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ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

2015 
Ο παρϊν Κανονιςμόσ Επενδφςεων ςυντάχκθκε ςτο πλαίςιο τθσ  
ΥπϋΑρικμ. Φ. 51010/42926/1085 απόφαςθσ του Υπουργοφ 
Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ, θ οποία 
δθμοςιεφτθκε τθν 30θ Δεκεμβρίου 2014 

Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε 
– Ν.Π.Ι.Δ. 



Επωνυμία και τθ διάρκεια του Σ.Ε.Α. και επωνυμία των εταιρειών διαχείριςθσ. 

 

Το Ταμείο Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ Νομικό Πρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου με τθν 

επωνυμία «Ταμείο Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ Υπαλλιλων Φαρμακευτικϊν Εργαςιϊν 

(Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.)» (καλοφμενο εφεξισ «Τ.Ε.Α.») ζχει τθν καταςτατικι του ζδρα ςτθν 

Ελλάδα, (εδρεφει ςτθν Ακινα επί τθσ οδοφ Χαλκοκονδφλθ 56) και ςυνεςτικθ νόμιμα τθν 

22-2-2013 (Η αναλογιςτικι μελζτθ και το υπ’ αρικμ. 2073/19-2-2013 ςυμβόλαιο – 

καταςτατικό τθσ Συμβ/φου Ακθνϊν Κλεοπάτρασ – Μαρίασ Παπαρρθγοποφλου, εγκρίκθκαν 

με τθν απόφαςθ 51020/5352/121/22-2-2013 του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ. Η εγκριτικι αυτι απόφαςθ δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 412 Β/22-2-

2013).  

 

Εποπτικι Αρχι για το Τ.Ε.Α. είναι το Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Εποπτεφουςεσ θ Εκνικι Αναλογιςτικι Αρχι και θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ. 

 

Το Τ.Ε.Α. είναι αορίςτου διάρκειασ 

 

ΕΣΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

Η Ανϊνυμθ Εταιρία με τθν επωνυμία “ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ”, ζχει τθν καταςτατικι τθσ ζδρα 

ςτθν Ελλάδα (εδρεφει ςτθν Ακινα, επί τθσ οδοφ Τατοΐου 21, Κθφιςιά) και ςυνεςτικθ 

νόμιμα (απόφαςθ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ 24/669/23.12.2013. Η Εταιρία Διαχείριςθσ 

ζχει ςκοπό τθ διαχείριςθ Οργανιςμϊν Συλλογικϊν Επενδφςεων ςε Κινθτζσ Αξίεσ και 

λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου 4099 /2012, όπωσ ιςχφει. 

 

 

Σθν επωνυμία του κεματοφφλακα των επενδφςεων του Σ.Ε.Α και τθν περιγραφι των 

κυριότερων υποχρεώςεών του. 

 

 

Η φφλαξθ των επενδφςεων του Τ.Ε.Α. ανατίκεται από το Τ.Ε.Α., ςε Θεματοφφλακα που 

εδρεφει ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ και αςκεί δραςτθριότθτεσ μζςω 

υποκαταςτιματοσ ςτθν Ελλάδα. Ο Θεματοφφλακασ ευκφνεται για τθν ταμειακι 

παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ των κινιςεων των επενδφςεων του Τ.Ε.Α. ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ του Τ.Ε.Α. ι των Διαχειριςτϊν Επενδφςεων. Το Τ.Ε.Α. και οι Διαχειριςτζσ 



Επενδφςεων οφείλουν να παρακολουκοφν τθν ορκι εκτζλεςθ των οδθγιϊν τουσ από τον 

Θεματοφφλακα. 

 

Κακικοντα Θεματοφφλακα για το TEA αςκεί θ Τράπεηα με τθν επωνυμία «ALPHA BANK» 

(καλοφμενθ εφεξισ «Θεματοφφλακασ»), που ζχει τθν καταςτατικι τθσ ζδρα ςτθν Ελλάδα 

(εδρεφει ςτθν Ακινα, επί τθσ οδοφ Σταδίου 40) και λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 36 του νόμου 4099/2012 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

 

Το Τ.Ε.Α., ο Διαχειριςτισ Επενδφςεων και ο Θεματοφφλακασ οφείλουν να ενεργοφν κατά 

τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, κατά τρόπο ανεξάρτθτο μεταξφ τουσ και αποκλειςτικά 

προσ το ςυμφζρον των αςφαλιςμζνων του Τ.Ε.Α. και ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ δίκαιθσ 

μεταχείριςισ τουσ. 

