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Σύμφωνα με την Απόφαση 9/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ATHOS ASSET MANAGEMENT 
Α.Ε.Δ.Α.Κ., ως εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων διευρυμένου σκοπού δημοσιοποιεί εποπτικής φύσεως 
πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. 
Οι παρακάτω πληροφορίες αποτελούν σύνοψη της διαδικασίας υπολογισμού του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 
της Εταιρείας και των μεθόδων που εφαρμόζει για την αναγνώριση και αντιμετώπιση των κινδύνων στου οποίους 
η Εταιρεία εκτίθεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της. 
 
1. Κεφαλαιακή Επάρκεια 
 
Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανέρχεται την 31.12.2021 στο 32,92%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο σε σχέση 
με το ελάχιστο ύψος του 8% που απαιτείται.  
 
Το ποσοστό αυτό προέκυψε με κριτήριο τις υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις μεταξύ της προσέγγισης με βάση 
τα πάγια έξοδα και αυτής με βάση τον Πιστωτικό Κίνδυνο & Κίνδυνο Αγοράς (παρ. 3, άρθρο 3, Απ. Ε.Κ. 
1/459/27.12.2007) καθώς η Εταιρεία είναι Α.Ε.Δ.Α.Κ. διευρυμένου σκοπού και δεν διαθέτει άδεια για την παροχή 
των υπηρεσιών (γ) και (στ) της παρ. 1, άρθρου 4 του Ν.3606/2007 και κατά συνέπεια εμπίπτει στην περίπτωση 
(β) του άρθρου 2 της Απόφασης 1/459/27.12.2007. 
 
 
Α. Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 
 
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας για εποπτικούς σκοπούς με βάση την Απ. ΕΚ 2/459/27.12.2007, όπως εκάστοτε 
ισχύει έχουν ως εξής: 
 
Σύνολο Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων 31.12.2021 462.644 

 
 
Β. Προσέγγιση με βάση τα Πάγια Έξοδα Λειτουργίας 
 
Ο προσδιορισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του κινδύνου λειτουργίας της Εταιρείας γίνεται με βάση το 
σύνολο των πάγιων εξόδων της. Ο τρόπος υπολογισμού των πάγιων εξόδων της χρήσης γίνεται σύμφωνα με την 
Απ. ΕΚ 1/459/27.12.2007 (άρθρο 3, παρ. 3 και Παράρτημα Ι) και αφορά τα έξοδα που είναι ανελαστικά σε 
διακυμάνσεις σχετικές με το επίπεδο εργασιών της Εταιρείας. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις προκύπτουν ως 25% του 
συνόλου των πάγιων εξόδων της χρήσης. 
 
Κεφαλαιακές Απαιτήσεις έναντι Λειτουργικού κινδύνου 
Σύνολο Πάγιων Εξόδων 31.12.2021 449.782 
Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (25% των Παγίων εξόδων) 112.445 

 
 
Γ. Προσέγγιση με βάση τον Πιστωτικό Κίνδυνο &, Κίνδυνο Αγοράς 
 
1. Κεφαλαιακές Απαιτήσεις έναντι Πιστωτικού κινδύνου Εταιρείας (τυποποιημένη προσέγγιση) 
 
Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού κινδύνου λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία 
του Ενεργητικού της Εταιρείας που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της σταθμισμένα με βάση 
τον κίνδυνο που ενσωματώνουν (Απ. ΕΚ 3/459/27.12.2007). Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις προκύπτουν ως ποσοστό 
8% του σταθμισμένου Ενεργητικού. 
 
