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Δικαίωμα ψήφου επί της πολιτικής 
αποδοχών

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
μέτοχοι δικαιούνται να ψηφίζουν επί της 
πολιτικής αποδοχών όσον αφορά τα 
διοικητικά στελέχη. Οι εταιρείες 
καταβάλλουν αμοιβή στα διοικητικά 
στελέχη τους μόνο σύμφωνα με πολιτική 
αποδοχών που έχει εγκριθεί από τους 
μετόχους. Η πολιτική υποβάλλεται στους 
μετόχους προς έγκριση τουλάχιστον ανά 
τριετία.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εταιρείες θεσπίζουν πολιτική αποδοχών 
όσον αφορά τα διοικητικά στελέχη και 
την υποβάλλουν σε δεσμευτική 
ψηφοφορία στη γενική συνέλευση των 
μετόχων. Οι εταιρείες καταβάλλουν 
αμοιβή στα διοικητικά στελέχη τους μόνο 
σύμφωνα με πολιτική αποδοχών που έχει 
ψηφιστεί στη γενική συνέλευση των 
μετόχων. Οποιαδήποτε αλλαγή στην 
πολιτική τίθεται σε ψηφοφορία στη 
γενική συνέλευση των μετόχων και, σε 
κάθε περίπτωση, η πολιτική υποβάλλεται 
προς έγκριση στη γενική συνέλευση 
τουλάχιστον ανά τριετία.

Οι εταιρείες δύνανται, σε περίπτωση 
πρόσληψης νέων μελών του διοικητικού 
συμβουλίου, να αποφασίζουν να 
καταβάλλουν αμοιβή σε ένα μεμονωμένο 
διοικητικό στέλεχος εκτός της 
εγκεκριμένης πολιτικής, στην περίπτωση 
που το πακέτο αποδοχών του 
συγκεκριμένου διοικητικού στελέχους έχει 
προηγουμένως εγκριθεί από τους 
μετόχους, βάσει των πληροφοριών 
σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται 

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν ότι η ψηφοφορία της γενικής 
συνέλευσης σχετικά με την πολιτική 
αποδοχών έχει συμβουλευτικό 
χαρακτήρα. 
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στην παράγραφο 3 . Η αμοιβή μπορεί να 
χορηγείται προσωρινά, εν αναμονή της 
έγκρισής της από τους μετόχους.

Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει 
εφαρμοστεί στο παρελθόν μία πολιτική 
αποδοχών και οι μέτοχοι απορρίπτουν το 
σχέδιο πολιτικής που τους έχει υποβληθεί, 
η εταιρεία μπορεί, κατά τη διάρκεια 
επανεξέτασης του σχεδίου και για χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος 
μέχρι την έγκριση του σχεδίου, να 
καταβάλλει αποδοχές στα διοικητικά της 
στελέχη με βάση τις ισχύουσες πρακτικές.
Στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει 
πολιτική αποδοχών και οι μέτοχοι 
απορρίπτουν το σχέδιο πολιτικής που 
τους έχει υποβληθεί σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο, η εταιρεία μπορεί, κατά τη 
διάρκεια της επανεξέτασης του σχεδίου 
και για χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει το ένα έτος έως την έγκριση 
του σχεδίου, να καταβάλλει αποδοχές στα 
διοικητικά της στελέχη σύμφωνα με την 
ισχύουσα πολιτική.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
πολιτική είναι σαφής, κατανοητή, συνάδει 
με την επιχειρηματική στρατηγική, τους 
στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα της εταιρείας και 
περιλαμβάνει μέτρα για την αποφυγή 
περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

2. Η πολιτική είναι σαφής, κατανοητή, 
συνάδει με την επιχειρηματική 
στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα 
μακροπρόθεσμα συμφέροντα της εταιρείας 
και περιλαμβάνει μέτρα για την αποφυγή 
περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

3. Στην πολιτική επεξηγείται πώς 
συμβάλλει η πολιτική στα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της 
εταιρείας. Στην πολιτική τίθενται σαφή 
κριτήρια για τη χορήγηση σταθερών και 
μεταβλητών αποδοχών, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
επιδομάτων οποιασδήποτε μορφής.

