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1. Εισαγωγή
Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων (εφεξής
ο «Κανονισμός») της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.»
(εφεξής «Εταιρεία») καταρτίστηκε βάσει:
α) του Ν. 4706/2020 «περί εταιρικής διακυβέρνησης» (άρθρα 10, 11, 12),
β) των άρθρων 109 ως 112 του Ν. 4548/2018 αναφορικά με το πλαίσιο της
Πολιτικής Αποδοχών,
γ) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής
Διακυβέρνησης που έχει υιοθετηθεί από την Εταιρεία.
Σημειώνεται ότι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών και της
Επιτροπής Υποψηφιοτήτων έχουν ανατεθεί σε μία επιτροπή, όπως δύναται από το
άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 και αποφασίστηκε με την 124/2021 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «ΔΣ») της Εταιρείας.

2. Σκοπός
Η Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων (εφεξής «Επιτροπή»), έχει συσταθεί με
σκοπό την εισήγηση προς το ΔΣ των αμοιβών των μελών του, των διευθυντικών
στελεχών και ευρύτερα την κατάρτιση της Πολιτικής Αμοιβών και της έκθεσης αμοιβών
της Εταιρείας στοχεύοντας στην προσέλκυση αλλά και διατήρηση ικανών στελεχών.
Παράλληλα, η Επιτροπή έχει την ευθύνη εισήγησης προτάσεων προς το ΔΣ για
κατάλληλα πρόσωπα που δύνανται να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους ΔΣ,
σύμφωνα πάντα και με την Πολιτική Καταλληλόλητας της Εταιρείας αλλά και τη
διαδικασία που προβλέπεται από τον παρών Κανονισμό.

3. Σύνθεση & Θητεία
Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, τα
οποία στην πλειονότητα τους, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της
Επιτροπής, είναι ανεξάρτητα.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ανάλογη με το διάστημα της θητείας του ΔΣ.
Σημειώνεται ότι η θητεία των ανεξάρτητων μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με τις
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διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, δεν δύναται να ξεπερνά τα εννέα (9) έτη.
Επιπλέον, σε περίπτωση παραίτησης μέλους, το ΔΣ ορίζει με απόφασή του τον
αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους.

4. Συνεδριάσεις
1. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον δύο (2) φορές τον χρόνο και έκτακτα,
όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο από τα μέλη και τον Πρόεδρό της.
2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, τη συχνότητα
και τη διάρκεια των συνεδριάσεων ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της
και η εκπλήρωση των καθηκόντων της. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
κοινοποιούνται στα μέλη της Επιτροπής δύο (2) ημέρες πριν την προγραμματισμένη
συνεδρίαση. Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακινούνται και μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της όταν
παρίσταται το σύνολο των μελών της. Μέλος της Επιτροπής μπορεί να εκπροσωπείται
στις συνεδριάσεις της με έγγραφη εξουσιοδότησή του μόνο από άλλο μέλος της ίδιας
Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή Αμοιβών συνεδριάζει εγκύρως εφόσον
δυο τουλάχιστον από τα μέλη της παρίστανται αυτοπροσώπως και εκπροσωπείται το
τρίτο.
4. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής συμμετέχουν υποχρεωτικά τα μέλη της αλλά
δύναται να προσκληθούν και άλλα πρόσωπα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.
5. Οι αποφάσεις επί των θεμάτων ευθύνης της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρισταμένων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος
του Προέδρου. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη της Επιτροπής.
6. Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει με τηλεοπτική ή τηλεφωνική συνδιάσκεψη.
7. Η Επιτροπή ορίζει τον Γραμματέα της, ο οποίος έχει την ευθύνη για την έγκαιρη
αποστολή των προσκλήσεων στα μέλη της Επιτροπής, πριν από τις συνεδριάσεις και
την πλήρη τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτών.
8. Η επικύρωση των πρακτικών πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής,
ο οποίος με τη σειρά του τα γνωστοποιεί στο ΔΣ. Στην περίπτωση που κριθεί
απαραίτητο, ο Πρόεδρος της Επιτροπής οφείλει να παρέχει αντίστοιχη πληροφόρηση
και στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
9. Η κατάρτιση και υπογραφή των πρακτικών από το σύνολο των μελών της
Επιτροπής ισοδυναμεί με απόφασή της, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει
πραγματοποιηθεί φυσική συνεδρίαση της Επιτροπής.
10. Η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε πόρους,
συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης εξωτερικών συμβούλων, με βασικό σκοπό την
αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της. Στην περίπτωση που έχει προσληφθεί
εξωτερικός σύμβουλος, η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του έργου
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του και μεριμνά για την αναφορά του έργου του καθώς και δήλωσης τυχόν σχέσης
αυτού με την Εταιρεία ή με μέλη του ΔΣ ατομικά, στην ετήσια έκθεση της Εταιρείας.

5. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες
Σύμφωνα με τα άρθρα 109 έως 112 του Ν. 4548/2018 και με βάση το άρθρο 11 του Ν.
4706/2020 η παρούσα Επιτροπή οφείλει να:
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

Διατυπώνει προτάσεις προς το ΔΣ αναφορικά με την Πολιτική Αμοιβών που
υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση (παρ. 2, άρθρο 110 του
Ν.4548/2018),
Εισηγείται προτάσεις προς το ΔΣ σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που
εμπίπτουν στην υφιστάμενη Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας, λαμβάνοντας
υπόψιν και τις συνθήκες της αγοράς αναφορικά με το ύψος των αμοιβών μελών
ΔΣ,
Μελετά τις πληροφορίες που εμπερικλείονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας
έκθεσης αμοιβών και εισηγείται την γνώμη της προς το ΔΣ, πριν η έκθεση αυτή
υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση,
Εξετάζει και υποβάλλει σχετικές προτάσεις στο ΔΣ οι οποίες αφορούν τα
προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς ή χορήγησης
μετοχών στα μέλη του ΔΣ και στα συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέλη,
Υποβάλλει στο ΔΣ προτεινόμενους στόχους απόδοσης σχετικά με τις
μεταβλητές αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ. ή στόχους συνδεδεμένους με
προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή μετοχών,
Ελέγχει τη διαδικασία εκτίμησης του βαθμού με τον οποίο πληρούνται τα
κριτήρια απόδοσης των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
υφιστάμενης Πολιτικής Αμοιβών, σύμφωνα με το άρθρο 111 του Ν.4548/18,
Διατυπώνει προτάσεις αναφορικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών
της Εταιρείας και κυρίως του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
Εισηγείται προτάσεις προς το ΔΣ οι οποίες αφορούν οποιαδήποτε
επιχειρησιακή πολιτική που συνδέεται με αμοιβές.

Παράλληλα, στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας με το άρθρο 12 Ν. 4706/2020,
η Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:
▪

Υποστηρίζει σε συνεχή βάση την διαδικασία ανάδειξης υποψήφιων μελών ΔΣ
της Εταιρείας με διαδικασίες οι οποίες εναρμονίζονται πλήρως με:
- Την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας (κριτήρια ατομικής και
συλλογικής καταλληλότητας και κριτήρια πολυμορφίας),
- Τα πορίσματα της πιο πρόσφατης αξιολόγησης του ΔΣ, από την οποία
δύναται να ανακύψουν ανάγκες για ανανέωση της υφιστάμενης
σύνθεσής του,
- Το σχέδιο διαδοχής της Εταιρείας μετά από τυχόν αποχώρηση κάποιου
μέλους ΔΣ με σκοπό την ομαλή συνέχεια διαχείρισης των υποθέσεων
της και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων,
5

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
& ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Τις προτάσεις των μετόχων και λοιπών ενδιαφερομένων μερών για εν
δυνάμει μέλη ΔΣ, οι οποίες είναι πιθανόν να υφίστανται,
Εισηγείται στο ΔΣ, είτε για έγκριση είτε για τροποποίηση την Πολιτική
Καταλληλότητας ΔΣ, η οποία αποτελεί ουσιαστικά το σύνολο των
απαιτούμενων κριτηρίων για επιλογή, ανανέωση ή αντικατάσταση των μελών
του ΔΣ της Εταιρείας.
Αξιολογεί σε ετήσια βάση τα απαραίτητα κριτήρια καταλληλότητας (μέγεθος,
σύνθεση, κριτήρια ανεξαρτησίας1, γνώσεις/ ικανότητες) του ΔΣ τα οποία
ανταποκρίνονται στο επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική της Εταιρείας.
Το σύνολο αυτό των κριτηρίων αναλύονται στην Πολιτική Καταλληλότητας του
ΔΣ ενώ αποτυπώνονται και σε ένα σχετικό πίνακα της Πολιτικής.
Ελέγχει και επιβεβαιώνει πριν την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε νέα μέλη την
πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας του ΔΣ σε θέματα ανεξαρτησίας,
σύγκρουσης συμφερόντων, εκλογιμότητας (μη έκδοση τελεσίδικης απόφασης
για ζημιογόνες συναλλαγές) αλλά και ύπαρξης επαρκούς χρόνου των νέων
μελών, τηρώντας ενημερωμένο αρχείο με όλες τις εξωτερικές επαγγελματικές
θέσεις που αυτά κατέχουν.
Μεριμνά για την εισαγωγική εκπαίδευση και ενημέρωση των νέων μελών του
ΔΣ, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους με στόχο την σαφή κατανόηση:
- της δομής της Εταιρείας, καθώς και του επιχειρηματικού μοντέλου,
- του προφίλ κινδύνου και των ρυθμίσεων Εταιρικής Διακυβέρνησης
της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από το Νόμο και τον
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης,
- των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και
- του ρόλου που το εκάστοτε μέλος αναλαμβάνει, τόσο ως μέλος του
ΔΣ, όσο και ως μέλος των επιτροπών αυτού.
-