Σύνολο Ενεργητικού και εκτός ισολογισμού στοιχεία 31.12.2021 604.409 
Σύνολο Ενεργητικού και εκτός ισολογισμού στοιχεία βάσει στάθμισης αναλογούντων κινδύνων 467.264 
Κεφαλαιακές Απαιτήσεις έναντι πιστωτικού κινδύνου (8% του Ενεργητικού) 37.381 

 
2. Κεφαλαιακές Απαιτήσεις έναντι Κινδύνου Αγοράς 
 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει άδεια για την παροχή των υπηρεσιών (γ) και (στ) της παρ. 1, άρθρου 4 του Ν.3606/2007 
και κατά συνέπεια δεν κατέχει θέσεις (χαρτοφυλάκιο συναλλαγών) που προκύπτουν από παροχή υπηρεσιών σε 
πελάτες της. Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς μόνον από το κατά κυριότητά της χαρτοφυλάκιο σε ΟΣΕΚΑ 
(Απ. ΕΚ 4/459/27.12.2007). Η αξία του εν λόγω χαρτοφυλακίου σταθμίζεται συνολικά με βάση τους γενικούς και 
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ειδικούς κινδύνους που εμπεριέχει προκειμένου να προσδιορισθούν οι σχετικές κεφαλαιακές απαιτήσεις ως ποσοστό 
32% επί της αξίας του. 
 
Χαρτοφυλάκιο σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 31.12.2021 171.368 
Κεφαλαιακές Απαιτήσεις έναντι κινδύνου αγοράς 54.838 

 
3. Κεφαλαιακές Απαιτήσεις έναντι Πιστωτικού Κινδύνου Αντισυμβαλλόμενου 
 
Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγές που δημιουργούν πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου (άρθρο 
1, Απ. ΕΚ 5/459/27.12.2012), συνεπώς οι κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι μηδενικές. 
 
4. Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι Πιστωτικού Κινδύνου Εταιρείας, Κινδύνου Αγοράς, Πιστωτικού 

Κινδύνου Αντισυμβαλλόμενου 
 
Συνολικές Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (άθροισμα 1, 2 και 3) 92.440 

 
 
Δ. Σταθμισμένο Ενεργητικό 
 
Οι υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις μεταξύ των προσεγγίσεων (Β) και (Γ) πολλαπλασιάζονται επί 12,5 για να 
προκύψει το Σταθμισμένο Ενεργητικό. 
 
Σταθμισμένο Ενεργητικό (Κεφαλαιακές Απαιτήσεις x 12,5) 1.405.568 

 
 
Ε. Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 
 
Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Δ.Κ.Ε.) συγκρίνει τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας με τις κεφαλαιακές της 
απαιτήσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 3 της Απ. ΕΚ 1/459/27.12.2007. 
 
Δ.Κ.Ε. 31.12.2021 (Α. Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια / Δ. Σταθμισμένο Ενεργητικό) 32,92% 
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2. Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) 
Απ. ΕΚ 8/459/27.12.2007 
 

Η Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) της ATHOS ASSET MANAGEMENT 
Α.Ε.Δ.Α.Κ. περιγράφει συνοπτικά την οργάνωση, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που ακολουθεί η Εταιρεία με σκοπό 
την αναγνώριση – αξιολόγηση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 
της, καθώς και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή ή τον περιορισμό των κινδύνων αυτών. Επίσης 
σκοπός της ΕΔΑΚΕ είναι η παρακολούθηση και η προσαρμογή των κεφαλαίων της Εταιρείας στο κατάλληλο επίπεδο 
για να διασφαλιστεί ότι αυτά είναι εντός των υποχρεωτικών από το κανονιστικό πλαίσιο ορίων και να διασφαλιστεί 
η απρόσκοπτη λειτουργία της.  
 
Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων 
 
Στόχος της διαχείρισης κινδύνων είναι η αναγνώριση και εκτίμηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη 
η Εταιρεία από τη λειτουργία της καθώς και η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση 
τους. Επιπρόσθετα, μέσω των θεσμοθετημένων διαδικασιών και πολιτικών που εφαρμόζει η Εταιρεία, 
παρακολουθείται και προσαρμόζεται η κεφαλαιακή επάρκεια της στο κατάλληλο επίπεδο προκειμένου να 
διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της με βάση τα απαραίτητα από το κανονιστικό πλαίσιο κεφάλαια. 
 