3. Στην πολιτική επεξηγείται πώς 
συμβάλλει η πολιτική στα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της 
εταιρείας. Στην πολιτική τίθενται σαφή 
κριτήρια για τη χορήγηση σταθερών και 
μεταβλητών αποδοχών, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των πριμ και 
όλων των επιδομάτων οποιασδήποτε 
μορφής.

Αναφέρονται τα μέγιστα ποσά των 
συνολικών αποδοχών που δύνανται να 
χορηγηθούν, και τα αντίστοιχα σχετικά 
ποσοστά των διαφόρων συνιστωσών των 
σταθερών και μεταβλητών αποδοχών. 
Εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο λήφθηκαν 

Αναφέρονται τα κατάλληλα σχετικά 
ποσοστά των διαφόρων συνιστωσών των 
σταθερών και μεταβλητών αποδοχών. 
Εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο λήφθηκαν 
υπόψη οι μισθολογικές και εργασιακές 
συνθήκες των εργαζομένων της εταιρείας 
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υπόψη οι μισθολογικές και εργασιακές 
συνθήκες των εργαζομένων της εταιρείας 
κατά τον καθορισμό της πολιτικής ή των 
αποδοχών των διοικητικών στελεχών, με 
εξήγηση της αναλογίας μεταξύ των 
μέσων αποδοχών των διοικητικών 
στελεχών και των μέσων αποδοχών των 
εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της 
εταιρείας, εκτός των διοικητικών 
στελεχών, καθώς και της 
καταλληλότητας της συγκεκριμένης 
αναλογίας. Η πολιτική μπορεί, κατ’ 
εξαίρεση, να μην περιλαμβάνει αναλογία, 
σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή, εξηγείται για ποιον 
λόγο δεν υπάρχει αναλογία και ποια μέτρα 
ισοδύναμου αποτελέσματος έχουν ληφθεί.

κατά τον καθορισμό της πολιτικής ή των 
αποδοχών των διοικητικών στελεχών.

Για τις μεταβλητές αποδοχές, η πολιτική 
αναφέρει τα κριτήρια χρηματοοικονομικής 
και μη χρηματοοικονομικής απόδοσης που 
θα εφαρμοστούν και επεξηγεί τον τρόπο με 
τον οποίο συμβάλλουν στα 
μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη 
βιωσιμότητα της εταιρείας, καθώς και τις 
μεθόδους που θα εφαρμοστούν για να 
προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο 
πληρούνται τα κριτήρια απόδοσης· 
προσδιορίζει τις περιόδους αναβολής, τις 
περιόδους κατοχύρωσης αποδοχών που 
βασίζονται σε μετοχές και τη διατήρηση 
μετοχών μετά την κατοχύρωση, και τις 
πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα 
ανάκτησης των μεταβλητών αποδοχών από 
την εταιρεία.

Για τις μεταβλητές αποδοχές, η πολιτική 
αναφέρει τα κριτήρια χρηματοοικονομικής 
και μη χρηματοοικονομικής απόδοσης, 
όπου περιλαμβάνεται, κατά περίπτωση, ο 
συνυπολογισμός των προγραμμάτων και 
αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη τα οποία θα 
εφαρμοστούν και επεξηγεί τον τρόπο με 
τον οποίο συμβάλλουν στα 
μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη 
βιωσιμότητα της εταιρείας, καθώς και τις 
μεθόδους που θα εφαρμοστούν για να 
προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο 
πληρούνται τα κριτήρια απόδοσης· 
προσδιορίζει τις περιόδους αναβολής, τις 
περιόδους κατοχύρωσης αποδοχών που 
βασίζονται σε μετοχές και τη διατήρηση 
μετοχών μετά την κατοχύρωση, και τις 
πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα 
ανάκτησης των μεταβλητών αποδοχών από 
την εταιρεία.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αξία 
των μετοχών δεν έχει κυρίαρχο ρόλο στα 
κριτήρια που αφορούν την 
χρηματοοικονομική απόδοση.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αποδοχές που βασίζονται σε μετοχές δεν 
αποτελούν το σημαντικότερο μέρος των 
μεταβλητών αποδοχών των διοικητικών 
στελεχών. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
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προβλέπουν παρεκκλίσεις από τις 
διατάξεις του παρόντος εδαφίου, υπό την 
προϋπόθεση ότι η πολιτική αποδοχών 
περιλαμβάνει σαφή και αιτιολογημένη 
επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η 
παρέκκλιση συμβάλλει στα 
μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη 
βιωσιμότητα της εταιρείας.

