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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
Η παρούσα πολιτική αποδοχών (“Πολιτική Αποδοχών”) έχει αναπροσαρμοσθεί σε συμμόρφωση με το νόμο 

4416/2016 (ΦΕΚ τεύχος Α’, φύλλο 160/6.9.2016), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η 

Οδηγία 2014/91/ΕΕ «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους ΟΣΕΚΑ, όσον αφορά τις λειτουργίες 

θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις» η οποία (Οδηγία 2009/65/ΕΚ) έχει ενσωματωθεί με 

το νόμο 4099/2012. 

  
Η Πολιτική Αποδοχών: 

➢ Είναι σύμφωνη με τις αξίες, την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους και γενικότερα τα 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρίας, των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και των μεριδιούχων. 

➢ Προωθεί την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων βιωσιμότητας, ενώ η δομή των 

αποδοχών της δεν ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους 

βιωσιμότητας και συνδέεται με την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση. 

➢ Αποτρέπει την εμφάνιση καταστάσεων συγκρούσεως συμφερόντων που αποβαίνουν σε βάρος της 

ορθής, συνετής και χρηστής διαχειρίσεως των κινδύνων και δεν παρακωλύει το καθήκον της Εταιρίας να 

ενεργεί προς το συμφέρον των ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων.   

➢ Συσχετίζεται, στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας με τις ευθύνες και τους κινδύνους που 

αναλαμβάνει και διαχειρίζεται το προσωπικό.  

➢ Εναρμονίζεται με:  

• το μέγεθος και την εσωτερική οργάνωση της Εταιρίας καθώς και  

• τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας  

➢ Στοχεύει στην ευθυγράμμιση των αποδοχών με την κερδοφορία της Εταιρίας, τους αναλαμβανόμενους 

κινδύνους και την επάρκεια κεφαλαίων της καθώς και στη μεγιστοποίηση της απόδοσης της, ενώ 

παράλληλα επιδιώκει την προσέλκυση και διατήρηση  ανθρωπίνου δυναμικού με εξαιρετικές ικανότητες 

στο αντικείμενο εργασίας/ειδικοτητάς τους, σε συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και στην 

εσωτερική διαφάνεια. 

➢ Ευθυγραμμίζεται με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία και στο κανονιστικό πλαίσιο των εποπτικών 

αρχών, όπως εκάστοτε ισχύουν καθώς και με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑ υπ’ αρ. 

14/10/2016/575, σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών βάσει της οδηγίας για τους οργανισμούς 

συλλογικών επενδύσεων (οι «Κατευθυντήριες Γραμμές»). 

 
Η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται στο προσωπικό που απασχολεί η Εταιρία είτε με εξαρτημένη είτε με 

ανεξάρτητη σχέση εργασίας και ειδικότερα: 

➢ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,  

➢ στα διευθυντικά στελέχη 

➢ στα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου  

➢ στα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους,  
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➢ στους διαχειριστές ΟΣΕΚΑ (θεσμικών και ιδιωτών πελατών) 

➢ σε οποιονδήποτε υπάλληλο λαμβάνει συνολικές αποδοχές που τον τοποθετούν στην ίδια μισθολογική 

κλίμακα με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και  

➢ στα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 

ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρίας ή των ΟΣΕΚΑ τους οποίους η Εταιρία 

διαχειρίζεται.  

 

2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υιοθετεί, εγκρίνει και περιοδικά, τουλάχιστον ετησίως, επανεξετάζει και 

αναθεωρεί τις γενικές αρχές της Πολιτικής Αποδοχών και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της. Τα καθήκοντα 

αυτά ανατίθενται μόνο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που δεν έχουν εκτελεστικές 

αρμοδιότητες και έχουν εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων και στις πολιτικές αποδοχών. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο εποπτεύει άμεσα τις αποδοχές των στελεχών των τμημάτων διαχειρίσεως κινδύνου και 

συμμορφώσεως της Εταιρίας.  

