
1 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 «UNIBIOS Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών»  

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000232101000 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01.01.2019 – 31.12.2019  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

Η παρούσα έκθεση αποδοχών [εφεξής η «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 Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «UNIBIOS Ανώνυμος Εταιρεία 

Συμμετοχών» [εφεξής η «Εταιρεία»], για την εταιρική χρήση του έτους 2019, ήτοι από 01.01.2019 

έως 31.12.2019.  

Η Εταιρεία έχει ακόμη θεσπίσει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 

του Ν. 4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20/09/2019 και 

κατά συνέπεια η Έκθεση Αποδοχών συντάσσεται με βάση τις διαδικασίες και επιμέρους πολιτικές που 

προβλέπονται και οι οποίες έρχονται σε συμφωνία με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που τη 

διέπουν .   

Α. Γενικές Αρχές Πολιτικής Αποδοχών  

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία. Η 

Εταιρεία για τη χρήση του έτους 2019, δεν χορήγησε κανενός είδους μεταβλητές αποδοχές στα ως άνω 

πρόσωπα, με αποτέλεσμα το σύνολο των αποδοχών τους να αποτελείται σε ποσοστό 100% από 

σταθερές αποδοχές. Συνεπώς, στην παρούσα δεν μπορούν να παρασχεθούν πληροφορίες περί 

ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών, λόγω ακριβώς της μη χορήγηση μεταβλητών αποδοχών σε μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. Ομοίως, αμοιβές με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης και άλλων 

επιδομάτων δεν χορηγήθηκαν. Επίσης, κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση δεν χορηγήθηκαν στα 

εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές για τη συμμετοχή τους στις 

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Μεταξύ των αμοιβών που χορηγούνται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Ανώτατα 

Διευθυντικά Στελέχη περιλαμβάνονται και λοιπές παροχές, όπως η παροχή εταιρικού οχήματος. 

Οι σταθερές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβούλιο αποτελούν το σύνολο των αποδοχών 

τους, είναι ανταγωνιστικές και ανάλογες των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και εμπειριών που χρειάζεται η 

Εταιρεία καθώς και των κινδύνων που αναλαμβάνουν τα μέλη.  
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Β. Επιτροπή Αποδοχών  

Η Εταιρεία δεν έχει συστήσει επιτροπή αποδοχών, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά 

μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους, η οποία να έχει ως 

αντικείμενο τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς η σύσταση της εν λόγω επιτροπής, ενόψει της δομής και λειτουργίας 

της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία μέχρι σήμερα. Συνεπώς, δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για 

τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, τη συχνότητα συνεδριάσεών της και για άλλα θέματα που 

αφορούν τη λειτουργία της, τα οποία να μπορούν να αποτυπωθούν στην Έκθεση Αποδοχών.  

 

Γ. Διάρθρωση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Η διάρθρωση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση του 

έτους 2019, έχει ως εξής:  

 

1. Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, κατά τη διάρκεια τη χρήσης 2019, η Εταιρεία δεν χορήγησε στα 

εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου μεταβλητές, παρά μόνο σταθερές αποδοχές. Με 

βάση την υφιστάμενη πολιτική αποδοχών οι σταθερές αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ: 

Α. Συμβάλλουν στην προσέλκυση και διατήρηση των κατάλληλων στελεχών.  

Β. Παρέχουν εύλογο επίπεδο σταθερών αποδοχών, ανάλογο με το αντικείμενο και τις ευθύνες του 

ρόλου.  