Το Δοικητικό Συμβούλιο έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρεία παντός είδους κινδύνων καθώς 
και για την παρακολούθηση τους σε τακτική βάση καθώς και για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής της 
επάρκειας. Για τον παραπάνω σκοπό έχει θεσπιστεί Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων η οποία αναλύει τους 
κυριότερους κινδύνους και τις διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης αυτών και η οποία αποτελεί παράρτημα 
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων, ο οποίος έχει την ευθύνη τήρησης της 
Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας και πιο συγκεκριμένα είναι επιφορτισμένος με τα παρακάτω 
καθήκοντα: 
(α) Συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
και ρυθμίσεων που θέτει η Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας. 
(β) Εκτίμηση των αναγκών της Εταιρείας σε ίδια κεφάλαια για την αντιμετώπιση των κινδύνων, σύμφωνα με το 
νόμο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
(γ) Μέριμνα ώστε η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα ανοίγματα της Εταιρείας να κινείται στα νόμιμα 
όρια. 
(δ) Μέριμνα ώστε η Εταιρεία να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και μηχανογραφική υποστήριξη για την 
παρακολούθηση, εποπτεία και τήρηση της εφαρμογής των διαδικασιών για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής της 
επάρκεια και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τη λειτουργία της. 
(ε) Τήρηση της Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) της Εταιρίας.  
 
Πιο συγκεκριμένα με τις διαδικασίες που έχουν θεσπισθεί παρακολουθούνται οι παρακάτω κίνδυνοι: 
 
α. Εταιρική διακυβέρνηση και αντιμετώπιση κινδύνων 
Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της εταιρικής της διακυβέρνησης, έχει ορίσει γενικές δικλείδες ασφαλείας έναντι των 
κινδύνων στους οποίος είναι εκτεθειμένη από τη λειτουργία της, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας της. 
 
Βασικό αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας είναι η οργανωτική δομή της Εταιρείας, η περιγραφή 
και η ανάλυση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των επιμέρους τμημάτων, καθώς και η αναλυτική περιγραφή 
των διαδικασιών που ακολουθούνται. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου της εταιρικής διακυβέρνησης, υπάρχει 
ειδική πρόβλεψη στον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρίας για τη λειτουργία τμημάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
και Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και για τη διαχείριση κινδύνων και τον εντοπισμό και αντιμετώπιση καταστάσεων 
σύγκρουσης συμφερόντων. 
 
β. Πιστωτικός Κίνδυνος  
Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται όταν το αντισυμβαλλόμενο μέρος αδυνατεί να 
εξοφλήσει τα ποσά που οφείλει στην Εταιρεία, όταν αυτά καθίστανται ληξιπρόθεσμα. 
 
Γενική αρχή της Εταιρείας είναι η απόκτηση και διατήρηση περιουσιακών στοιχείων υψηλής ποιότητας. Η 
ρευστότητα της Εταιρείας επενδύεται κυρίως σε χαμηλού επενδυτικού κινδύνου τοποθετήσεις, κυρίως σε ΟΣΕΚΑ 
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που τελούν υπό τη διαχείρισή της και σε καταθέσεις όψεως σε ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα. Κατά συνέπεια ο 
πιστωτικός κίνδυνος που έχει αναλάβει κρίνεται χαμηλός. 
 
Η Εταιρεία είναι Α.Ε.Δ.Α.Κ. διευρυμένου σκοπού και δεν είναι αδειοδοτημένη για την παροχή πιστώσεων ή δανείων 
σε πελάτες – επενδυτές προς διενέργεια συναλλαγών, κατά συνέπεια ο πιστωτικός κίνδυνος αντισυβαλλόμενου που 
απορρέει από τις παραπάνω δραστηριότητες δεν υφίσταται και δεν εφαρμόζεται η παρ. 2.3 του παραρτήματος 1 
της Απ. 8/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Γενικότερα λόγω της δραστηριότητάς της και των πολιτικών της η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε σημαντικό 
πιστωτικό κίνδυνο. 
 
γ. Κίνδυνος Ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυνατότητας της Εταιρείας να εκπληρώνει τις χρηματοοικονομικές της 
υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνονται απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη 
διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών διαθέσιμων για την 
κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων της Εταιρείας που σχετίζονται κυρίως με τα έξοδα λειτουργίας της.  
 