 

Ο Θεματοφφλακασ ζχει τα παρακάτω κακικοντα: 

 

 Φυλάςςει του τίτλουσ των επενδφςεων του Τ.Ε.Α.  

 Ενθμερϊνεται για τισ ςυναλλαγζσ που πραγματοποιεί ο Διαχειριςτισ Επενδφςεων 

και φροντίηει για τθν διεκπεραίωςι τουσ (διακανονιςμόσ και εκκακάριςθ). Το 

τίμθμα από τισ ςυναλλαγζσ που αφοροφν ςτισ επενδφςεισ του Τ.Ε.Α. καταβάλλεται 

ςε αυτόν μζςα ςτισ ςυνικεισ προκεςμίεσ 

 Ελζγχει το κατά πόςο οι κινιςεισ των επενδφςεων ςυνάδουν με τθ ςχετικι 

νομοκεςία και με τον παρόντα κανονιςμό. 

 Διατθρεί το αρχείο των επενδφςεων και ενθμερϊνει το Ταμείο και τον Διαχειριςτι 

Επενδφςεων κάκε τζλοσ μινα για τθν τρζχουςα αξία κάκε είδουσ επζνδυςθ, κακϊσ 

και για τισ επενδυτικζσ κινιςεισ που ζγιναν ςτο χρονικό διάςτθμα που μεςολάβθςε 

από τθν προθγοφμενθ αξιολόγθςθ. 

 Η αποτίμθςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του Τ.Ε.Α. και ο υπολογιςμόσ τθσ 

κακαρισ αξίασ του ενεργθτικοφ του πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Φ.Ε.Κ. 3532/30.12.2014, όπωσ ιςχφει, των αποφάςεων που εκδίδονται κατ ́ 

εξουςιοδότθςι του και του κανονιςμοφ ι των καταςτατικϊν εγγράφων του Τ.Ε.Α., 

 Οι οδθγίεσ του Τ.Ε.Α. ι του Διαχειριςτι Επενδφςεων, εκτελοφνται, εκτόσ εάν αυτζσ 

είναι αντίκετεσ προσ τισ διατάξεισ του νόμου 4099/2012 ι του κανονιςμοφ ι των 

καταςτατικϊν εγγράφων του Τ.Ε.Α. 

 



Κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ ο Θεματοφφλακασ και ο Διαχειριςτισ Επενδφςεων, 

οφείλουν να ενεργοφν κατά τρόπο ανεξάρτθτο μεταξφ τουσ και αποκλειςτικά προσ το 

ςυμφζρον των αςφαλιςμζνων μελϊν του Τ.Ε.Α.. 

 

Ο Θεματοφφλακασ ευκφνεται απζναντι ςτο Τ.Ε.Α και τουσ αςφαλιςμζνουσ για κάκε ηθμιά 

που υφίςτανται από τθν υπαίτια μθ εκτζλεςθ ι πλθμμελι εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν του. 

 

Ο Θεματοφφλακασ που επικυμεί να παραιτθκεί των κακθκόντων του οφείλει να 

ειδοποιιςει προ τριϊν (3) τουλάχιςτον μθνϊν το Δ.Σ. Επίςθσ, δφναται να αντικαταςτακεί 

φςτερα από απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ του Τ.Ε.Α. ζπειτα από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ 

Επενδυτικισ Επιτροπισ. Μετά τθν ζγκριςθ του νζου Θεματοφφλακα, ο παραιτθκείσ ι ο 

αντικαταςτακείσ του παραδίδει, βάςει πρωτοκόλλου τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ του 

χαρτοφυλακίου του Τ.Ε.Α.. Ο Θεματοφφλακασ που υπζβαλε τθν παραίτθςι του ι του 

ηθτικθκε θ αντικατάςταςι του ςυνεχίηει τθν άςκθςθ των κακθκόντων του μζχρι τθν πλιρθ 

ανάλθψθ των κακθκόντων του νζου Θεματοφφλακα. 