Η Ετήσια Αμοιβή ΔΣ καλύπτει τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Είναι 

δυνατόν στα πλαίσια ιδιαίτερης συμφωνίας αντί σταθερών αποδοχών προς κάποιο στέλεχος να 

χορηγείται αμοιβή βάσει σύμβασης σε νομικό πρόσωπο συνδεδεμένο με το μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή το στέλεχος  η οποία να καλύπτει την προσφορά διοικητικών, συμβουλευτικών κλπ 

υπηρεσιών που να ασκούνται και από το πρόσωπο αυτό σε συνδυασμό και με άλλες υπηρεσίες που 

παρέχονται από την ελεγχόμενη εταιρεία, στην περίπτωση αυτή το σύνολο των χρεώσεων της εταιρείας 

έχει συμπεριληφθεί στην κατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, επειδή δεν είναι δυνατόν να γίνει 

επιμερισμός της δαπάνης. 

Η αμοιβή των Εκτελεστικών Μελών συνδέεται άμεσα και είναι ανάλογη με τη βαρύτητα της θέσης 

τους στην Εταιρεία, την πραγματική εργασία τους στην Εταιρεία, τις λειτουργικές απαιτήσεις της θέσης 

που καλύπτουν,  τα προσόντα τους, την εμπειρία τους, το μορφωτικό και ακαδημαϊκό τους επίπεδο, 
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την ευθύνη, τη διοικητική, οργανωτική και διευθυντική τους ικανότητα και την συνεισφορά τους στην 

Εταιρεία.   

 

2. Μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Οι αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών διαμορφώνονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με 

βάση το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τη 

συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου. Έτσι, ως προς τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο 

και το χρόνο που αυτά αφιερώνουν στις συνεδριάσεις του, καθώς και στην εκτέλεση των καθηκόντων 

που τους ανατίθενται σε σχέση με τη διεξαγωγή των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνουν σταθερή 

ετήσια αμοιβή.  

Στα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ δεν χορηγήθηκαν αποδοχές για τη χρήση του 2019. 

 

3. Λοιπές παροχές  

Πέραν των ανωτέρω, σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία παρείχε κατά τη 

διάρκεια της χρήσης του 2019 εταιρικό αυτοκίνητο με όλες τις συναφείς καλύψεις του.  

Οι συνολικές παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019, που αφορούν 

στη διάθεση εταιρικού αυτοκινήτου, αποτιμήθηκαν σε 7.280,68 ευρώ. 

 

Δ. Σύνολο Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση του έτους 2019 

Η ανάλυση των επιμέρους ετησίων μεικτών αποδοχών και παροχών των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, των στελεχών και των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας και των 

θυγατρικών της, για την κλειόμενη χρήση 2019, έχουν ως εξής: 
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Χρήση 2019 

Αποδοχές 

από 

Μητρική 

Εταιρεία 

Αποδοχές από 

Θυγατρικές 

Εταιρείες  

Σύνολο 

Σταθερών 

Αποδοχών 

% 
Μεταβλητές 

Αποδοχές  
% 

Λοιπές 

Παροχές 
% Σύνολο 

Αντώνιος 

Σβορώνος  

 

72.000,00€ 

  

72.000,00 € 

 

95% 

 

0,00 € 

 

0% 

 

3.640,00€ 

 

5% 

 

75.640,00€ 

Ορφέας 

Μαυρίκιος 

 

48.000,00€ 

 

152.841,31€ 200.841,31€ 100% 0,00 € 0% 

 

0,00€ 

 

0% 200.841,31€ 

Κυριάκος 

Παπαθανασίου 

 

12.000,00€ 

 

41.000,00€ 

 

53.000,00€ 

 

94% 

 

0,00 € 

 

0% 

 

3.640,68€ 

 

6% 

 

56.640,68€ 

Σύνολο 

Αμοιβών ΔΣ 

 

132.000,00€ 

 

193.841,31 

 

325.841,31€ 

 

98% 

 

0,00  € 

 

0% 

 

7.280,68€ 

 

2% 

 

333.121,99€ 

Ανώτατα 

Διευθυντικά 

Στελέχη 

  

261.601,81€ 

 

261.601,81€ 

 

96% 

 

0,00  € 

 

0% 

 

12.252,00€ 

 

4% 

 

273.853,81€ 

Εργατοϋπαλ/κό 

Προσωπικό 

Πλήρους 

Απασχόλησης 

  

1.524.876,96€ 1.524.876,96€ 100% 0,00  € 0% 0,00€ 0% 1.524.876,96€ 

Γενικό Σύνολο  132.000,00€ 1.980.320,08€ 2.112.320,08€  0,00 € 0% 19.532,68€  2.131.852,76€ 

 

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα είναι μεικτές. Οι καθαρές 

αμοιβές διαμορφώνονται με βάση τις ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις και εισφορές που 

επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.  

Οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό των 

δικαιούχων μέσω της υπηρεσίας μισθοδοσίας της Εταιρείας.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω καταβληθέντα ποσά στη χρήση 2019, τα ποσοστά των σταθερών και των 

μεταβλητών αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των στελεχών και  

εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας και των θυγατρικών της, διαμορφώνονται ως εξής: 
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Χρήση 2019 

Αποδοχές 

από 

Μητρική 

Εταιρεία 

Αποδοχές 

από 

Θυγατρικές 

Εταιρείες 

Σταθερές 

Αποδοχές 

% 

Μεταβλητές  

Αποδοχές 

% 

Λοιπές 

Παροχές 

% 

Σύνολο 

% 

Μέλη Διοικητικού 

Συμβουλίου 

 

40% 

 

58% 

 

98% 

 

0% 

 

2% 

 

100% 

Ανώτατα 

Διευθυντικά 

Στελέχη 

  

96% 

 

96% 

 

0% 

 

4% 

 

100% 

Εργατοϋπαλ/κό 

Προσωπικό 

πλήρους 

Απασχόλησης 

  

100% 100% 0% 

 

0% 

 

100% 

Σύνολο 6% 93% 99% 0% 1% 100% 

 

 

Ε. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της απόδοσης 

του Ομίλου και της Εταιρείας  

Η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του ΔΣ, της απόδοσης του Ομίλου και της Εταιρείας και 

των μέσων αποδοχών των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, 

κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη δεν παρουσιάζεται λόγω εφαρμογής της μεταβατικής 

διάταξης του άρθρου 187 παρ. 7 του Ν.4548/2018 και παρουσιάζονται μόνο τα σχετικά στοιχεία για τα 

έτος 2019. 

Οικονομικά Στοιχεία του Ομίλου σε χιλ. Ευρώ και Ποσοστό Αποδοχών επί του 

Συνόλου των Αποδοχών 
2019 

Καθαρά κέρδη προ φόρων  305 

Καθαρά κέρδη μετά φόρων  100 

Αποδοχές ΔΣ 15,6% 

Μέσος όρος αποδοχών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (πλην στελεχών) 71,5% 
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Οικονομικά Στοιχεία της Εταιρείας σε χιλ. Ευρώ και Ποσοστό Αποδοχών επί του 

Συνόλου των Αποδοχών 
2019 

Καθαρά κέρδη προ φόρων  (170) 

Καθαρά κέρδη μετά φόρων  (196) 

Αποδοχές ΔΣ 6,2% 

Μέσος όρος αποδοχών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (πλην στελεχών) 0,0% 

 

ΣΤ. Αποδοχές από Εταιρεία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο  

Το μέρος των αποδοχών που αντιστοιχεί σε εταιρείες του Ομίλου έχει συμπεριληφθεί στον παραπάνω 

πίνακα.  

 

Ζ. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι την 31.12.2019 και δεν έχουν ασκηθεί δικαιώματα 

προαίρεσης από μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης 

μετοχών της Εταιρίας.  

 

Η. Πληροφορίες για τη χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών   

Δεν συντρέχει εν προκειμένω τέτοια περίπτωση, λόγω της μη χορήγησης μεταβλητών αποδοχών στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Θ. Πληροφορίες για τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών   

Η Εταιρεία εφαρμόζει την πολιτική αποδοχών.  

 

Άνω Λιόσια, 28.05.2020 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