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό  κίνδυνο ρευστότητας καθώς το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών της 
στοιχείων είναι άμεσα διαθέσιμο και υπερκαλύπτει τις υποχρεώσεις της. 
 
δ. Κίνδυνος Αγοράς  
Ο κίνδυνος αγοράς αφορά τις μεταβολές τιμών και αποτίμησης των χρηματοπιστωτικών μέσων και τις τυχόν 
αρνητικές επιπτώσεις τους στην αξία των  θέσεων που κατέχει η Εταιρεία για ίδιο λογαριασμό στο χαρτοφυλάκιο 
συναλλαγών της. Ο κίνδυνος αγοράς συμπεριλαμβάνει και επιμέρους κινδύνους, όπως: συναλλαγματικός κίνδυνος, 
κίνδυνος επιτοκίων, κίνδυνος μεταβλητότητας, κίνδυνος διασποράς, κίνδυνος συσχέτισης. 
 
Η Εταιρεία, λόγω του είδους των επενδύσεων που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του έτους, κυρίως σε 
καταθέσεις όψεως και αμοιβαία κεφάλαια, δεν είναι εκτεθειμένη σε σημαντικό κίνδυνο μεταβολής των τιμών και 
διασποράς. Επίσης η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί συναλλαγές ούτε διαθέτει διαθέσιμα σε ξένα νομίσματα, κατά 
συνέπεια δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται επίσης σε σημαντικό επιτοκιακό 
κίνδυνο, καθώς το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα (π.χ. μηδενισμός επιτοκίου) είναι ιδιαίτερα χαμηλό και δεν έχει 
επίπτωση στα περιουσιακά στοιχεία της τα οποία επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. 
 
ε. Κίνδυνος Συγκέντρωσης  
Ο κίνδυνος συγκέντρωσης αφορά στον κίνδυνο καταστροφής – αδυναμίας μεμονωμένου αντισυμβαλλόμενου στον 
οποίο η Εταιρεία διατηρεί περιουσιακά στοιχεία (π.χ. κύρια τράπεζα). Η Εταιρεία διατηρεί διαθέσιμα για την κάλυψη 
των άμεσων εξόδων λειτουργίας της σε δύο συστημικές τράπεζες του εσωτερικού και επενδυτικό χαρτοφυλάκιο σε 
μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισής της. 
 
στ. Λειτουργικός Κίνδυνος  
Ως λειτουργικός κίνδυνος, νοείται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 18 του ν. 3601/2007 ο κίνδυνος επέλευσης ζημιών 
που οφείλεται είτε στην ανεπάρκεια είτε στην αστοχία εσωτερικών διαδικασιών, φυσικών προσώπων και 
συστημάτων είτε σε εξωτερικά γεγονότα. Ειδικότερα, για την Εταιρεία συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο:  
(α) ο λεγόμενος νομικός κίνδυνος και ιδίως, ο κίνδυνος αστικής ευθύνης της Εταιρείας προς καταβολή 
αποζημιώσεων σε τρίτους,  
(β) οι περιπτώσεις εσωτερικής και εξωτερικής απάτης σε βάρος της Εταιρείας,  
(γ) η δυσλειτουργία των συστημάτων ασφαλείας εργατικού δυναμικού και των εργασιακών πρακτικών,  
(δ) η διακοπή της δραστηριότητας ή δυσλειτουργία των συστημάτων πληροφορικής 
(ε) η μη εφαρμογή ή η λανθασμένη εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών που αφορούν την οργάνωση και 
λειτουργία της Εταιρείας και  
(στ) βλάβη σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.  
 