Η πολιτική αναφέρει τους βασικούς όρους 
των συμβάσεων των διοικητικών 
στελεχών, συμπεριλαμβανομένης της 
διάρκειάς τους και των εφαρμοζόμενων 
προθεσμιών προειδοποίησης, και τις 
πληρωμές που συνδέονται με την 
καταγγελία των συμβάσεων.

Η πολιτική αναφέρει τους βασικούς όρους 
των συμβάσεων των διοικητικών 
στελεχών, συμπεριλαμβανομένων της 
διάρκειάς τους και των εφαρμοζόμενων 
προθεσμιών προειδοποίησης, τους όρους 
καταγγελίας των συμβάσεων και τις 
πληρωμές που συνδέονται με την 
καταγγελία αυτή, καθώς και τα 
χαρακτηριστικά των συστημάτων 
επικουρικής σύνταξης ή πρόωρης 
συνταξιοδότησης. Όταν η εθνική 
νομοθεσία επιτρέπει στις εταιρείες να 
προβαίνουν σε συμφωνίες με διοικητικά 
στελέχη χωρίς τη σύναψη σύμβασης, 
στην περίπτωση αυτή η πολιτική 
αναφέρει τους βασικούς όρους της 
συμφωνίας με τα διοικητικά στελέχη, 
συμπεριλαμβανομένων της διάρκειάς της 
και των εφαρμοζόμενων προθεσμιών 
προειδοποίησης, τους όρους καταγγελίας 
της σύμβασης και τις πληρωμές που 
συνδέονται με την καταγγελία αυτή, 
καθώς και τα χαρακτηριστικά των 
συστημάτων επικουρικής σύνταξης ή 
πρόωρης συνταξιοδότησης.
Η πολιτική προσδιορίζει τις διαδικασίες 
της εταιρείας για τον καθορισμό των 
αποδοχών των διοικητικών στελεχών, 
περιλαμβανομένων του ρόλου και της 
λειτουργίας της επιτροπής αποδοχών.

Στην πολιτική επεξηγείται η διαδικασία 
λήψης αποφάσεων που οδήγησε στον 
προσδιορισμό της. Σε περίπτωση που 
αναθεωρείται η πολιτική, περιλαμβάνεται 
επεξήγηση όλων των σημαντικών 
μεταβολών και του τρόπου με τον οποίο 
ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις των μετόχων 
επί της πολιτικής και της έκθεσης των 

Στην πολιτική επεξηγείται η συγκεκριμένη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων που 
οδήγησε στον προσδιορισμό της. Σε 
περίπτωση που αναθεωρείται η πολιτική, 
περιλαμβάνεται επεξήγηση όλων των 
σημαντικών μεταβολών και του τρόπου με 
τον οποίο ελήφθησαν υπόψη η ψήφος και 
οι απόψεις των μετόχων επί της πολιτικής 
και της έκθεσης των τουλάχιστον τριών 
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προηγούμενων ετών. προηγούμενων ετών. 

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, μετά 
την έγκρισή της από τους μετόχους, η 
πολιτική δημοσιεύεται, χωρίς 
καθυστερήσεις, και καθίσταται διαθέσιμη 
στον δικτυακό τόπο της εταιρείας 
τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα 
ισχύει.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, μετά 
την έγκρισή της από τους μετόχους, η 
πολιτική δημοσιεύεται, χωρίς 
καθυστερήσεις, και καθίσταται διαθέσιμη 
δωρεάν στον δικτυακό τόπο της εταιρείας 
τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα 
ισχύει.

Or. en


