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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

«INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» 
για τη χρήση 1.1.2020 - 31.12.2020 

 

Εισαγωγή 

H παρούσα Έκθεση Αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 Ν. 4548/2018 

και παρέχει προς τους μετόχους με σαφήνεια και διαφάνεια την ανάλυση των αποδοχών των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020. Διευκρινίζεται 

ωστόσο ότι η Εταιρεία κατά την εταιρική χρήση 2020 δεν είχε εισάγει τις μετοχές της προς 

διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και ως εκ τούτου δεν υπαγόταν στις διατάξεις περί υποχρεωτικής 

θέσπισης πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018. Η 

παρούσα Έκθεση Αποδοχών καταρτίσθηκε βάσει της πολιτικής αποδοχών που διέθετε η Εταιρεία βάσει 

του εποπτικού πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ και πάντως βάσει της οικείας απόφασης της από 27/07/2020 

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία είχε ως θέμα την έγκριση των αμοιβών των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου για τη χρήση 2020. 

 

Περιγραφή της Πολιτικής Αποδοχών 

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο εναρμόνισης της με τη «Φερεγγυότητα ΙΙ», έχει θεσπίσει πολιτική αποδοχών, της 

οποίας η ισχύουσα έκδοση έχει εγκριθεί δυνάμει οικείου πρακτικού Δ.Σ. Η Διοίκηση της Εταιρείας, μετά 

την εισαγωγή των μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑ την 26η Ιανουαρίου 2021 έχει ήδη 

επανεξετάσει την ως άνω αναφερόμενη πολιτική προκειμένου αυτή να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του 

Ν.4548/2018, ως ισχύει. Η αναθεωρημένη έκδοση αυτής θα υποβληθεί προς έγκριση από τη χρονικά 

πρώτη Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 110 

του Ν.4548/2018, ως ισχύει.  

Ειδικά για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που ίσχυε κατά την 

οικονομική χρήση 2020 προβλεπόταν ότι «τα μέλη του Δ.Σ., με 20ετή τα περισσότερα εξ αυτών θητεία στα 

διοικητικά δρώμενα της Εταιρείας, αμείβονται κατόπιν αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των 

μετόχων της Εταιρείας, οι οποίες αποφάσεις λαμβάνονται κάθε έτος με κριτήριο τόσο την γενική 

οικονομική κατάσταση όσο και τα αποτελέσματα της Εταιρείας». 

 

Η Εταιρεία εφάρμοσε την παραπάνω πολιτική το 2020 χωρίς παρεκκλίσεις ή αποκλίσεις. 

  



 
 
 

 

 
Διασφαλισμένης Ποιότητας Ασφαλιστικές 
Υπηρεσίες κατά ISO 9001:2015 

Σελίδα 2 από 4 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου μας, της απόδοσης (κερδοφορίας προ φόρων), και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων 

πλήρους απασχόλησης, κατά τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη. 

Έτη 
Μεταβολή Κερδοφορίας 

προ φόρων 
Μεταβολή Αμοιβών 

Μελών Δ.Σ. 
Μεταβολή Μέσου 

Μισθού* 

2015/2016 54,60% 3,52% -1,21% 

2016/2017 84,81% -61,60% 1,08% 

2017/2018 -50,78% -3,78% -3,21% 

2018/2019 145,35% 190,65% -0,16% 

2019/2020 -22,16% -68,13% 1,58% 

*Ο μέσος μισθός υπολογίσθηκε ως το συνολικό κόστος της Εταιρείας προς τον μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων.  

Στη συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικό πίνακα με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

μας.
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Πληροφόρηση επί των Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 -1/1/2020 - 31/12/2020 - σε εφαρμογή του Ν. 4548/2018 

  Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

Πρόεδρος & 
Δ/νων 

Σύμβουλος 
Εκτελεστικό 

Μέλος 

Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ. 

