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Ι. Νομοθετικό Πλαίσιο και Σκοπός Πολιτικής.  

Η Πολιτική Αποδοχών («πολιτική») της ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ («η Εταιρεία») θεσπίζεται 

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).   

ΙΙ. Σκοπός Πολιτικής Αποδοχών. 

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. 

ΙII. Πεδίο Εφαρμογής. 

Σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η πολιτική αποδοχών εφαρμόζεται στις ακόλουθες 

κατηγορίες υπαλλήλων: 

1. Ανώτερα διοικητικά στελέχη. 

2. Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους. 

3. Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου. 

4. Οποιονδήποτε εργαζόμενο που λαμβάνει συνολικές αποδοχές που τον τοποθετούν στο ίδιο 

μισθολογικό κλιμάκιο με τα υπό (1) και (2) πρόσωπα και του οποίου οι επαγγελματικές δραστηριότητες 

έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας ή των ΟΣΕΚΑ και των ιδιωτικών 

χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται.  
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Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας  («εργαζόμενοι») 

που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες με γνώμονα τη θέση που κατέχουν και τα καθήκοντα που 

αναλαμβάνουν: 

α/α Κατηγορία εργαζόμενου Θέση – καθήκοντα 

1 Ανώτερα διοικητικά στελέχη 

Εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου & Ανώτερα 

Διευθυντικά στελέχη: 

• Διευθύνων Σύμβουλος. 

• Εντεταλμένος Σύμβουλος. 

2 
Πρόσωπα που αναλαμβάνουν 

κινδύνους 

• Επικεφαλής της Διεύθυνσης Επενδύσεων. 

• Διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ιδιωτικών 

χαρτοφυλακίων πελατών. 

3 
Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες 

ελέγχου 

• Εσωτερικός Ελεγκτής. 

• Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 

• Υπεύθυνος Συμμόρφωσης AML. 

4 

Εργαζόμενοι με συνολικές αποδοχές 

παρόμοιες με αυτές των κατηγοριών (1) 

και (2) και με επαγγελματικές 

δραστηριότητες με ουσιώδη αντίκτυπο 

στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας, 

των Α.Κ. και λοιπών χ/φ.  

• Επικεφαλής Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων. 

• Επικεφαλής Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατείας. 

Λοιποί εργαζόμενοι ή λοιπές κατηγορίες εργαζομένων που δεν αναφέρονται ανωτέρω δεν υπόκεινται στο 

πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής.  

Η επαγγελματική δραστηριότητα προσώπων που συνδέονται με τη στρατηγική της Εταιρείας (π.χ. 

πωλήσεις) για την οποία ενδέχεται να λαμβάνουν αμοιβές οι οποίες εξαρτώνται από την αξία ή το ύψος 

των συναλλαγών πελατών για λογαριασμό των οποίων μεσολαβούν ή έχουν συστήσει στην Εταιρεία, 

εκτιμάται ότι δεν έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας ή των Α.Κ. και ως εκ τούτου 

κρίνεται εκτός πεδίου εφαρμογής της παρούσας πολιτικής. 

IV. Είδη Αποδοχών και γενικές αρχές. 

Ως αποδοχές νοούνται οι οποιασδήποτε μορφής αμοιβές και παροχές που καταβάλει η Εταιρεία προς τους 

εργαζόμενους της σε αντάλλαγμα των παρεχόμενων από αυτούς επαγγελματικών υπηρεσιών μέσω 

εξαρτημένης ή μη σχέσης εργασίας, όπως μισθοί, προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές, μεταβλητές 

αποδοχές ή παροχές που εξαρτώνται από τις επιδόσεις του εργαζόμενου ή από συμβατικούς όρους, 

εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές και πληρωμές που συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης.  

Οι αποδοχές των εργαζόμενων διακρίνονται σε: 

1. Σταθερές αποδοχές: 

Θεωρούνται οι αποδοχές οι οποίες δεν συνδέονται με τις επιδόσεις των εργαζόμενων και αφορούν σε 

βασικές σταθερές αμοιβές. 