Η Εταιρεία διαθέτει πολιτικές και διαδικασίες για την αντιμετώπιση του λειτουργικού κινδύνου και τη διασφάλιση 
της εταιρικής συνέχειας. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων για την παρακολούθηση του λειτουργικού κινδύνου 
της Εταιρείας ελέγχει την εφαρμογή των αντίστοιχων πολιτικών που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η Εταιρεία και για 
λόγους κεφαλαιακής επάρκειας βασίζεται στη σύγκριση του σταθμισμένου ενεργητικού με το 25% των παγίων 
εξόδων του τελευταίου έτους.   
 



ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. – Κεφαλαιακή Επάρκεια και Διαχείριση Κινδύνου                                                                                    

  

 6 

Αναλυτικότερα, στις συναλλαγές με τους πελάτες της η Εταιρεία εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση λαθών, παραλήψεων ή  περιπτώσεων απάτης. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει σαφείς εσωτερικές 
διαδικασίες σχετικά με τη λήψη και διεκπεραίωση παραπόνων και καταγγελιών των πελατών της, οι οποίες 
καθορίζουν τους υπευθύνους και τα στάδια διεκπεραίωσης των παραπόνων των πελατών και διασφαλίζουν την 
ενημέρωση των ανώτερων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας. Επίσης τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες 
διαδικασίες για τη διασφάλιση των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων των πελατών. Πιο συγκεκριμένα σε 
μηνιαία βάση πραγματοποιείται συμφωνία των θέσεων των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων μεταξύ των αρχείων 
που τηρεί η Εταιρεία και ο θεματοφύλακας.  
 
Για την αντιμετώπιση επειγουσών εξωγενών καταστάσεων που μπορεί να απειλήσουν την ομαλή διεξαγωγή των 
εργασιών της Εταιρείας και/ή μπορεί να προκαλέσουν παρατεταμένη διακοπή της λειτουργίας ενός κρίσιμου 
συστήματος ή ακόμη και ολόκληρου του μηχανογραφικού της κέντρου, η Εταιρεία έχει προβλέψει, στο πλαίσιο 
εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης κρίσεων και έκτακτων παθολογικών καταστάσεων (disaster and recovery 
plan),  τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας της απομακρυσμένα, με εφεδρικό μηχανογραφικό κέντρο εκτός 
του χώρου της, στο οποίο τηρείται ο λογιστικός εξοπλισμός της. Με τη χρήση του εφεδρικού μηχανογραφικού 
κέντρου ανακτάται σε εύλογο χρονικό διάστημα η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων σε περίπτωση 
διακοπής.  Ταυτόχρονα, η Εταιρεία διαθέτει αξιόπιστη, καθημερινή λειτουργία backup του συνόλου των 
πληροφοριακών της δεδομένων (data) σε υποδομή cloud server με άμεση πρόσβαση. 
 
Μέρος της εταιρικής πολιτικής ελέγχου του λειτουργικού κινδύνου είναι και η εφαρμοζόμενη διαδικασία διαχείρισης 
των προσβάσεων των χρηστών στα συστήματα και τις εφαρμογές καθώς και στις ανάλογες διαδικασίες 
αναθεώρησης των δικαιωμάτων πρόσβασης. Κάθε χρήστης, ανάλογα με την αρμοδιότητά του, έχει συγκεκριμένες 
προσβάσεις στα μηχανογραφικά συστήματα και τις μηχανογραφικές εφαρμογές. Επιπρόσθετα, έχουν ληφθεί όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη, ανίχνευση και καταστολή κακόβουλου λογισμικού. Το προσωπικό είναι 
ενημερωμένο για τους κινδύνους που διατρέχει η Εταιρεία από κακόβουλα λογισμικά καθώς και για τις μεθόδους 
και τις διαδικασίες αντιμετώπισης αυτών. Απαγορεύεται η κάθε είδους χρήση, εγκατάσταση ή αντιγραφή λογισμικού 
στα συστήματα της Εταιρείας, προερχόμενου από μη έμπιστες πήγες (π.χ. το Διαδίκτυο ή συστήματα τρίτων) το 
οποίο μπορεί να βλάψει τις πληροφορίες και τα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας. 
 
