
 

Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Πολιτική Αποδοχών 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα Πολιτική (στο εξής «η Πολιτική Αποδοχών») καταρτίζεται και υιοθετείται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας σε συμμόρφωση προς τα άρθρα 23α ΚΑΙ 23β του Ν. 4099/2012 όπως ισχύει μετά 

την τροποποίησή του από το Ν. 4416/2016 (ΦΕΚ Α’ 160/06.09.2016). 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Σκοπός της Πολιτικής Αποδοχών είναι: 

• Η προαγωγή της ορθής και αποτελεσματική διαχείρισης κινδύνων. 

• Η αποτροπή της ανάληψης κινδύνων ασύμβατων προς το προφίλ κινδύνου και τους Κανονισμούς 

των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και λοιπών ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ. 

• Η μη παρακώλυση του καθήκοντος της ΑΕΔΑΚ να ενεργεί προς το συμφέρον των υπό διαχείριση 

ΟΣΕΚΑ. 

Κατά την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, η ΑΕΔΑΚ  λαμβάνει μέτρα για την  προώθηση της ορθής και 

αποτελεσματικής διαχείριση των κινδύνων, για την αποτροπή της ανάληψης κινδύνων που είναι ασύμβατοι 

προς το προφίλ κινδύνου και τους Κανονισμούς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και λοιπών ΟΣΕΚΑ που 

διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, για την ευθυγράμμιση με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και 

τα συμφέροντα της ΑΕΔΑΚ, των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και των μεριδιούχων στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ και για 

την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων. 

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

H Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται στις ακόλουθες κατηγορίες υπαλλήλων:  

• Στα ανώτερα και ανώτατα διοικητικά στελέχη. 

• Στα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους. 

• Στα πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου. 

• Σε οποιονδήποτε υπάλληλο λαμβάνει συνολικές αποδοχές που τον τοποθετούν στο ίδιο 

μισθολογικό κλιμάκιο με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη.  

• Στα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες 

έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου είτε της ΑΕΔΑΚ είτε των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ.  

 

ΕΙΔΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ 

Οι συνολικές αποδοχές των εργαζομένων αποτελούνται από σταθερές και µμεταβλητές αποδοχές. Η ΑΕΔΑΚ 

λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε το προσωπικό  να μη χρησιμοποιεί προσωπικές στρατηγικές 

αντιστάθμισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεμένη με αποδοχές ή ευθύνη, με σκοπό την καταστρατήγηση 

των μηχανισμών ευθυγράμμισης προς τον κίνδυνο που περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις περί αποδοχών 

Σταθερές Αποδοχές 

Οι σταθερές αποδοχές αντανακλούν το µμορφωτικό επίπεδο και τους ακαδημαϊκούς τίτλους των 

εργαζομένων, την εμπειρία, την ευθύνη, την βαρύτητα της θέσης στην αγορά εργασίας όπως επίσης και τις 

λειτουργικές απαιτήσεις κάθε θέσης.  
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Ο μισθός και τυχόν λοιπές σταθερές αποδοχές που καταβάλλονται από την Εταιρεία αποτελούν το βασικό 

μέρος των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων. Η σταθερή συνιστώσα των αποδοχών αντιπροσωπεύει 

επαρκώς υψηλό ποσοστό των συνολικών αποδοχών του εργαζομένου, προκειμένου να επιτρέπει την 

εφαρμογή πλήρως ευέλικτης πολιτικής για τις μεταβλητές αποδοχές. 

Οι αυξήσεις των σταθερών αποδοχών διαμορφώνονται με βάση την απόδοση του εργαζομένου 

λαμβάνοντας υπ’ όψη τα στοιχεία της αγοράς για την συγκεκριμένη θέση.  

Μεταβλητές Αποδοχές 

Οι µμεταβλητές αποδοχές έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του συνόλου των 

αποδοχών και την επιβράβευση της ατομικής απόδοσης του εργαζομένου σε συνδυασμό µε τις συλλογικές 

επιδόσεις της υπηρεσιακής μονάδας στην οποία ανήκει ή/ και των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας 

και καταβάλλονται µε βάση τις γενικές αρχές που τίθενται κατωτέρω: 

• Η ΑΕΔΑΚ διατηρεί το δικαίωμα να μην καταβάλλει μεταβλητές αποδοχές.  

