
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

 
Η πολιτική αποδοχών που εφαρμόζει η Εταιρεία, βασίζεται σε παραμέτρους που 

έχουν σκοπό να βελτιστοποιήσουν την εύρυθμη, αποτελεσματική, ουσιαστική και 
σύννομη λειτουργία  της, παραμένοντας ανταγωνιστική σε επίπεδα αμοιβών, κυρίως 
όσον αφορά τα στελέχη της. Παράλληλα αποσκοπεί στην εξάλειψη της ανάληψης 
κινδύνων όπου αυτοί έχουν κριθεί ανεπιθύμητοι ή τον περιορισμό τους σε αποδεκτά 
και ασφαλή πλαίσια όπου η ανάληψη κινδύνων επιτρέπεται, ως επίσης και στην 
αποτροπή της σύγκρουσης συμφερόντων. Αφορά κυρίως τα ανώτερα Διοικητικά 
Στελέχη, τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους ως επίσης και τα πρόσωπα 
που ασκούν καθήκοντα ελέγχου ή πρόσωπα που εν γένει εξομοιώνονται μισθολογικά 
με τα πρόσωπα αυτά. 

 
Σημαντική παράμετρος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής 

αποδοχών είναι η αναλογικότητα. Εκτιμάται ότι η εταιρεία, παρά την αδειοδότησή της 
ως Διαχειριστής Εναλλακτικών Επενδύσεων, δεν έχει πολύπλοκη δομή και οι λοιπές 
δραστηριότητές της και το μέγεθός της επιτρέπουν σχετική ευελιξία όσον αφορά την 
πολιτική αποδοχών. 

 
Η γενική πολιτική για τον καθορισμό των αμοιβών τείνει περισσότερο προς τις 

σταθερές αμοιβές και λιγότερο προς τις μεταβλητές. Μεταβλητές αμοιβές δίνονται σε 
περιπτώσεις επίτευξης σημαντικών στόχων και  σε συνδυασμό με τα εταιρικά 
οικονομικά αποτελέσματα. 

 
Τυχόν πρόσθετες μεταβλητές αμοιβές δίνονται συνήθως σε χρήμα. Στην 

περίπτωση προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης, η τιμή διάθεσης δεν απείχε 
από τις αγοραίες  τιμές, ενώ αφορούσε το σύνολο σχεδόν του προσωπικού. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ  

 
Η Εταιρία έχει ορίσει  επιτροπή αποδοχών, που αποτελείται από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ένα εγνωσμένης αξίας και εμπειρίας 
πρόσωπο εκτός Εταιρείας.  

 
 Η επιτροπή αφού λάβει υπ’ όψη της τις ετήσιες, συνήθως, αξιολογήσεις του 

προσωπικού και αφού επικοινωνήσει με τους καθ’ ύλη αρμόδιους κάθε τμήματος για 
τυχόν επεξηγήσεις – διευκρινίσεις, εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο την 
γενική πολιτική σταθερών αποδοχών που θεωρεί  ότι πρέπει να ακολουθηθεί. 
Παράλληλα και μέσα στον Νοέμβριο, οι επικεφαλείς των τμημάτων έχουν την 
δυνατότητα να εισηγηθούν προς την επιτροπή αποδοχών προτάσεις για την 
ανταμοιβή συγκεκριμένων υπαλλήλων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι. 

 
Προτείνει επίσης ένα εύρος αμοιβών για τα στελέχη τα οποία θεωρούνται ήσσονος 

σημασίας για την λειτουργία της Εταιρείας. Η τελική απόφαση βαρύνει το Διοικητικό 
Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει πλήθος παραμέτρων υπ’ όψη του με τελικό σκοπό την 
εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 

 Η έρευνα και μελέτη του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 
 



 Η αξιοκρατία και η δίκαιη ανταμοιβή τόσο των στελεχών όσο και των 
λοιπών σε όλες τις βαθμίδες υπαλλήλων, σε συνδυασμό με την εν γένει 
απόδοσή τους 

 

 Η νομοθεσία και οι εργασιακοί κανόνες 
 

 Το συμφέρον των μετόχων της και η αναμενόμενη κερδοφορία της 
Εταιρείας και του Ομίλου 

 

 Η  αποφυγή ανάληψης υπερβολικών κινδύνων και η  αποφυγή 
σύγκρουσης συμφερόντων 

 

 Η επήρεια του μισθολογικού και μη κόστους στους δείκτες ρευστότητας, 
επάρκειας κεφαλαίων κλπ. 