▪

▪

▪

▪

Επιπρόσθετα, υποστηρίζει την διαρκή επιμόρφωση και ενημέρωση των μελών
του ΔΣ, με κύριο στόχο την αποτελεσματική εκπλήρωση του ρόλου τους.
▪

▪

Παρέχει υποστήριξη στο ΔΣ σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και τον
προγραμματισμό της ομαλής διαδοχής και συνέχειας του ΔΣ, με βάση τον
περιορισμό του άρθρου 9 του Νόμου αναφορικά με την θητεία των
ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ για την διατήρηση της ιδιότητας
της ανεξαρτησίας.
Συμβάλλει στην ετήσια αυτό-αξιολόγηση του ΔΣ και στην κατ΄ελάχιστο τριετή
αξιολόγηση του με την συνδρομή εξωτερικού συμβούλου. Καταγράφει και
μελετά λεπτομερώς τα αποτελέσματα των παραπάνω αξιολογήσεων
προκειμένου να υποβάλλει εισηγήσεις στον Πρόεδρο του ΔΣ για σχετικές
διορθωτικές αλλαγές. Στην περίπτωση που από τις ανωτέρω αξιολογήσεις
διαπιστωθούν λόγοι μη καταλληλότητας διατέλεσης των καθηκόντων κάποιου
μέλους του ΔΣ, η επιτροπή οφείλει να υποβάλλει εγκαίρως στο ΔΣ προτάσεις
για την παύση και την αντικατάσταση του εντός τριών (3) μηνών.

1

Ειδικότερα, η επανεξέταση της κάλυψης των κριτηρίων ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη
εκτελεστικών μελών του ΔΣ, πραγματοποιείται σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό έτος και
πάντως πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, στην οποία και
συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση.
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▪
▪

Μεριμνά για την ανάρτηση και διατήρηση επικαιροποιημένου βιογραφικού των
μελών του ΔΣ στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.
Μεριμνά για την αναφορά στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης των
πεπραγμένων της Επιτροπής και των συνεδριάσεων αυτής.

6. Διαδικασία Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών ΔΣ
6.1 Εκκίνηση της διαδικασίας
Η Διαδικασία ανάδειξης κατάλληλων υποψηφίων με σκοπό την κάλυψη των θέσεων
των μελών του ΔΣ δύναται να ξεκινήσει:
-

κατόπιν εμφάνισης ουσιαστικής ανάγκης για ορισμό νέου μέλους λαμβάνοντας
υπόψη τα πορίσματα της διαδικασίας αξιολόγησης του ΔΣ,
λόγω λήξης της θητείας ενός μέλους,
λόγω απώλειας της ιδιότητας ενός μέλους (π.χ. παραίτηση)
λόγω του ισχύοντος σχεδίου διαδοχής μελών ΔΣ και Ανώτατων Στελεχών.

6.2 Προσδιορισμός απαιτούμενου προφίλ
Αρχικό στάδιο της διαδικασίας αποτελεί ο προσδιορισμός του κατάλληλου και
επιθυμητού προφίλ για τη θέση του ΔΣ με βάση:
-

την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,
τη διαδικασία ανάθεσης εκτελεστικών καθηκόντων στα μέλη του ΔΣ και
αξιολόγησης αυτών.

6.3 Αναζήτηση υποψηφίων
Η εκκίνηση της διαδικασίας ανάδειξης νέων υποψηφίων μελών ΔΣ αποτελεί ευθύνη
της Επιτροπής. Για την αναζήτηση υποψηφίων δύνανται να εφαρμοστούν διάφορες
μέθοδοι όπως:
-

επισκόπηση του σχεδίου διαδοχής των μελών του ΔΣ,
μελέτη προτάσεων και απόψεων άλλων μελών του ΔΣ, μετόχων και λοιπών
ενδιαφερομένων μερών (stakeholders),
ανάθεση σε κατάλληλο εξωτερικό σύμβουλο,
άλλη διαδικασία/ενέργεια, εφόσον κριθεί αναγκαία.