 

 

Επενδυτικόσ ςκοπόσ του Σ.Ε.Α. και επενδυτικι του πολιτικι ςχετικά με τουσ 

επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ, ςε ςυνάρτθςθ με τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ του. 

 

Επενδυτικό ςκοπό του Τ.Ε.Α. αποτελεί θ αφξθςθ τθσ αξίασ των επενδφςεϊν του, θ οποία 

μπορεί να πραγματοποιθκεί είτε μζςω ανατιμιςεωσ των τίτλων ςτουσ οποίουσ 

τοποκετείται είτε μζςω πραγματοποιιςεωσ κερδϊν κεφαλαίου, είτε μζςω ειςπράξεωσ 

τοκομεριδίων και μεριςμάτων, ϊςτε να διαςφαλίηεται μια αξιόπιςτθ πθγι ςυνταξιοδοτικϊν 

και λοιπϊν παροχϊν για τουσ αςφαλιςμζνουσ και ςυνταξιοφχουσ του Τ.Ε.Α. 

 

Η επενδυτικι πολιτικι του Τ.Ε.Α. αςκείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 180 του 

Ν.4261/2014  όπωσ εκάςτοτε κα ιςχφει και κάκε ςχετικοφ Κανονιςμοφ ι Οδθγία τθσ Ε.Ε..  

Οι επενδφςεισ πραγματοποιοφνται βάςει τθσ αρχισ τθσ ςυνετισ Διαχείριςθσ, όπωσ 

περιγράφεται ςτθν Οδθγία 2003/41/ΕΚ (ςθμείο 6 του Προοιμίου και άρκρο 18) και 

ειδικότερα: 

1) τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ επενδφονται με γνϊμονα τθν καλφτερθ δυνατι 

εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων των μελϊν και των δικαιοφχων. Σε περίπτωςθ 

πικανισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, το ίδρυμα ι ο φορζασ που χειρίηεται το 



χαρτοφυλάκιο του Τ.Ε.Α. εξαςφαλίηει ότι θ επζνδυςθ γίνεται αποκλειςτικά προσ 

το ςυμφζρον των μελϊν και των δικαιοφχων. 

2) τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ επενδφονται με γνϊμονα τθν αςφάλεια, ποιότθτα, 

ρευςτότθτα και κερδοφορία του χαρτοφυλακίου ςτο ςφνολό του. 

3) Το ενεργθτικό που προορίηεται για τθν κάλυψθ των τεχνικϊν αποκεματικϊν 

επενδφεται επίςθσ κατά τρόπο προςιδιάηοντα ςτθ φφςθ και τθ διάρκεια των 

προςδοκϊμενων ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν. 

4) το ενεργθτικό επενδφεται πρωτίςτωσ ςε οργανωμζνεσ αγορζσ. Το τμιμα που 

επενδφεται ςε ςτοιχεία μθ ειςθγμζνα προσ διαπραγμάτευςθ ςε οργανωμζνεσ 

χρθματοοικονομικζσ αγορζσ πρζπει οπωςδιποτε να παραμζνει ςε ςυνετά 

επίπεδα. 

5) τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ είναι προςθκόντωσ διαφοροποιθμζνα, ϊςτε να 

αποφεφγεται θ υπζρμετρθ εξάρτθςθ από κάποιο ςυγκεκριμζνο επενδυτικό 

ςτοιχείο τουσ ι κάποιο ςυγκεκριμζνο εκδότθ ι όμιλο επιχειριςεων αλλά και θ 

ςυςςϊρευςθ κινδφνων ςτο χαρτοφυλάκιο ςυνολικά 

6) θ επζνδυςθ ςτισ χρθματοδοτοφςεσ επιχειριςεισ δεν πρζπει να υπερβαίνει το 

5% του ςυνόλου του χαρτοφυλακίου και όταν οι χρθματοδοτοφςεσ επιχειριςεισ 

ανικουν ςε ομίλουσ, θ επζνδυςθ ςτισ επιχειριςεισ που ανικουν ςτον ίδιο 

όμιλο με τθ χρθματοδοτοφςα επιχείρθςθ δεν πρζπει να υπερβαίνει το 10% του 

χαρτοφυλακίου. 