ζ. Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με την πανδημία COVID-19 
Κατά το έτος 2021 ξεκίνησε και επιταχύνθηκε ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού κατά του ιού SARS-CoV-2 
σηματοδοτώντας την έναρξη της δραστικής αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 και τη σταδιακή επαναφορά 
της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας σε κανονικότερα επίπεδα τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στη 
χώρα μας. Δεν έλειψαν όμως γεγονότα όπως οι εποχικές εξάρσεις της πανδημίας λόγω των συνεχών μεταλλάξεων 
του ιού, η χαλάρωση εφαρμογής και ελέγχου των υγειονομικών πρωτοκόλλων που δυσχέραναν την πτωτική πορεία 
των κρουσμάτων – ασθενειών με αποτέλεσμα τη διατήρηση των μέτρων προστασίας για μεγαλύτερα χρονικά 
διαστήματα συμβάλλοντας στη διατήρηση ενός περιβάλλοντος αβεβαιότητας.  
 
Λόγω του αντικειμένου και της φύσης της δραστηριότητας της Εταιρείας οι εν λόγω εξελίξεις δεν αναμένεται να 
έχουν σημαντική επίδραση στον κύκλο εργασιών της ούτε να επιφέρουν αξιοσημείωτες επιπτώσεις στην ικανότητά 
της να εισπράττει τις προκαθορισμένες αμοιβές και προμήθειες από τη διαχείριση των Οργανισμών Συλλογικών 
Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Αμοιβαία Κεφάλαια) και τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια πελατών της. Επιπρόσθετα, η 
Εταιρεία διατηρεί περιουσιακά στοιχεία υψηλής ρευστότητας και ποιότητας κυρίως μέσω επενδύσεων σε μερίδια 
αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισής της και καταθέσεων όψεως σε ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Το σύνολο των 
τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων είναι άμεσα ρευστοποιήσιμο και αποτιμάται σε τρέχουσες αγοραίες 
τιμές (mark to market). Αντιστοίχως ανεπηρέαστη εκτιμάται ότι παραμένει η ικανότητα της Εταιρείας να εκπληρώνει 
τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της, όταν αυτές γίνονται απαιτητές. Οι ομαλές ταμειακές ροές και η ισχυρή 
κεφαλαιακή θέση της Εταιρείας διασφαλίζουν τα απαραίτητη διαθέσιμα για την κάλυψη των υποχρεώσεών της που 
σχετίζονται με τα έξοδα λειτουργίας της.  
 
Σε επιχειρησιακό και οργανωτικό επίπεδο, η Εταιρεία εφάρμοσε με επιτυχία πολιτικές και διαδικασίες που επέτρεψαν 
ευέλικτες μορφές εργασίας ούτως ώστε οι λειτουργίες της να διεκπεραιώνονται καθημερινά, εύρυθμα και 
απρόσκοπτα από τα αρμόδια στελέχη της είτε από το χώρο εργασίας τους είτε απομακρυσμένα μέσω τηλεργασίας 
όταν οι συνθήκες ή οι κανόνες και οι οδηγίες που επιβάλλονται – ανακοινώνονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 το απαιτούσαν. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω μέτρων και 
ενεργειών, η Εταιρεία αφενός μεν διασφάλισε πλήρως την υγεία των εργαζόμενών της, αφετέρου δε πέτυχε την 
συνολική και απρόσκοπτη λειτουργία της καθ’ όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.  
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η. Λοιποί Κίνδυνοι 
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στους παρακάτω επιπρόσθετους κινδύνους: 
 
• Κίνδυνος Κεφαλαίου 

Η Εταιρεία φροντίζει να διαθέτει, ανά πάσα στιγμή, ικανό ύψος ιδίων κεφαλαίων προκειμένου να λειτουργεί 
απρόσκοπτα και προβαίνει, όταν αυτό είναι απαραίτητο, σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου σε μετρητά.  
 
Γενικότερα, Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους από έκτακτα γεγονότα που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν σημαντικά την καθαρή θέση της (π.χ. δικαστικές διαμάχες, ζημιές σε πάγια της Εταιρείας). Η Εταιρεία 
φροντίζει, όπου κρίνει απαραίτητο, να συνάπτει τις κατάλληλες ασφαλιστικές συμβάσεις για την κάλυψη των 
σχετικών κινδύνων. 
 