2. Μεταβλητές αποδοχές: 

Θεωρούνται οι πρόσθετες πληρωμές ή παροχές, οι οποίες εξαρτώνται από τις επιδόσεις των 

εργαζόμενων ή από συμβατικούς όρους. 
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Επικουρικές πληρωμές ή παροχές οι οποίες αποδίδονται χωρίς διακρίσεις στους εργαζόμενους και 

αποτελούν μέρος της γενικής πολιτικής της Εταιρείας και δεν παρέχουν κίνητρα για την ανάληψη 

κινδύνων, δεν εντάσσονται στον ορισμό των μεταβλητών αποδοχών. Ενδεικτικά, ως τέτοιες νοούνται η 

παροχή ομαδικού ασφαλιστηρίου ζωής και υγείας και το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.  

Επιπρόσθετα, παροχές οι οποίες δίνονται σε συγκεκριμένους εργαζόμενους, αναλόγως των αναγκών της 

θέσης που κατέχουν και του επιπέδου ευθύνης, όπως χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, έξοδα κίνησης και 

φιλοξενίας, χρήση κινητού τηλεφώνου, δεν παρέχονται σε συνάρτηση των επιδόσεών τους και δεν 

συνδέονται με κίνητρα για ανάληψη κινδύνων, ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στην έννοια των μεταβλητών 

αποδοχών. 

Οι γενικές αρχές που πρέπει να διέπουν το σύστημα αποδοχών και τις αποδοχές που καταβάλει η Εταιρεία 

συνοψίζονται ως εξής: 

• Οι σταθερές και μεταβλητές αμοιβές πρέπει να εξισορροπούνται κατάλληλα ώστε η σταθερή συνιστώσα 

να αντιπροσωπεύει επαρκώς υψηλό ποσοστό των συνολικών αποδοχών, προκειμένου να επιτρέπει την 

εφαρμογή πλήρως ευέλικτης πολιτικής για τις μεταβλητές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης της 

δυνατότητας να μην καταβληθούν μεταβλητές αποδοχές. 

• 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 ΟΣΕΚΑ και των κινδύνων τους και των συνολικών αποτελεσμάτων της 

Εταιρείας 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 Εταιρεία, 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. 

• 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. 

• Οι μεταβλητές αποδοχές καταβάλλονται ή κατοχυρώνονται μόνο εάν είναι βιώσιμες βάσει της 

συνολικής οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας, 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 Εταιρεία ή 

ο ΟΣΕΚΑ παρουσιάζει 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). 

• Τουλάχιστον 50%, οποιωνδήποτε μεταβλητών αποδοχών αποτελείται από μερίδια ή μετοχές του/των 

ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Εταιρεία ή ισοδύναμα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ή ισοδύναμα 

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

αποτελεσματικά κίνητρα. 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%. 

• Τουλάχιστον 40% των μεταβλητών αποδοχών, αναβάλλεται για περίοδο αρμόζουσας διάρκειας, 

λαμβανομένης υπόψη της περιόδου διακράτησης που συνιστάται στους μεριδιούχους των υπό 

διαχείριση ΟΣΕΚΑ και ευθυγραμμίζεται ορθά με τη φύση των κινδύνων των εν λόγω ΟΣΕΚΑ. 

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

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

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

αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται. 

• Οι μεταβλητές αποδοχές δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών ή μεθόδων που διευκολύνουν την 

αποφυγή τήρησης των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας και κανονιστικών πράξεων. 

• Tο προσωπικό υποχρεούται 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 στην πολιτική αποδοχών και στο σύστημα 

αποδοχών της Εταιρείας. 

V. Εφαρμογή Συστήματος Αποδοχών. 

Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική αποδοχών με βάση την αρχή της αναλογικότητας. Εκτιμώντας το μέγεθος, 

την οργανωτική δομή και το αντικείμενο των εργασιών της προκύπτει ότι η Εταιρεία δεν έχει πολύπλοκη 

δομή λειτουργίας και εξ΄ αυτού του γεγονότος δύναται να υιοθετεί και να εφαρμόζει ευέλικτη πολιτική 

αποδοχών.  

Η Εταιρεία μέσω του συστήματος αποδοχών που υιοθετεί στοχεύει στην προσέλκυση διατήρηση και 

ανάπτυξη υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών ανθρώπινου δυναμικού με κοινή εργασιακή και εταιρική 

κουλτούρα. 