6.4 Αξιολόγηση υποψηφίων
Η Επιτροπή αξιολογεί τα υποψήφια μέλη λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που
ορίζονται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και του απαιτούμενου
προφίλ που έχει καθοριστεί. Ενδεικτικά η αξιολόγηση των υποψηφίων μελών
πραγματοποιείται σε θέματα όπως τα παρακάτω:
-

επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, με βάση την εξέταση του βιογραφικού και
των συνεντεύξεων με τον εκάστοτε υποψήφιο,
7
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-

τα εχέγγυα ήθους και φήμης, μέσω έρευνας στο ιστορικό των υποψήφιων
μελών και στις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες που δύνανται να υπάρχουν,
η τυχόν δυνητική ή πραγματική κατάσταση/ σχέση που οδηγεί σε σύγκρουση
συμφερόντων,
η ανεξαρτησία της κρίσης του εκάστοτε υποψηφίου, η οποία φανερώνεται
μέσω συνεντεύξεων ή/και τεστ δεξιοτήτων,
η εκλογιμότητα και ειδικότερα η μη συνδρομή των υποψηφίων λόγου
υπαιτιότητας σε ζημιογόνες συναλλαγές,
η ύπαρξη επαρκούς χρόνου για την τέλεση των καθηκόντων από τα υποψήφια
μέλη, βάση και των γνωστοποιημένων λοιπών υποχρεώσεων τους,
η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας βάσει των κριτηρίων του Ν.
4706/2020 για τα ανεξάρτητα μέλη.

Επιπλέον, αξιολογείται με τα απαραίτητα τεκμήρια και η εκπλήρωση των κριτηρίων
συλλογικής καταλληλότητας και πολυμορφίας, όπως αυτά καθορίζονται και
αναφέρονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα
παρακάτω κριτήρια:
-

-

η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
επί του συνόλου των μελών του ΔΣ (βάσει του Ν. 4706/2020 άρθρο 3 παρ.
1.β),
η επίτευξη επαρκούς αριθμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ (όχι
λιγότερων από το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του ΔΣ σύμφωνα με
το άρθρο 5 του Ν.4706/2020).

6.5 Εισήγηση στο ΔΣ
Εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω κριτηρίων,
η Επιτροπή καταρτίζει την τελική πρότασή της προς εισήγηση του υποψήφιου μέλους
στο ΔΣ και της νέας σύνθεσης του ΔΣ. Η εισήγηση αυτή περιλαμβάνει:
-

-

το αναλυτικό βιογραφικό του προτεινόμενου υποψήφιου μέλους,
τα τεκμήρια της πρότασης της Επιτροπής σύμφωνα με τα οποία
επιβεβαιώνεται η κάλυψη των απαιτήσεων του καθορισμένου προφίλ για την
θέση του μέλους ΔΣ προς πλήρωση,
την επιβεβαίωση της κάλυψης των επιμέρους κριτηρίων συλλογικής και
ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας που ακολουθεί
η Εταιρεία.

Σε περίπτωση που το ΔΣ δεν προβεί στην αποδοχή του υποψήφιου μέλους, τότε η
Επιτροπή έχει την ευθύνη να τροποποιήσει την πρότασή της και να αναδείξει νέο
υποψήφιο μέλος ΔΣ, από τους λοιπούς υποψηφίους.
Η εισήγηση για την εκλογή των μελών του ΔΣ με την υποστήριξη της Επιτροπής,
αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είκοσι (20) το αργότερο ημέρες πριν
από τη Γενική Συνέλευση.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
& ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

7. Ισχύς & Αναθεώρηση Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκριση του από το ΔΣ της
Εταιρείας και επαναξιολογείται από την Επιτροπή σε ετήσια βάση ή όποτε κρίνεται
σκόπιμο λόγω μεταβολής στην κείμενη νομοθεσία ή/ και το κανονιστικό πλαίσιο. Εν
συνεχεία, η Επιτροπή εισηγείται προς έγκριση τυχόν αλλαγές που κρίνει σκόπιμες στο
ΔΣ της Εταιρείας.
Ο παρών Κανονισμός και κάθε τροποποίηση αυτού αναρτάται στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας.

9