Ανεξάρτητο μη 
Εκτελεστικό 

Μέλος 

Αναπληρωτής 
Δ/νων 

Σύμβουλος 
Εκτελεστικό 

Μέλος 

Μέλος Δ.Σ. 
Εκτελεστικό 

Μέλος 

Μέλος Δ.Σ. 
Εκτελεστικό 

Μέλος 

Μέλος Δ.Σ. 
Ανεξάρτητο μη 

Εκτελεστικό 
Μέλος 

Μέλος Δ.Σ. 
Ανεξάρτητο Μη 

Εκτελεστικό 
Μέλος* 

ποσά σε € Ανεξάρτητα 
Μη 

Εκτελεστικά 

Μη 
Εκτελεστικά 

Εκτελεστικά 
Ιωάννης 

Βοτσαρίδης 
Ευάγγελος 
Δρυμπέτας 

Κωνσταντίνος 
Βοτσαρίδης 

Γεωργία 
Βοτσαρίδου 

Αθανάσιος 
Πρόιος 

Ροδούλα 
Τσιότσου 

Πασχαλίνα 
Γούτα 

Αριθμός Δικαιούχων 2 0 4               

Σταθερές Μικτές 
Αποδοχές 

                                        
-   €  

                                     
-   €  189.843,62 €  56.249,96 €    49.218,72 €  42.187,47 €  42.187,47 €      

Εργοδοτικές Εισφορές 
επί σταθερών 
αποδοχών 

                                        
-   €  

                                     
-   €  8.972,62 €          8.972,62 €      

Εργοδοτικές Εισφορές 
ΤΕΑ INTERLIFE 

                                        
-   €  

                                     
-   €  2.400,00 €  

                      
600,00 €    600,00 €  600,00 €  600,00 €      

Σύνολο Σταθερών 
Αποδοχών     201.216,24 €  

                
56.849,96 €  

 
49.728,72 €  42.787,47 €  51.760,09 €      

Μεταβλητές Αποδοχές 
                                        

-   €  
                                     

-   €  
                                   

-   €                

Σύνολο Αποδοχών 
                                        

-   €  
                                     

-   €  201.216,24 €                

Αναλογία Σταθερών 
Αποδοχών / Σύνολο 
Αποδοχών  

                                        
-   €  

                                     
-   €  1,00 €                

Αναλογία Μεταβλητών 
Αποδοχών / Σύνολο 
Αποδοχών  

                                        
-   €  

                                     
-   €  -   €                

Έκτακτη Εισφορά ΤΕΑ 
INTERLIFE 

                                        
-   €  

                                     
-   €  7.407,55 €  1.852,00 €  

 
1.851,85 €  1.851,85 €  1.851,85 €      

Λοιπές Παροχές  3.120,00 €  -   €  5.160,00 €  1.200,00 €  1.560,00 €  1.200,00 €  1.200,00 €  1.560,00 €  1.560,00 €    

* Η κα. Πασχαλίνα Γούτα είναι μέλος του ΔΣ από την30/12/2020 σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας την 29/12/2020 για προσωπικούς λόγους κας. Ροδούλας Τσιότσου. 

 



 
 

 

 
Διασφαλισμένης Ποιότητας Ασφαλιστικές 
Υπηρεσίες κατά ISO 9001:2015 

Σελίδα 4 από 4 

 

Αποδοχές από Εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο 

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία, κατά την οικονομική χρήση 2020, δεν ανήκε σε κάποιο όμιλο.  

 

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία, κατά την οικονομική χρήση 2020, δε διέθεσε στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου μετοχές ούτε χορήγησε δικαιώματα προαίρεσης. 

 

Πληροφορίες για τη χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών 

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι δεν έγινε χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών 
δεδομένου ότι σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική αποδοχών η Εταιρεία δεν προβλέπει μεταβλητές 
αποδοχές.  

 

Η παρούσα έκθεση αποδοχών θα υποβληθεί προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της Εταιρείας την 16η Ιουνίου 2021, ως αντικείμενο της ημερησίας διάταξης (η ψήφος είναι 
συμβουλευτική). Μετά την Γενική Συνέλευση και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 112 
του Ν.4548/2018, η παρούσα έκθεση θα παραμείνει διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας 
www.interlife.gr για χρονικό διάστημα δέκα ετών. 

 

Θεσσαλονίκη, 25/05/2021 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. 

http://www.interlife.gr/