Οι αμοιβές καθώς και οι τυχόν παροχές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Οι αποδοχές των εργαζόμενων 

ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από εξουσιοδοτημένα από αυτό πρόσωπα. 

Η Εταιρεία δεν καταβάλει εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές κατά την έννοια της παρούσας πολιτικής. 

Στα καταστατικά έγγραφα των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν προβλέπεται η άμεση καταβολή από ΟΣΕΚΑ, 

οποιασδήποτε αμοιβής (μεταβλητής ή άλλης) στους εργαζόμενους της Εταιρείας. 

Οι συνολικές αποδοχές των εργαζόμενων στην Εταιρεία αποτελούνται από σταθερές και υπό την απόλυτη 

διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας μη εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές καθώς και από επικουρικές όπως 

αυτές εννοιολογικά προσδιορίζονται στην ενότητα IV.  

1. Σταθερές αποδοχές. 

Οι σταθερές αποδοχές των εργαζομένων ορίζονται, ως προς τα ελάχιστα όρια των αμοιβών, από την 

εργατική νομοθεσία. 

Οι σταθερές αποδοχές αντανακλούν το μορφωτικό 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. Οφείλουν να είναι ανταγωνιστικές έτσι ώστε να είναι εφικτή η 

προσέλκυση και διατήρηση εργαζόμενων που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες που έχει 

ανάγκη η Εταιρεία. 

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

εφαρμογή πλήρως ευέλικτης πολιτικής για τις μεταβλητές αποδοχές. 

Ετήσιες αναπροσαρμογή των σταθερών αποδοχών δύνανται να πραγματοποιούνται στο βαθμό που οι 

συνθήκες το επιτρέπουν, λαμβάνοντας υπόψη τα ετήσια αποτελέσματα της Εταιρείας και τις τάσεις της 

αγοράς εργασίας γενικά και για κάθε θέση. 

2. Μεταβλητές αποδοχές. 

Οι τυχόν μεταβλητές αποδοχές δεν είναι εγγυημένες, είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της 

Εταιρείας και προϋποθέτουν την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και της κερδοφορίας της 

Εταιρείας. Μπορούν να παρέχονται ως επιβράβευση για την απόδοση του εργαζόμενου βάσει ποσοτικών 

και ποιοτικών κριτηρίων που συμφωνούνται στο πλαίσιο της ετήσιας ατομικής στοχοθέτησης.  

Τα ποσοτικά κριτήρια καθορίζονται κάθε φορά ανάλογα με την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα, 

το αντικείμενο της εργασίας και τον βαθμό επίδρασης αυτής στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας και των 

υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων. 

Τα ποιοτικά κριτήρια περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στοιχεία όπως η 

αποτελεσματικότητα του εργαζόμενου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, η αποτελεσματικότητα της 

οργάνωσης και του προγραμματισμού, το πνεύμα συνεργασίας, η ορθή ιεράρχηση στόχων και 

προτεραιοτήτων, η αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων και η συνεπής τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. 

Γενικότερα, οι μεταβλητές αποδοχές που προαιρετικά δύναται να καταβάλλει η Εταιρεία, καθορίζονται 

από το συνδυασμό αξιολόγησης των επιδόσεων του εργαζόμενου, του Τμήματος – Λειτουργίας στο/ην 

αυτός εργάζεται, των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας και της απόδοσης των υπό διαχείριση 

ΟΣΕΚΑ και των ιδιωτικών χαρτοφυλακίων βάσει του προφίλ κινδύνου τους.  

Το ύψος των μεταβλητών αποδοχών αφορά σε ποσοστό (%) επί των ετήσιων σταθερών αποδοχών (ετήσιος 

μικτός μισθός) το ανώτατο όριο του οποίου καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από 

εξουσιοδοτημένα από αυτό πρόσωπα.   

