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ΧΡΗΣΗ 2020 

 

Άρθρο 450  

Δημοσιοποίηση πληροφοριών Πολιτικής Αποδοχών και βάσει του άρθρου 67 Ν. 

4261/2014: 

 Η ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά 

με την πολιτική και πρακτική αποδοχών που έχει υιοθετήσει, 

συμπεριλαμβανομένης τακτικής ετήσιας επικαιροποίησής της, για τις κατηγορίες 

εκείνες του προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 

ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της. 

Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες :  

 

Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες :  

 

άρθρο 450 παρ.1α) πληροφορίες όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της πολιτικής αποδοχών, καθώς και τον 

αριθμό των συνεδριάσεων που πραγματοποίησε το κύριο όργανο που επιβλέπει 

τις αποδοχές στη διάρκεια του οικονομικού έτους, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, πληροφοριών σχετικά με τη σύνθεση και τα καθήκοντα της 

επιτροπής αποδοχών, τον εξωτερικό σύμβουλο του οποίου οι υπηρεσίες 

χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό της πολιτικής αποδοχών και τον ρόλο των 

λοιπών εμπλεκομένων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση, εφαρμογή 

και αναθεώρηση της παρούσας πολιτικής. Η Εταιρεία θεωρεί ότι το μέγεθος, η 

εσωτερική οργάνωση, η φύση, το πεδίο και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων 

της δεν καθιστά απαραίτητη την συγκρότηση επιτροπής αποδοχών. Δεν 

χρησιμοποιήθηκε εξωτερικός σύμβουλος, ο οποίος συμμετείχε στη διαμόρφωση της 

πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας.  

 

  

άρθρο 450 παρ.1β) πληροφορίες σχετικά με τη σχέση μεταξύ αμοιβής και 

επιδόσεων. 

Δεν υπάρχει σύνδεση της αμοιβής του προσωπικού της εταιρείας με συγκεκριμένες 

επιδόσεις. Οι αποδοχές είναι γενικώς σταθερές και προσαρμόζονται μόνο με τις 

εκάστοτε ισχύουσες εργασιακές ρυθμίσεις. 

 

άρθρο 450 παρ.1γ) τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του 

συστήματος αμοιβών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα 

κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των επιδόσεων και την 

προσαρμογή των αμοιβών στον κίνδυνο και τα κριτήρια πολιτικής περί 

αναβολής και κατοχύρωσης των αμοιβών, 

γ1) Δεν υπάρχει καθορισμένο σύστημα αποδοχών, ούτε ιδιαίτερα κριτήρια για τη 

μέτρηση των επιδόσεων του προσωπικού. Οι αποδοχές του προσωπικού 



διαμορφώνονται με βάση τις αποφάσεις της διοίκησης και τις εκάστοτε ισχύουσες 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. 

γ2) η παράγραφος δεν αφορά την εταιρεία. 

γ3) η παράγραφος δεν αφορά την εταιρεία. 

 

άρθρο 450 παρ.1δ) την αναλογία μεταξύ σταθερών και μεταβλητών αποδοχών 

που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της οδηγίας 

2013/36/ΕΕ,  

 

 Δεν υφίσταται  

  

άρθρο 450 παρ.1ε) πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επίδοσης, στα οποία 

βασίζονται το δικαίωμα απόκτησης μετοχών, τα δικαιώματα προαίρεσης ή οι 

μεταβλητές συνιστώσες των αποδοχών. 

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα κριτήρια επίδοσης του προσωπικού στα οποία να 

βασίζονται δικαιώματα απόκτησης μετοχών, δικαιώματα προαίρεσης, ή 

μεταβλητές συνιστώσες των αποδοχών. Γενικά δεν ακολουθούνται τέτοιες μέθοδοι 

επιβράβευσης του προσωπικού. 

