπό την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

εγκρίνονται από τους Μετόχους σε Γενική Συνέλευση. Οι αμοιβές των μη Εκτελεστικών Συμβούλων δεν 

συνδέονται με την κερδοφορία, ούτε λαμβάνουν τη μορφή συμμετοχής σε συνταξιοδοτικό ή ασφαλιστικό 

σχέδιο της Εταιρείας. Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2021 αναφέρονται πιο κάτω. 

 

Οι αμοιβές των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων είναι σε ύψος που διασφαλίζει την εργοδότηση 

ατόμων με τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες, εμπειρίες και ακαδημαϊκά προσόντα, και επηρεάζονται 

σημαντικά από τα επίπεδα που ισχύουν στην αγορά εργασίας. Τυχόν μέρος των αμοιβών τους που 

συνδέεται με την επίδοση, σχεδιάζεται με τρόπο ώστε τα κίνητρα επίδοσης που παραχωρούνται να 

συμβαδίζουν με τα συμφέροντα των Μετόχων. 

 

Δεν υπάρχουν προς το παρόν σχέδια με τα οποία να παραχωρούνται δικαιώματα προαίρεσης, ή αγοράς 

μετοχών σε Διοικητικούς Συμβούλους. 

 

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικός πίνακας συναλλαγών της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη από 

01/01/2021 – 31/12/2021.  

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Αμοιβές Δ.Σ. Μισθοδοσία -Μικτές αποδοχές 

Δαμίγος K. Ιωάννης  
Διευθύνων Σύμβουλος  

0,00 19.182,11 
Εκτελεστικό Μέλος 

Δαμίγος Ι. Κωνσταντίνος      
Αντιπρόεδρος  

0,00 20.831,44 
Εκτελεστικό Μέλος 

Δαμίγου Ι. Ελισάβετ 
Μέλος Δ.Σ. 

0,00 20.831,44 
Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Κωστόπουλος Κ. Βασίλειος 
Μέλος Δ.Σ. 

0,00 17.488,83 
Μη Εκτελεστικό Μέλος 
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Οι παραπάνω αποδοχές συνολικού ποσού € 78.333,82, αφορούν την καταβλημένη τακτική μισθοδοσία 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 01/01/2021 – 31/12/2021. Δεν έχουν δοθεί 

δάνεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά Στελέχη. 

 

 

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και μελών της Διοίκησης     

            

  Όμιλος   Εταιρεία 

  2021 2020   2021 2020 

Μισθοί και Λοιπές Παροχές 78.333,82 67.085,67   78.333,82 67.085,67 

Σύνολα: 78.333,82 67.085,67   78.333,82 67.085,67 

 

Το  ποσό  των  αμοιβών   διευθυντικών στελεχών αφορά  σε  καταβλημένη  τακτική  μισθοδοσία  μελών  

Διοικητικού  Συμβουλίου, για περίοδο 2021 και 2020. Δεν  έχουν  δοθεί  δάνεια  στα  μέλη  του  

Διοικητικού  Συμβουλίου  και  στα  Διευθυντικά  στελέχη. 

 

Η επιτροπή αποδοχών εισηγήθηκε την έγκριση του συνόλου των αποδοχών Διευθυντικών Στελεχών και 

μελών της Διοίκησης για το έτος 2021.                                                         

 

 

8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021 

 

Τον Δεκέμβριο του 2019, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ενημερώθηκε για τον εντοπισμό 

περιορισμένων περιπτώσεων πνευμονίας, άγνωστης αιτίας, στο Wuhan, Hubei, Κίνα. Τον Ιανουάριο του 

2020, οι κινεζικές αρχές προσδιόρισαν ως την αιτία έναν νέο τύπο κορονοϊού (COVID-19) και τον Μάρτιο 

του 2020 ο ΠΟΥ κήρυξε τον COVID-19 πανδημία και προέτρεψε όλες τις χώρες του κόσμου να εντείνουν 

άμεσα τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπισή της. Από τον Ιανουάριο του 2020 ξεκίνησε η εξάπλωση 

του κορονοϊού σε παγκόσμια κλίμακα και τον Μάρτιο 2020 είχαμε τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα 

και στην Ελλάδα. 

 

Η συνέχιση της πανδημίας καθ’ όλη την διάρκεια του 2020, καθώς και κατά το 2021, συνέχισε να έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι χώρες της Ευρώπης, στα πλαίσια της 

μείωσης της εξάπλωσης του ιού έλαβαν  σειρά εκτάκτων μέτρων περιορισμού της κίνησης του εγχώριου 

πληθυσμού όσο και της εισόδου επισκεπτών. Η Ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε αντίστοιχα  έγκαιρα την 

λήψη προσωρινών εκτάκτων μέτρων (π.χ. περιορισμού της κίνησης των πολιτών, κλείσιμο λειτουργίας 

σχολείων και εμπορικών καταστημάτων). 

 

Η Διοίκηση της ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ ως επιχείρηση αντιλαμβανόμενη την σοβαρότητα της εξέλιξης του νέου 

τύπου κορονοϊού αλλά και ειδικότερα ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, υποστηρίζει σθεναρά την λήψη 

των μέτρων της Ελληνικής Κυβέρνησης και συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια για την επιβράδυνση της 

εξάπλωσης του κορονοϊού. Άμεσα από τους πρώτους μήνες της έναρξης της πανδημίας έχει αναπτύξει 
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μια σειρά από πρωτοβουλίες και προληπτικά  μέτρων προκειμένου να διασφαλίσει  την υγεία των  

εργαζομένων της και της επιχειρηματικής της συνέχειας, τα οποία συνεχίστηκαν και κατά την χρήση του 

2021, πλήρως συμμορφούμενοι με τις οδηγίες του κράτους.   

 
 
 

Αθήνα 11.4.2022 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
 

 Ο πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

Ιωάννης Χ. Πλούμπης 