Η ατομική στοχοθέτηση κάθε εργαζόμενου που εμπίπτει στο πλαίσιο των μεταβλητών αποδοχών 

διενεργείται εντός του πρώτο διμήνου του ημερολογιακού έτους που αφορά με ευθύνη της Διοίκησης της 

Εταιρείας. Τα κριτήρια (ποιοτικά και ποσοτικά) για τη στοχοθέτηση και κατ’ επέκταση για την αξιολόγηση 

είναι πολλαπλά και διαφορετικά με βάση το ρόλο και τη θέση ευθύνης του εργαζόμενου και ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά αφορούν σε: 

• Εταιρικούς οικονομικούς στόχους: Συνήθως κοινοί για όλους τους εργαζόμενους της Εταιρείας 

καθώς η επίτευξή τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καταβολή μεταβλητών αποδοχών. 

Είναι κατά βάση ποσοτικοί και αφορούν στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας όπως ενδεικτικά, 

κερδοφορία, κύκλος εργασιών, λειτουργικό κόστος, κεφάλαια υπό διαχείριση, διανομή μερίσματος 

κλπ. 

• Αποτελέσματα επενδυτικής διαχείρισης: Αφορούν κατά βάση τη Διεύθυνση Επενδύσεων και τους 

διαχειριστές χαρτοφυλακίων και συνδέονται με την επίτευξη των στόχων απόδοσης των υπό 

διαχείριση ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό και τον κανονισμό τους και των ιδιωτικών 

χαρτοφυλακίων σύμφωνα με τους επενδυτικούς στόχους και το επενδυτικό προφίλ των 

επενδυτών, π.χ. επίτευξη υπέρ-απόδοσης σε σχέση με δείκτες σύγκρισης ή τον ανταγωνισμό κλπ. 

• Πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελάτη: Αφορούν κατά βάση τα τμήματα ανάπτυξης εργασιών και 

εξυπηρέτησης πελατείας και συνδέονται με την επίτευξη στόχων πωλήσεων, ποιότητας και 
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ταχύτητας εξυπηρέτησης και ικανοποίησης πελάτη, π.χ. κεφάλαια υπό διαχείριση, διαχείριση 

συμμετοχών – εξαγορών, χειρισμός αιτημάτων πελατών, διαχείριση παραπόνων κλπ. 

• Λειτουργίες και διαδικασίες: Αφορούν στην εύρυθμη και σύννομη εταιρική λειτουργία, στην τήρηση 

του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και στην επίτευξη υψηλών λειτουργικών προτύπων, π.χ. 

τήρηση κανονιστικών υποχρεώσεων, τήρηση – βελτίωση εσωτερικών κανονισμών και 

διαδικασιών, απρόσκοπτη λειτουργία συστημάτων κλπ. 

• Ελεγκτικές διαδικασίες: Αφορούν κυρίως στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα εργαζόμενων που 

ασκούν τις λειτουργίες του εσωτερικού ελεγκτή, του υπεύθυνου κανονιστικής συμμόρφωσης και 

του υπεύθυνου συμμόρφωσης AML και συνδέονται με την επίτευξη ειδικής επιμέρους 

στοχοθεσίας, βάσει των καθηκόντων τους, η οποία είναι ανεξάρτητη των επιδόσεων των 

επιχειρηματικών τομέων που ελέγχουν, π.χ. τήρηση πλάνου εσωτερικού ελέγχου, παρακολούθηση 

της νομοθεσίας και του κανονιστικού πλαισίου και προσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών και 

πολιτικών, τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά με τις διαδικασίες KYC και AML κλπ.  

• Χρηματοοικονομικούς και λειτουργικούς κινδύνους: Αφορούν στους εργαζόμενους της Εταιρείας που 

εκ της θέσεως τους συνδέονται με την αναγνώριση και εκτίμηση των κινδύνων στους οποίους είναι 

εκτεθειμένη η Εταιρεία, οι ΟΣΕΚΑ και τα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται καθώς και τη 

λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή ή ελαχιστοποίησή τους, π.χ. κεφαλαιακή επάρκεια, 

εφαρμογή μεθοδολογίας μέτρησης κινδύνου ΟΣΕΚΑ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων, λειτουργικός 

κίνδυνος Εταιρείας κλπ. 