 

άρθρο 450 παρ.1στ) τις κύριες παραμέτρους και αιτιολογία για τη χρήση 

μεταβλητών συνιστωσών και κάθε άλλης μη χρηματικής παροχής, 

Δεν υπάρχουν μεταβλητές συνιστώσες οι άλλες μη χρηματικές παροχές στις 

αποδοχές του προσωπικού της εταιρείας. 

 

άρθρο 450 παρ.1η)    συνολικές ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές, 

με ανάλυση ανά ανώτερα διευθυντικά στελέχη και ανά μέλη του προσωπικού 

των οποίων οι ενέργειες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του 

ιδρύματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 

ΧΡΗΣΗ 2019

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 1 6

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

α) Μετρητά 23.629,63 110.112,77

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

α) Μετρητά 0,00 0,00

β) Μετοχές 0,00 0,00

γ) Χρηματοπ/κα μέσα 0,00 0,00

δ) Λοιπές κατηγορίες 0,00 0,00  
 

ηi) τα ποσά αμοιβής για το οικονομικό έτος, με διάκριση σε σταθερή και 

μεταβλητή και τον αριθμό των δικαιούχων, 
Δεν αφορά την εταιρεία. 

 

ηii) τα ποσά και οι μορφές της μεταβλητής αμοιβής, με διάκριση σε μετρητά, 

μετοχές, χρηματοπιστωτικά μέσα συνδεδεμένα με μετοχές και άλλες 

κατηγορίες, 



Δεν υπάρχουν μεταβλητές αμοιβές. 

 

ηiii) τα ποσά των αναβαλλόμενων αμοιβών, με διάκριση σε κατοχυρωμένες 

και μη κατοχυρωμένες, 

Δεν υπάρχουν αναβαλλόμενες αμοιβές 

 

ηiv) τα ποσά των αναβαλλόμενων αμοιβών τα οποία έχουν αποφασισθεί να 

καταβληθούν κατά το οικονομικό έτος, που καταβλήθηκαν και μειώθηκαν 

μέσω αναπροσαρμογών με βάση την επίδοση, 
Δεν υπάρχουν αναβαλλόμενες αμοιβές 

 

ηv) οι νέες πληρωμές λόγω πρόσληψης και αποχώρησης που 

πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος και ο αριθμός των δικαιούχων 

των εν λόγω πληρωμών, 

 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ                           

(0 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΩ 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ                                

(0 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ) 

0,00 € 0,00 € 

 

ηvi) τα ποσά των αποζημιώσεων λόγω αποχώρησης που κατεβλήθησαν κατά 

το οικονομικό έτος, ο αριθμός των δικαιούχων και το υψηλότερο ποσό που 

κατεβλήθη σε ένα μεμονωμένο πρόσωπο, 
 

ΥΨΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ      

(1  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ) 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ 

ΛΟΓΙΣΘΗΚΕ ΣΕ ΕΝΑ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  

0,00        €  0,00      € 

 

άρθρο 450 παρ.1θ) τον αριθμό των ατόμων που αμείβονται με τουλάχιστον 1 

εκατομμύριο EUR ανά οικονομικό έτος, ανά μισθολογικά κλιμάκια 500 000 

EUR για τις αμοιβές από 1 έως 5 εκατομμύρια EUR και ανά μισθολογικά 

κλιμάκια 1 εκατομμυρίου EUR για τις αμοιβές 5 εκατομμυρίων EUR και άνω 
 

Δεν υφίστανται 

 

άρθρο 450 παρ.1ι)  κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους ή της αρμόδιας 

αρχής, τη συνολική αμοιβή για καθένα από τα μέλη του διοικητικού οργάνου 

ή τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη. 

Δεν υφίστανται. 

 

άρθρο 450 παρ.2) 

Στην  περίπτωση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, τα οποία είναι σημαντικά από 

από άποψη μεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και πολυπλοκότητας 

δραστηριοτήτων, οι ποσοτικές πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν 

άρθρο δημοσιοποιούνται επίσης όσων αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Οργάνου του Ιδρύματος. 

Η παράγραφος δεν αφορά την εταιρεία μας.   

 

 



 