 
Σε επίπεδο Ομίλου Alpha Bank, μέλος του οποίου αποτελεί η Εταιρία, υφίσταται «Επιτροπή Αποδοχών».  

Λεπτομέρειες αναφορικά με τη σύνθεση και τη λειτουργία της Επιτροπής μπορείτε να αναζητήσετε στην 

ιστοσελίδα της Alpha Bank (http://www.alpha.gr/page/). Η Εταιρία, υιοθετώντας τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

δεν συστήνει δική της Επιτροπή Αποδοχών αλλά η Επιτροπή Αποδοχών του Ομίλου εκφέρει εξειδικευμένη και 

ανεξάρτητη γνώμη για την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, κατά τρόπο συνετό και αντικειμενικό, 

λαμβάνοντας υπόψη της τα συμφέροντα των Μετόχων, των επενδυτών και άλλων ενδιαφερομένων μερών.  

 

3. ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ-ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

    ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  

 

Ως Αποδοχές, στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών νοoύνται οποιουδήποτε είδους πληρωμές ή 

παροχές καταβάλλει η Εταιρία, οποιοδήποτε ποσό καταβάλει άμεσα ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, περιλαμβανομένων των 

αμοιβών απόδοσης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβίβαση μεριδίων ή μετοχών του ΟΣΕΚΑ, προς όφελος των 

ανωτέρω αναφερόμενων υπό (1) προσώπων, ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν στην 

Εταιρία. 

 
Οι Αποδοχές περαιτέρω διακρίνονται σε: 

➢ Σταθερές αποδοχές ή μισθούς (άλλως «σταθερές συνιστώσες»). 

➢ Μεταβλητές αποδοχές (άλλως «μεταβλητές συνιστώσες»). 

 
(Η Εταιρία δεν καταβάλλει προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές). 

 
Η αναλογία μεταξύ των σταθερών και μεταβλητών συνιστωσών του συνόλου των Αποδοχών επιδιώκεται να 

είναι: 

http://www.alpha.gr/page/
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➢ Παρακινητική, στην επίτευξη των στόχων. 

➢ Ευέλικτη, προσαρμοζόμενη στις συνθήκες της αγοράς. 

➢ Διορατική, συνυπολογίζοντας παρόντες και μελλοντικούς κινδύνους. 

➢ Προνοητική, προβλέποντας ενδεχόμενη αναβολή, αναπροσαρμογή, μη μελλοντική καταβολή ή και 

επιστροφή των μεταβλητών αποδοχών. 

Προτεραιότητα αποτελεί η ισορροπία μεταξύ της σταθερής και μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών, ώστε 

να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση του 

αναλαμβανομένου κινδύνου. 

 
Σταθερές Αποδοχές   

Αρχικά, ο ετήσιος μισθός βασίζεται στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, όπου αυτές υπάρχουν ή στην 

καθορισμένη κατώτατη αμοιβή που ορίζει η νομοθεσία, σε επίπεδο χώρας. 

Οι σταθερές αποδοχές των εργαζομένων πρέπει να είναι ανταγωνιστικές έτσι ώστε να είναι εφικτή η 

προσέλκυση και διατήρηση των ατόμων που έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, δεξιότητες που χρειάζεται η 

Εταιρία. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας εξασφαλίζεται με την παρακολούθηση των επιπέδων αμοιβών 

σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εταιρίας, μέσω σχετικών ερευνών. Πλην της βαρύτητας 

της θέσεως, για τον καθορισμό των ατομικού ετήσιου μισθού συνυπολογίζεται το μορφωτικό υπόβαθρο, η 

εμπειρία του εργαζομένου και η ευθύνη που αναλαμβάνει ο εργαζόμενος. .  