• Κινδύνους βιωσιμότητας: Αφορά στην ενσωμάτωση στη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης των 

εργαζομένων κριτηρίων άμεσα συνδεδεμένων με την ορθή  και αποτελεσματική διαχείριση των 

κινδύνων βιωσιμότητας και την επίτευξη στόχων αειφορίας ιδιαίτερα για τους υπό διαχείριση 

ΟΣΕΚΑ και τα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια, ειδικά στην περίπτωση που αυτά προωθούν περιβαλλοντικά 

ή κοινωνικά χαρακτηριστική ή έχουν ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις (σύμφωνα με τα άρθρα 8 

και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών). 

Επιμέρους ρυθμίσεις καταβολής μεταβλητών αποδοχών 

Στην περίπτωση που η Εταιρεία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και υπό τις προϋποθέσεις 

και όρους που αυτή εκάστοτε θέτει και κατόπιν επίτευξης των στόχων επίδοσης των εργαζόμενών της, 

αποφασίσει την καταβολή μεταβλητών αποδοχών ισχύουν τα παρακάτω: 

i. Όταν η αξία χαρτοφυλακίου ενός υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ ανέρχεται στο 50% ή και 

περισσότερο της αξίας του συνόλου του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται η Εταιρεία, τότε 

τουλάχιστον το 50% των οποιονδήποτε μεταβλητών αποδοχών που καταβάλει η Εταιρεία 

υποχρεωτικά αποτελείται από μερίδια του σχετικού ΟΣΕΚΑ ή από ισοδύναμα ιδιοκτησιακά 

δικαιώματα , λαμβάνοντας υπόψη και τον κανονισμό του ΟΣΕΚΑ.  Στην περίπτωση που η αξία 

του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ είναι μικρότερη του 50% της αξίας του 

συνόλου του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται η Εταιρεία δεν ισχύει το ελάχιστο ποσοστό του 

50%, ως εκ τούτου η Εταιρεία δύναται να καταβάλει τις μεταβλητές αποδοχές σε μετρητά, 

τηρούμενων των προϋποθέσεων των παρ. (ii) και (iii) κατωτέρω. 

ii. Οι μεταβλητές αποδοχές υπόκειται σε υποχρέωση αναβαλλόμενων καταβολών σύμφωνα με 

την εξής ρύθμιση: 

α. Μεταβλητές αποδοχές μικρότερες ή ίσες του 25% των ετήσιων σταθερών αποδοχών με 

δεν υπόκεινται σε υποχρέωση αναβαλλόμενων καταβολών. 

β. Το τυχόν υπερβάλλον μέρος των μεταβλητών αποδοχών που ξεπερνά το 25% και μέχρι 

το 50% των ετήσιων σταθερών αποδοχών υπόκειται σε υποχρέωση αναβαλλόμενων 

καταβολών ίση με 40% του υπερβάλλοντος του 25% μέρους των μεταβλητών αποδοχών. 
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γ. Το τυχόν υπερβάλλον μέρος των μεταβλητών αποδοχών που ξεπερνά το 50% των 

ετήσιων σταθερών αποδοχών υπόκειται σε υποχρέωση αναβαλλόμενων καταβολών ίση 

με 60% του υπερβάλλοντος του 50% μέρους των μεταβλητών αποδοχών. 

iii. Οι περιπτώσεις καταβολής μεταβλητών αποδοχών με τη μορφή μεριδίων ΟΣΕΚΑ ή ισοδύναμων 

ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και αυτών των αναβαλλόμενων καταβολών υπόκεινται σε 

πολιτική διακράτησης, με σκοπό την ευθυγράμμιση των κινήτρων προς τα συμφέροντα της 

Εταιρείας και των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και των μεριδιούχων στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ. Η 

διακράτηση έχει διάρκεια τριών (3) ετών, λαμβανομένης υπόψη της εφαρμοζόμενης περιόδου 

διακράτησης που συνιστάται στους μεριδιούχους του εν λόγω ΟΣΕΚΑ. Το ποσοστό των 

μεταβλητών αποδοχών, η καταβολή του οποίου αναβάλλεται σύμφωνα με τα παραπάνω, 

καταβάλλεται αναλογικά επιμεριζόμενο κατά το διάστημα των τριών (3) ετών. 

iv. Το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών δύναται να συρρικνώνεται σημαντικά όταν η Εταιρεία ή 

ο ΟΣΕΚΑ παρουσιάζει 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). 