• Κίνδυνος Κερδοφορίας  

Η Εταιρεία λειτουργεί με οδηγό το εγκεκριμένο ετήσιο επιχειρησιακό πλάνο λειτουργίας της (business plan) και σε 
τακτική βάση εξετάζει τυχόν αποκλίσεις και προβαίνει στα αναγκαία διορθωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει 
την ορθή εκτέλεσή του. Λόγω του ότι η Εταιρεία είναι νεοσύστατη και διανύει τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, 
έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά καταστάσεις όπου τα 
λειτουργικά της έσοδα να είναι αναλογικά μειωμένα, κυρίως μέσα από το συνεχή έλεγχο των δαπανών λειτουργίας 
και τον εξορθολογισμό των εξόδων αλλά και την κεφαλαιακή ενίσχυση της όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. 
 
 
3. Πολιτική Αποδοχών 
 
Η Πολιτική Αποδοχών καταρτίζεται και υιοθετείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συμμόρφωση με 
τα άρθρα 23α και 23β του Ν.4099/2012 (όπως ισχύουν μετά την προσθήκη τους από το Ν.4416/2016 - 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία Οδηγίας 2014/91/ΕΕ), καθώς και του Παραρτήματος Ι αρ. 11 της Απόφασης 
υπ’ αρ. 8/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως αυτό τροποποιήθηκε με την Απόφαση υπ’ αρ. 
28/606/22.12.2011 και εξειδικεύθηκε με την Εγκύκλιο 48 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η παρούσα πολιτική έχει 
λάβει υπόψη τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 σχετικά με τις γνωστοποιήσεις αειφορίας στον τομέα 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κανονισμός SFDR).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). 
 
Σκοπός της Πολιτικής Αποδοχών είναι να περιγράψει τις βασικές αρχές, τους όρους και τους κανόνες που διέπουν 
το σύστημα αποδοχών των εργαζόμενων της Εταιρείας που περιγράφονται κατωτέρω: 
 
• Η προαγωγή της ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων. 
• Η αποτροπή της ανάληψης κινδύνων ασύμβατων προς το προφίλ κινδύνου και τους Κανονισμούς των ΟΣΕΚΑ 

που διαχειρίζεται η Εταιρεία. 
• Η μη παρακώλυση του καθήκοντος της Εταιρείας να ενεργεί προς το συμφέρον των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ. 
• Η αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.  
• Η τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο διατάξεων και κανόνων.  
• Η ευθυγράμμιση με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα συμφέροντα της Εταιρείας, 

των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και των μεριδιούχων στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ. 
• Η προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού. 
• Η αξιολόγηση της ανταμοιβής σε συνάρτηση με σαφώς προσδιορισμένους και μετρήσιμους στόχους ανάλογα 

με το αντικείμενο της εργασίας. 
• Η εφαρμογή ενός συστήματος συνολικής ανταμοιβής με ισορροπία μεταξύ των σταθερών και μεταβλητών 

συνιστωσών του ούτως ώστε, αφενός μεν να εξασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα του έναντι αντίστοιχων 
συστημάτων ομοειδών με την Εταιρεία οργανισμών, αφετέρου δε διατηρείται ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος στα 
επιθυμητά από την Εταιρεία επίπεδα. 

• Η πρόβλεψη κατάλληλων κριτηρίων στο σύστημα αποδοχών, προκειμένου να προάγονται σε συστηματική βάση 
η αειφορία στις επενδύσεις και να μειώνεται ο κίνδυνος βιωσιμότητας. 

 
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 
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• 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. 

 
Αναλυτικές πληροφορίες για την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας καθώς και για τις καταβληθείσες 
αποδοχές κατά το έτος 2021, παρατίθενται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και στην Ετήσια 
Έκθεση Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων χρήσης 2021 οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.athosam.com. 
 
 
 
 
 
 