 
Οι τυχόν μεταβλητές αποδοχές δεν είναι εγγυημένες και είναι στην διακριτική 

ευχέρεια της Εταιρείας, συνδέονται δε συνήθως με τις επιδόσεις ή  την συνέπεια των 
εργαζομένων στην υλοποίηση των στόχων που τίθενται κάθε φορά Σημαντικός 
παράγων παροχής μεταβλητών αμοιβών είναι πάντοτε οι κρατούσες οικονομικές 
συνθήκες, και η οικονομική κατάσταση και η βιωσιμότητα της εταιρείας στην 
δεδομένη περίοδο Οι μεταβλητές αποδοχές, όταν καταβάλλονται, κρίνονται μη 
σημαντικές ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών και του γενικού κόστους 
λειτουργίας. Μέρος των μεταβλητών αποδοχών μπορεί να μην είναι σε χρήμα, αλλά 
σε μετοχές της Εταιρείας ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που διαχειρίζεται η εταιρεία 
όταν οι συνθήκες για τέτοιες κινήσεις επιτρέπονται ή θεωρούνται ευνοϊκές.  

 
Μεταβλητές αποδοχές οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 100% των σταθερών ετήσιων 

αποδοχών ανά εργαζόμενο, δεν υπόκεινται σε περιορισμό αναβαλλόμενων 

καταβολών. Οι αποδοχές αυτές δεν επιφέρουν περιορισμούς όσον αφορά την 

ρευστότητά τους όταν αφορούν καταβολές μέσω μεριδίων ΟΣΕΚΑ ή συνταξιοδοτικών 

προγραμμάτων, πέραν των εκάστοτε ισχυόντων συμβατικών περιορισμών. 

 
Η πολιτική αποδοχών και συνακόλουθα οι αποδοχές των διαχειριστών και του  

προσωπικού υποβάλλονται προς αναθεώρηση ετησίως. Το εξαιρετικά ρευστό και 
ασταθές οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών έχει σαν αποτέλεσμα την 
τακτικότερη, όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει, αναθεώρηση με αποτελέσματα 
μάλιστα κάποιες φορές επώδυνα τόσο σε επίπεδο μισθών, όσο και ανθρώπων. 

 
Λόγω του μεγέθους και της δομής της Εταιρείας, ο έλεγχος της πολιτικής 

αποδοχών γίνεται συλλογικά κυρίως από το Διοικητικό Συμβούλιο, καταβάλλοντας 
κάθε προσπάθεια να συνάδει με την αρχή της χρηστής διοίκησης και να αποπνέει 
αίσθημα δικαίου. 

 
Η  Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση με ασφαλιστική εταιρία και παρέχει σε μέρος 

του προσωπικού της συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, κρίνοντας ότι είναι προς το 
συμφέρον της Εταιρείας και του εργαζόμενου. 

 
Οι οργανωτικές δομές, η φύση, η εσωτερική οργάνωση και το μέγεθος της 

εταιρείας επιτρέπουν τον απρόσκοπτο έλεγχο των κινδύνων που είναι εκτεθειμένη η 
Εταιρεία και της επιτρέπουν τον ομαλό σχεδιασμό της πολιτικής αποδοχών. 
Επιπρόσθετα, η επιλογή των επενδυτικών εργαλείων και με γνώμονα την αποφυγή 
πολύπλοκων, δυσνόητων και για τούτο δύσκολα ελέγξιμων επενδύσεων, περιορίζει 
τους κινδύνους που υφίσταται. Οι εσωτερικές διαδικασίες περί της αρμονικής 



λειτουργίας των διαφόρων τμημάτων, αποφυγής διαφόρων κινδύνων και αποφυγής 
σύγκρουσης συμφερόντων κρίνονται επαρκείς, ενώ δεν έχουν παρατηρηθεί ή 
αναφερθεί αξιόλογες περιπτώσεις δυσλειτουργίας στα πλαίσια της οικονομικής και 
επενδυτικής δραστηριότητας. 

 
 
 
 