 

3. Λοιπές παροχές. 

Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα αποδοχών της Εταιρείας δεν προβλέπονται πρόσθετες προαιρετικές 

παροχές για τους εργαζόμενους σε περίπτωση πρόωρης ή μη συνταξιοδότησης. 

Σε κάθε περίπτωση διακοπής εργασιακής σχέσης από οποιαδήποτε αιτία, εφαρμόζονται τουλάχιστον οι 

διατάξεις της υφιστάμενου πλαισίου της εργατικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση που η Εταιρεία 

αποφασίσει, κατ’ εξαίρεση, να καταβάλει αποζημίωση που υπερβαίνει τα οριζόμενα από τη νομοθεσία, 

αυτές σχετίζονται με τις επιτευχθείσες αποδόσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης και είναι 

σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να μην ανταμείβουν την αποτυχία. 

Η Εταιρεία δεν έχει θεσμοθετήσει επικουρικές παροχές κατά την έννοια της ενότητας IV οι οποίες  να 

καταβάλλονται χωρίς διακρίσεις στους εργαζόμενους όπως η παροχή ομαδικού ασφαλιστηρίου ζωής και 

υγείας και το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Η Εταιρεία θεωρεί ότι οι παροχές αυτές, όταν και εάν 

θεσμοθετηθούν, λόγω ότι δεν παρέχουν κίνητρα για την ανάληψη κινδύνων από τους εργαζόμενους δεν 

εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής και αποτελούν απλά μέρος της γενικής 

πολιτικής της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία έχει θεσμοθετήσεις πρόσθετες παροχές οι οποίες δίνονται σε συγκεκριμένους εργαζόμενους, 

αναλόγως των αναγκών της θέσης που κατέχουν και του επιπέδου ευθύνης, όπως χρήση εταιρικού 

αυτοκινήτου, έξοδα κίνησης και φιλοξενίας, χρήση κινητού τηλεφώνου. Η Εταιρεία θεωρεί ότι οι παροχές 

αυτές δεν παρέχονται σε συνάρτηση των επιδόσεων των συγκεκριμένων εργαζόμενων και δεν συνδέονται 

με κίνητρα για ανάληψη κινδύνων, ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 

πολιτικής και αποτελούν απλά μέρος της γενικής πολιτικής της Εταιρείας. 

VII. Έλεγχος, τροποποίηση – επανεξέταση της παρούσας πολιτικής. 

Η Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας δεν κρίνει σκόπιμη τη σύσταση Επιτροπής 

Αποδοχών. 

Η Πολιτική Αποδοχών υιοθετείται και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο είναι 

υπεύθυνο και για την επίβλεψη της εφαρμογής της. Το Δ.Σ. επανεξετάζει τουλάχιστον σε ετήσια βάση την 
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Πολιτική Αποδοχών λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Υπεύθυνου 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης.  

Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών υπόκειται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε κεντρική και 

ανεξάρτητη εσωτερική αξιολόγηση όσον αφορά στη συμμόρφωσή της προς τις πολιτικές και διαδικασίες 

αποδοχών που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αρμόδιος για τον έλεγχο και την αξιολόγηση 

αυτή είναι ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας, ο οποίος απολαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του. 

VIΙI. Δημοσιοποίηση. 

Η Πολιτική Αποδοχών, όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει, κοινοποιείται και είναι προσβάσιμη σε 

όλους τους εργαζόμενους της Εταιρείας. 

Επίσης, η εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών δημοσιοποιείται και είναι ελεύθερα διαθέσιμη στο 

επενδυτικό κοινό στο  διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.athosam.com και κατόπιν αιτήματος χωρίς 

επιβάρυνση σε έντυπο μορφή στα γραφεία της Εταιρείας. 

Επιπλέον, στοιχεία σχετικά με την εφαρμοζόμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και δήλωση με την 

οποία κοινοποιείται στο επενδυτικό κοινό ο τρόπος πρόσβασης σε αυτή και η δυνατότητα λήψης 

αντιγράφου της, περιλαμβάνονται σε όλα τα ενημερωτικά έγγραφα των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα οριζόμενα στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

Μάρτιος 2021. 

 

 

 

 

http://www.athosam.com/

