
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου Οικονομικού Έτους 2019 

(κατά το άρθρο 112 του Ν.4548/18, όπως ισχύει) 
 

 

 

 

 

 

  

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Γ.Ε.ΜΗ.: 361801000 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 7946/06/Β/86/2 
 ΕΔΡΑ: Βασιλέως Γεωργίου 30, Χαλάνδρι 

 



`2 
 

 

 

 

 

Πίνακας Περιεχομένων 
1. Πλαίσιο Κατάρτισης .......................................................................................................... 3 

2. Αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ........................................................ 3 

3. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ. και μέσες αποδοχές προσωπικού 4 

4. Απόδοση της Εταιρείας ..................................................................................................... 5 

5. Γνωστοποιήσεις-Δημοσιότητα .......................................................................................... 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



`3 
 

1. Πλαίσιο Κατάρτισης 
 

Η παρούσα έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 112 του Ν.4548/18 όπως 

ισχύει και σε συνέχεια και εφαρμογή των αρχών της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας όπως 

ψηφίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20.12.2019, και αφορά την οικονομική χρήση 

01.01.2019-31.12.2019. 

2. Αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
Για την χρήση 01.01.2019-31.12.2019 που αφορά την πρώτη εταιρική χρήση εφαρμογής του 

Ν.4548/18 και λόγω μη εξειδίκευσης της Πολιτικής Αποδοχών, η εταιρεία συνέχισε να καταβάλλει 

τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με τις μέχρι τότε ισχύουσες 

πρακτικές της. Η ανάλυση των επιμέρους ετησίων μικτών αποδοχών και λοιπών παροχών των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την χρήση 2019, έχουν ως κάτωθι: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Οι αμοιβές του κ. Καραδελόγλου προέρχονται από σύμβαση εξηρτημένης εργασίας.  

ΜΕΛΟΣ  
(ποσά σε €) 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ  

ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 

1. ΜΑΡΣΕΛ - ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ  
Πρόεδρος |Μη εκτελεστικό μέλος 

01.01.2019 – 
31.12.2019 

- 696 696 

2.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ 
Αντιπρόεδρος | Εκτελεστικό μέλος 

01.01.2019 – 
31.12.2019 

- - - 

3. ΔΑΝΙΗΛ ΔΑΥΙΔ ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ 
    Διευθύνων Σύμβουλος |Εκτελεστικό μέλος 

01.01.2019 – 
31.12.2019 

122.100 14.334 136.434 

4.  ΧΑΪΜ  ΜΩΥΣΗ  ΝΑΧΜΙΑΣ  
Μη εκτελεστικό μέλος 

01.01.2019 – 
31.12.2019 

12.000 2.839 14.839 

5.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΩΝΗΣ 
Μη Εκτελεστικό μέλος 

01.01.2019 – 
31.12.2019 

- - - 

6.  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ1 
Γενικός Διευθυντής | Εκτελεστικό μέλος 

01.01.2019 – 
31.12.2019 

84.203 6.299 90.502 

7.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Εκτελεστικό μέλος 

01.01.2019 – 
31.12.2019 

- - - 

8.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ  
Ανεξάρτητο  Μη εκτελεστικό μέλος 

01.01.2019 – 
31.12.2019 

9.600 - 9.600 

9.  ΑΒΡΑΑΜ  ΕΣΔΡΑ  ΜΩΫΣΗΣ 
 Ανεξάρτητο  Μη εκτελεστικό μέλος 

01.01.2019 – 
31.12.2019 

9.600 - 9.600 

ΣΥΝΟΛΑ 
 

237.503 24.168 261.671 
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 Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές, 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μέχρι την 31.12.2019 και δεν 

υπάρχουν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του Διοικητικού 

Συμβουλίου στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της εταιρίας. 

 Όλες οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη 

χρήση 2019 προέρχονται από την εταιρία ΣΙΔΜΑ ΑΕ και δεν υπάρχουν άλλες 

αποδοχές πάσης φύσεως από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ανήκει στον Όμιλο. 