• Οι μεταβλητές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένου του αναβαλλόμενου τμήματός τους, σύμφωνα 

με τα κατωτέρω αναφερόμενα καταβάλλονται ή κατοχυρώνονται μόνο εάν είναι βιώσιμες βάσει 

της συνολικής οικονομικής κατάστασης της ΑΕΔΑΚ, και εφόσον είναι δικαιολογημένες βάσει των 

επιδόσεων της επιχειρησιακής μονάδας, του ΟΣΕΚΑ και του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου. 

• Το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών σε γενικές γραμμές συρρικνώνεται σημαντικά όταν η  

ΑΕΔΑΚ ή τα υπό διαχείριση Αμοιβαία Κεφάλαια και λοιποί υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ παρουσιάζουν 

χαμηλές ή αρνητικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες 

αποδοχές όσο και τις μειώσεις σε ποσά που είχαν προηγουμένως εισπραχθεί, μεταξύ άλλων μέσω 

αρνητικού μπόνους (malus) ή διατάξεων περί επιστροφής ποσών (clawback). 

• Οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές αποτελούν εξαίρεση, ισχύουν μόνο στο πλαίσιο πρόσληψης 

νέου προσωπικού και περιορίζονται στο πρώτο έτος απασχόλησης του προσωπικού αυτού. 

• Η μέτρηση των επιδόσεων για τον υπολογισμό των μεταβλητών αποδοχών ή ομάδων μεταβλητών 

αποδοχών περιλαμβάνει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό προσαρμογής, που ενσωματώνει όλα τα 

σχετικά είδη υφιστάμενων και μελλοντικών κινδύνων. 

• Με βάση τη νομική μορφή του ΟΣΕΚΑ και τον Κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα, σημαντικό 

ποσοστό, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 50%, οποιωνδήποτε μεταβλητών αποδοχών, 

αποτελείται από μερίδια ή μετοχές του σχετικού ΟΣΕΚΑ ή ισοδύναμα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ή 

ισοδύναμα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με μετοχές, ή ισοδύναμα μη ρευστά μέσα με 

εξίσου αποτελεσματικά κίνητρα, όπως τα υπόλοιπα μέσα του παρόντος στοιχείου. Στην περίπτωση 

που η αξία του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ είναι μικρότερη από 50% της αξίας του 

συνόλου του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, δεν ισχύει το ελάχιστο ποσοστό 50%. Τα 

μέσα που αναφέρονται στο παρόν στοιχείο υπόκεινται σε ενδεδειγμένη πολιτική διακράτησης, με 

σκοπό την ευθυγράμμιση των κινήτρων προς τα συμφέροντα της ΑΕΔΑΚ και των ΟΣΕΚΑ που 

διαχειρίζεται και των μεριδιούχων στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ.  

• Η καταβολή σημαντικού τμήματος και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον 40% των μεταβλητών 

αποδοχών, αναβάλλεται για περίοδο αρμόζουσας διάρκειας, λαμβανομένης υπόψη της περιόδου 

διακράτησης που συνιστάται στους μεριδιούχους του εν λόγω ΟΣΕΚΑ και ευθυγραμμίζεται ορθά 

με τη φύση των κινδύνων του εν λόγω ΟΣΕΚΑ. λόγω ΟΣΕΚΑ. Η περίοδος που αναφέρεται στο παρόν 

στοιχείο έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) ετών. Οι μεταβλητές αποδοχές που υπάγονται στις 

ρυθμίσεις περί αναβολής καταβάλλονται αναλογικά του εν λόγω χρονικού διαστήματος. Στην 

περίπτωση μεταβλητών αποδοχών ιδιαίτερα υψηλού ποσού, επιμερίζεται η καταβολή 

τουλάχιστον του 60% του ποσού 
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• Οι μεταβλητές αποδοχές δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών ή μεθόδων που διευκολύνουν την 

