
 

 
 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ EPSILON NET AE  της εταιρικής χρήσης 2019  

(άρθρο 112 του Ν. 4548/2018). 

 

Η παρούσα «Έκθεση Αποδοχών» έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 

112 του Ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση για την 

οικονομική χρήση 2019, του συνόλου των αποδοχών των μελών του 

Διοικητικού  Συμβουλίου της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EPSILON 

NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ » και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET A.E» που έχουν 

καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, η οποία 

εγκρίθηκε με την από 15.11.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και 

αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Εταιρείας (http://www.epsilonnet.gr).  

Όλες οι αποδοχές των ως άνω προσώπων συμμορφώνονται με την 

εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την ισχύουσα νομοθεσία. 

1.Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται το σύνολο των αποδοχών που 

έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη 

χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 2 α του Ν. 4548/2018: 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
Σταθερές 

Αποδοχές  

 
Μεταβλητές 
Αποδοχές   

Εισφορές 
Εργοδότη 2019 

(ποσά σε 
ευρώ) 

Σύνολο 
Καθαρών 
Ετήσιων 

Αμοιβών 2019 
(φορολογητέο) 

Ποσοστό 
Σταθερών 

Αποδοχών 

Ποσοστό 
Μεταβλητών 
Αποδοχών 

ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Εκτελεστικό 

Μέλος 

€ 116.000,00 -   100%  

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Εκτελεστικό 

Μέλος 

€ 70.249,00 -   100%  

ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Εκτελεστικό 
Μέλος. 

€ 15.000,00 -   100%  

ΠΡΑΣΣΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του 

ΓΑΒΡΙΗΛ 

Εκτελεστικό 
Μέλος 

- -     

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΣΧΑΛΗΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Εκτελεστικό 
Μέλος 

€ 28.884,00 -   100%  

ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Εκτελεστικό 
Μέλος 

€ 102.061,05 - 22.733,11 € 87.596,98 100%  

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ 
ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ του 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ (1) 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. € 53.200,00 -   100%  

ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ του 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ (2) 

Μη  
Εκτελεστικό 

Μέλος 
- --      

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (3) 

Μη  
Εκτελεστικό 

Μέλος 
- -       

ΚΟΜΝΗΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 
ΖΑΧΑΡΙΑ (4) 

Μη  
Εκτελεστικό 

Μέλος 
- -       

ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (4) 

Μη  
Εκτελεστικό 

Μέλος 
- -     

ΣΥΝΟΛΟ  € 385.394,05  € 22.733,11 € 87.596,98   

 

Σημειώσεις  

(1) Ο Αμανάτιος Αμανατίδης του Αντωνίου ήταν μέλος του δ.σ της 

Εταιρείας μέχρι στις 15/11/2019. 

(2)  Εξελέγη με την από 15-11-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και παραιτήθηκε στις 

08/04/2020. 

(3) Εξελέγη με την από  16-04-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(4) Εξελέγησαν με την από 15-11-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. 

  

https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=4568
https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=4568
https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=4568
https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=4541
https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=4541
https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=4541
https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=4542
https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=4542
https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=4542
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Επιπρόσθετα η εταιρεία έχει επιβαρυνθεί με λοιπά έξοδα που αφορούν παροχή 

χρήσης κινητού τηλεφώνου και το οποίο κατανέμεται ως εξής : 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Λογαριασμός 
Κινητής 

Τηλεφωνίας 
2019 (ποσά σε 

ευρώ) 

ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
€ 1.991,20 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

€ 1.201,68 

ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. € 822,74 

ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
του ΓΑΒΡΙΗΛ 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΣΧΑΛΗΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  

ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. € 594,22 

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ 
ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ του 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ (1) 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. € 419,63 

ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ του 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ (2) 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (3) 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.   

ΚΟΜΝΗΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 
ΖΑΧΑΡΙΑ 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.   

ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  

ΣΥΝΟΛΟ  € 5.029,47 

https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=4568
https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=4568
https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=4568
https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=4541
https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=4541
https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=4541
https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=4542
https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=4542
https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=4542
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2. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του ΔΣ, της απόδοσης 

της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζόμενων πλήρους 

απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία 

πέντε (5) οικονομικά έτη (παρ. 2β, άρθρου 112, Ν.4548/2018). 

Η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του ΔΣ, της απόδοσης 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 της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 187 παρ. 7 του 

Ν.4548/2018, η οποία προβλέπει, ότι «…………….. Τα άρθρα 109 έως 112 

εφαρμόζονται στις αμοιβές που αντιστοιχούν στις χρήσεις που αρχίζουν μετά 

τις 31.12.2018».   

Οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, εκτός των 

στελεχών της Εταιρείας ανήλθαν σε ποσό ευρώ 24.207,92.  Το 2019  η απόδοση 

της εταιρία (EBITDA) ανήλθε σε 2,63εκ€ .Η ετήσια οικονομική έκθεση του έτους 

2019 είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

http://www.epsilonnet.gr 

3.Αποδοχές πάσης φύσεως των μελών του Δ.Σ από οποιαδήποτε 

εταιρία ανήκει στον ίδιο Όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του 

Ν.4308/2014 (παρ. 2γ, άρθρου 112, Ν.4548/2018). 

Οι αποδοχές των μελών του ΔΣ από τις θυγατρικές του Ομίλου EPSILON 

NET AE, παρουσιάζονται στον Πίνακα: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
Μεικτές Ετήσιες 
Αποδοχές  2019 
(ποσά σε ευρώ) 

Εισφορές 
Εργοδότη 

2019 
(ποσά σε 

ευρώ) 

Σύνολο 
Καθαρών 
Ετήσιων 

Αμοιβών 2019 
(φορολογητέο) 

Λογαριασμός 
Κινητής 

Τηλεφωνίας 
(ποσά σε 

ευρώ) 

ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
του ΓΑΒΡΙΗΛ 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 98.304,21 7.005,41 93.846,92 1.259,65 

ΣΥΝΟΛΟ  98.304,21 7.005,41 93.846,92 1.259,65 

 

4. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που 

έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Δ.Σ 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). 
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Δεν χορηγήθηκαν μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών σε κανένα 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 31.12.2019. 

5. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαιρέσεως από μέρους του ΔΣ 

στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης των μετοχών της εταιρείας 

(παρ. 2ε, άρθρου 112, Ν.4548/2018). 

Δεν χορηγήθηκαν μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών σε κανένα 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 31.12.2019. 

6. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης 

μεταβλητών αμοιβών (παρ. 2στ, άρθρου 112, Ν.4548/2018). 

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση. 

7. 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). 

Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών, 

όπως αυτή έχει εγκριθεί από την από 15.11.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της Εταιρίας . 

 

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική 

Γενική Συνέλευσης ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και η ψήφος των 

μετόχων όσον αφορά αυτήν είναι συμβουλευτική. Μετά τη γενική συνέλευση 

θα είναι διαθέσιμη στο στον διαδικτυακό τόπο της  Εταιρίας για περίοδο δέκα 

(10) ετών. 

 

 

 