 Δε παρέχεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας η δυνατότητα 

ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών, 

 Οι λοιπές παροχές σε είδος αφορούν δαπάνες για παροχή εταιρικού αυτοκινήτου, 

κινητού τηλεφώνου και ασφαλειών ζωής και υγείας.  

 Ουδεμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβλήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο για το 

οικονομικό έτος 2019 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα είναι 

μικτές. Οι καθαρές αμοιβές διαμορφώνονται με βάση τις ασφαλιστικές και 

φορολογικές κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο. 

 

3. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ. και μέσες 

αποδοχές προσωπικού 
Η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός των παροχών σε 

είδος) και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρίας, εκτός των 

στελεχών, κατά την τελευταία πενταετία, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 

Έτος Αμοιβές μελών ΔΣ Ετήσια Μεταβολή 

2015 176.600  - 

2016 212.287 20% 

2017 246.717 16% 

2018 238.333 -3% 

2019 237.503 0% 

 

Έτος Μέσες αποδοχές 
εργαζομένων πλην 

στελεχών χωρίς  
Εργοδοτικές Εισφορές 

Ετήσια μεταβολή 

Μέσες αποδοχές 
εργαζομένων πλην 

στελεχών με 
Εργοδοτικές Εισφορές 

Ετήσια μεταβολή 

2015 28.414  - 35.629  - 

2016 23.731 -16% 29.851 -16% 

2017 23.774 0% 30.006 1% 

2018 23.351 -2% 29.377 -2% 

2019 23.418 0% 29.478 0% 
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4. Απόδοση της Εταιρείας 
 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία χρησιμοποιούν το EBITDA ως δείκτη μέτρησης της κερδοφορίας διότι 

απεικονίζει καλύτερα την οργανική κερδοφορία και αποδίδει αντικειμενικότερα τις 

επιδόσεις των στελεχών και του προσωπικού. Ακολούθως παρουσιάζεται η εξέλιξη του 

δείκτη κατά τα τελευταία πέντε έτη όπως έχει δημοσιευθεί στις οικονομικές καταστάσεις. 

Για την Εταιρεία τα μεγέθη είχαν ως ακολούθως: 

Έτος Κύκλος Εργασιών 
σε χιλ. € 

EBITDA 
σε χιλ. € 

% του Κύκλου 
Εργασιών 

2015 51.340 (*) 1.320 2,6% 

2016            70.893        4.005 5,6% 

2017            80.567 4.725 5,9% 

2018           85.180 3.482 4,1% 

2019                 84.956 3.606 4,2% 

(*) Για το έτος 2015 τα μεγέθη της ΣΙΔΜΑ δεν περιλαμβάνουν και τον κύκλο εργασιών της 

ΠΑΝΕΛΚΟ, με την οποία πραγματοποιήθηκε συγχώνευση μέσω απορρόφησης στις 

29/12/2015 

Για τον Όμιλο τα μεγέθη είχαν ως ακολούθως: 

Έτος Κύκλος Εργασιών 
σε χιλ. € 

EBITDA 
σε χιλ. € 

% του Κύκλου 
Εργασιών 

2015 96.503 2.212 2,3% 

2016 104.154 4.923 4,7% 

2017 123.513 5.819 4,7% 

2018 136.688 4.248 3,1% 

2019 133.721 4.562 3,4% 

5. Γνωστοποιήσεις-Δημοσιότητα 
 

Κατά την παράγραφο 3 του αρ. 112 του Ν.4548/2018, η παρούσα έκθεση υποβάλλεται προς 

συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και 

η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Η Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη στον 

διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για περίοδο δέκα (10) ετών μετά τη Γενική Συνέλευση. Η 

Εταιρεία μπορεί να διαθέτει την Έκθεση Αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο της για περίοδο 

μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα περιλαμβάνει πλέον 

προσωπικά δεδομένα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό την επιφύλαξη των 

διατάξεων του Γενικού Πλαισίου για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