Περαιτέρω, πλην του ατομικού ετήσιου μισθού, η Εταιρία καταβάλλει πρόσθετες παροχές, οι οποίες 

υπόκεινται σε ετήσια αξιολόγηση και αναθεώρηση και μπορούν να ανακληθούν και οι οποίες δεν συνδέονται 

με την επίδοση του υπαλλήλου ή της μονάδας του, αλλά με τη θέση εργασίας. Αυτές διακρίνονται σε: 

➢ Παροχές σε επιλεγμένους κατόχους θέσεων (ενδεικτικά μπορεί να αφορούν χρήση εταιρικών 

πιστωτικών καρτών, εταιρικού αυτοκίνητου, κινητό τηλέφωνο, έξοδα κινήσεως κοκ),  

➢ Παροχές προς όλους τους υπαλλήλους της Εταιρίας και, κατά περίπτωση, τα μέλη των οικογενειών 

τους (ενδεικτικά, νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, διαγνωστικές εξετάσεις κοκ) 

 
Μεταβλητές Αποδοχές 

Οι μεταβλητές αποδοχές είναι προαιρετικές, μπορούν να παρέχονται ως επιβράβευση για την απόδοση του 

εργαζόμενου βάσει προκαθορισμένων, ποσοτικών και ποιοτικών στόχων και κριτηρίων, και σύμφωνα με τη 

διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης που εφαρμόζει η Εταιρία, και συνδέονται με τις επιδόσεις του ατόμου, της 

μονάδας που απασχολείται, του Ομίλου και με τους μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς στόχους της 

Εταιρίας. Τέτοιου είδους αποδοχές μπορούν να σχετίζονται με χρηματικές απολαβές ή παροχή μετοχών, 

ανάλογα με την καθορισμένη πολιτική και τα εν συνεχεία. 

Με βάση τη νομική δομή του ΟΣΕΚΑ και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ, σημαντικό 

μέρος, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 50%, των οποιονδήποτε μεταβλητών αποδοχών, αποτελείται από 

μερίδια ή μετοχές του σχετικού ΟΣΕΚΑ ή από ισοδύναμα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή χρηματοπιστωτικά μέσα 

που συνδέονται με μετοχές ή ισοδύναμα μη ρευστά μέσα με εξίσου αποτελεσματικά κίνητρα όπως τα μέσα του 

παρόντος σημείου, εκτός εάν η αξία του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ ισοδυναμεί με λιγότερο 
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από 50% της αξίας του συνόλου του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται η Εταιρία, οπότε δεν ισχύει το ελάχιστο 

ποσοστό 50%.  

Τα ως άνω μέσα που αναφέρονται στο παρόν σημείο υπόκεινται στην περίοδο διακράτησης που εφαρμόζει η 

Εταιρία απέναντι στους μεριδιούχους των ΟΣΕΚΑ τους οποίους αυτή διαχειρίζεται, με σκοπό την 

ευθυγράμμιση των κινήτρων των εργαζομένων προς τα συμφέροντα της Εταιρίας και των ΟΣΕΚΑ τους 

οποίους διαχειρίζεται και των μεριδιούχων στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ.  

 
(Σημειώνεται ότι οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές αποτελούν την εξαίρεση, ισχύουν μόνο στο πλαίσιο 

πρόσληψης νέου προσωπικού και περιορίζονται στο πρώτο έτος απασχολήσεώς του προσωπικού αυτού).  

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

αναβάλλεται για περίοδο αρμόζουσας διάρκειας, τουλάχιστον τριών (3) ετών, λαμβανομένης υπόψη της 

εφαρμοζόμενης περιόδου διακρατήσεως που συνιστάται στους μεριδιούχους του οικείου ΟΣΕΚΑ και 

ευθυγραμμίζεται ορθά με τη φύση των κινδύνων του εν λόγω ΟΣΕΚΑ. Οι μεταβλητές αποδοχές που 

υπόκεινται στην εφαρμογή της περιόδου αναβολής καταβάλλονται αναλογικά κατά το εν λόγω χρονικό 

διάστημα. Στην περίπτωση μεταβλητών αποδοχών ιδιαίτερα υψηλού ποσοστού επιμερίζεται η καταβολή 

τουλάχιστον του 60% του ποσού.  