αποφυγή τήρησης των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Αξιολόγηση 

Όπου οι αποδοχές συναρτώνται με επιδόσεις, το συνολικό ποσό των αποδοχών βασίζεται σε συνδυασμό της 

αξιολόγησης της επίδοσης του φυσικού προσώπου και της σχετικής επιχειρηματικής μονάδας ή του σχετικού 

Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή άλλου ΟΣΕΚΑ και των κινδύνων τους καθώς και των συνολικών αποτελεσμάτων της 

ΑΕΔΑΚ κατά την αξιολόγηση της ατομικής επίδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο χρηματοοικονομικά όσο και 

μη χρηματοοικονομικά κριτήρια,  

Η αξιολόγηση των επιδόσεων εγγράφεται σε πολυετές πλαίσιο προσαρμοσμένο στην περίοδο διακράτησης 

που συνιστάται στους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, ώστε να διασφαλιστεί ότι η 

διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται στις μακροπρόθεσμες επιδόσεις του ΟΣΕΚΑ και στους επενδυτικούς 

κινδύνους του και ότι η καταβολή των αποδοχών που συναρτώνται με επιδόσεις επιμερίζεται στην ίδια η 

διάρκεια της ανωτέρω χρονική περίοδο, 

Τα μέλη του προσωπικού που έχουν αναλάβει την διενέργεια ελέγχων αποζημιώνονται σε συνάρτηση με 

την επίτευξη ή μη των στόχων που συνδέονται με τα καθήκοντά τους, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των 

επιχειρηματικών τομέων που ελέγχουν. 

Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας 

Υπό την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, οι πληρωμές που συνδέονται με την πρόωρη 

καταγγελία σύμβασης αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε βάθος χρόνου και είναι 

σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να μην ανταμείβεται η αποτυχία. 

Αρχές που Διέπουν την Συνταξιοδότηση 

Η συνταξιοδοτική πολιτική είναι σύμφωνη προς την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και 

τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της ΑΕΔΑΚ και του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή άλλου ΟΣΕΚΑ τον οποίο 

διαχειρίζεται. Εάν ο υπάλληλος αποχωρήσει από την ΑΕΔΑΚ πριν από τη συνταξιοδότηση, οι προαιρετικές 

συνταξιοδοτικές παροχές διατηρούνται από την ΑΕΔΑΚ για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών με τη μορφή 

μεριδίων ή μετοχών του σχετικού ΟΣΕΚΑ ή ισοδύναμων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, ή ισοδύναμων 

χρηματοπιστωτικών μέσων που συνδέονται με μετοχές, ή ισοδύναμα μη ρευστά μέσα με εξίσου 

αποτελεσματικά κίνητρα. 

Στην περίπτωση υπαλλήλου που συνταξιοδοτείται, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται 

στον υπάλληλο με τη μορφή μεριδίων ή μετοχών του σχετικού ΟΣΕΚΑ ή ισοδύναμων ιδιοκτησιακών 

δικαιωμάτων, ή ισοδύναμων χρηματοπιστωτικών μέσων που συνδέονται με μετοχές, ή ισοδύναμα μη 

ρευστά μέσα με εξίσου αποτελεσματικά κίνητρα με την υποχρέωση πενταετούς περιόδου διακράτησης.  

 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υιοθετεί την Πολιτική Αποδοχών, εγκρίνει, και επανεξετάζει 

τουλάχιστον ετησίως τις γενικές αρχές της και είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της εφαρμογής τους. 

Τα ως άνω καθήκοντα αναλαμβάνονται μόνον από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΑΚ που δεν 

έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες και έχουν εμπειρογνωμοσύνη στη διαχείριση κινδύνων και στις πολιτικές 

αποδοχών. 
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Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών υπόκειται, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, σε κεντρική και ανεξάρτητη 

εσωτερική αξιολόγηση ως προς την συμμόρφωση προς την πολιτική και τις διαδικασίες που έχουν εγκριθεί 

από το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των λειτουργιών εποπτείας που επιτελεί. 

 

 