 
Οι μεταβλητές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένου του υπό αναβολή τμήματός τους σύμφωνα με τα ανωτέρω 

αναφερόμενα, καταβάλλονται ή κατοχυρώνονται μόνο εάν είναι βιώσιμες βάσει της οικονομικής καταστάσεως 

της εταιρίας διαχειρίσεως συνολικά, και εφόσον είναι δικαιολογημένες βάσει των επιδόσεων της 

επιχειρησιακής μονάδας, του ΟΣΕΚΑ και του συγκεκριμένου ατόμου. 

 
Το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών σε γενικές γραμμές συρρικνώνεται σημαντικά όταν η Εταιρία ή ο 

σχετικός ΟΣΕΚΑ παρουσιάζει υποτονικές 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 μεταβλητές αποδοχές δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών ή μεθόδων που διευκολύνουν την αποφυγή 

τηρήσεως των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας και κανονιστικών πράξεων.  

Η αξιολόγηση των επιδόσεων εγγράφεται σε πολυετές πλαίσιο, προσαρμοσμένο στην περίοδο διακρατήσεως 

χρηματοπιστωτικών μέσων που συνίσταται στους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ τον οποίο διαχειρίζεται η Εταιρία, 

ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαδικασία αξιολογήσεως βασίζεται σε πιο μακροπρόθεσμες επιδόσεις του 

ΟΣΕΚΑ και στους επενδυτικούς κινδύνους του και ότι η πραγματική πληρωμή αποδοχών κατά το σκέλος που 

εξαρτάται από το στοιχείο της επίδοσης καλύπτει την ίδια χρονική περίοδο.  

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση των υπαλλήλων που έχουν ελεγκτικά καθήκοντα, για την καταβολή μεταβλητών 

αποδοχών, δεν συνδέεται με τις επιδόσεις των επιχειρηματικών τομέων τους οποίους ελέγχουν, αλλά 

αποζημιώνονται σε συνάρτηση με την επίτευξη ή μη των στόχων που συνδέονται με τα καθήκοντά τους.  

Τέλος, το προσωπικό υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί προσωπικές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου ή 

ασφάλιση συνδεδεμένη με αποδοχές ή ευθύνη με σκοπό την καταστρατήγηση μηχανισμών ευθυγράμμισης 
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προς τον κίνδυνο που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Αποδοχών και στις εφαρμοζόμενες πρακτικές 

αποδοχών.  

 

4. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
 

H εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών, πέραν του ελέγχου της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας 

σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό (2), υπόκειται, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, σε κεντρικό και ανεξάρτητο 

εσωτερικό έλεγχο ως προς τη συμμόρφωση προς την πολιτική και τις διαδικασίες αποδοχών που έχουν 

εγκριθεί. 

 
Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της Πολιτικής 

Αποδοχών ανασκοπούνται όποτε προκύπτει σημαντική ανάγκη, ενδεικτικά κατόπιν οργανωτικών αλλαγών 

μεγάλου εύρους, μεταβολές των οικονομικών συνθηκών κ.λπ. 

 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Η Εταιρία δημοσιοποιεί πληροφόρηση σε σχέση με την εφαρμοζόμενη κάθε φορά πολιτική και πρακτικές 

αποδοχών που έχει υιοθετήσει τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον (επενδυτές, μεριδιούχους), 

συμπεριλαμβανομένης της, σύμφωνης με το νόμο, δήλωσης στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές 

σχετικά με τις λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης κάθε φορά πολιτικής αποδοχών, όσο και στο εσωτερικό 

περιβάλλον (προσωπικό Εταιρίας). 

Οι σχετικές πληροφορίες δημοσιοποιούνται κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, δηλαδή κατά τρόπο 

κατάλληλο προς τη φύση, το μέγεθος, την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων και την εσωτερική οργάνωση 

της Εταιρίας, με την επιφύλαξη του Νόμου περί εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων, όπως ισχύει.  

 

 