 

Το Τ.Ε.Α. επενδφει ςε ΟΣΕΚΑ, ςε μετοχζσ, ςε ομόλογα, ςε κατακζςεισ και μζςα 

χρθματαγοράσ που εκδίδονται από εκδότεσ που ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα εντόσ και 

εκτόσ Ελλάδοσ. Το εφροσ των χρθματοπιςτωτικϊν μζςων ςτα οποία δφναται να επενδφςει 

το Τ.Ε.Α. ορίηονται ςτο άρκρο 5 του Ν. 3606/2007 «Αγορζσ χρθματοπιςτωτικϊν μζςων και 

άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ/195/2007), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

 

 

Είδοσ των επενδφςεων, επενδυτικοί περιοριςμοί και όρια τα οποία κζτει  κακώσ και 

επιλογι δείκτθ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ (benchmark). 

 

Περιουςιακά ςτοιχεία ςτα οποία επενδφει το Τ.Ε.Α.: 

 Ακίνθτα (ςτζγαςθ ι εκμετάλλευςθ). 



 Επενδυτικά προϊόντα αγοράσ χριματοσ (τραπεηικζσ κατακζςεισ, προκεςμιακζσ 

κατακζςεισ, repos, reverse repos) και προϊόντα διαχείριςθσ διακεςίμων. 

 Ομόλογα και ζντοκα γραμμάτια κρατικά χωρϊν τθσ Ευρωηϊνθσ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι είναι αποδεκτά από τθν Ε.Κ.Τ. άμεςα ι ζμμεςα ωσ ενζχυρο για 

τθν παροχι ρευςτότθτασ, τόςο από τθν πρωτογενι, όςο και τθ δευτερογενι 

αγορά.  

 Ομόλογα κεντρικϊν κυβερνιςεων αναπτυγμζνων χωρϊν, επενδυτικισ 

πιςτολθπτικισ ικανότθτασ. 

 Μετοχζσ, ομόλογα ομολογίεσ εταιρειϊν και άλλα χρεόγραφα εταιριϊν εφόςον 

ζχουν εκδοκεί ςτθν Ελλάδα ι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. και είναι ειςθγμζνα ςε 

αναγνωριςμζνεσ χρθματιςτθριακζσ αγορζσ,  

 Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ι οργανιςμϊν ςυλλογικϊν επενδφςεων ςε 

κινθτζσ αξίεσ (ΟΣΕΚΑ) που εμπίπτουν ςτο Ν.4099/2012 και λειτουργοφν ςε 

οποιαδιποτε κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. 

Τα παραπάνω μποροφν να χωριςτοφν ςε ενδεικτικζσ υποκατθγορίεσ: 

 Μετοχικά υψθλισ κεφαλαιοποίθςθσ 

 Μετοχικά μεςαίασ και μικρισ κεφαλαιοποίθςθσ 

 Ομολογιακά κρατικά (ανεπτυγμζνων, αναπτυςςόμενων κρατϊν) 

 Ομολογιακά εταιρικά (ανεπτυγμζνων, αναπτυςςόμενων εταιριϊν) 

 Ομολογιακά πλθκωριςμοφ 

 Κλαδικά (τροφίμων, βιομθχανικόσ, τραπεηικόσ, κτλ) 

 Σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνθτθσ περιουςίασ. 

 Σε ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ και δικαιϊματα προαίρεςθσ τθσ αγοράσ 

παραγϊγων του Χ.Α. ι κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι άλλθσ χϊρασ μζλουσ του Ο.Ο.Σ.Α.. 

 Σε πράξεισ ανταλλαγισ (Swap) με τραπεηικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα 

ςτθν Ελλάδα ι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. 

 Σε άλλεσ κινθτζσ αξίεσ, ζπειτα από ειςιγθςθ τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ και 

ζγκριςθ από το Δ.Σ. και εφόςον προβλζπονται από το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο. 

Πολιτικι Επενδφςεων ςτο Εξωτερικό και ςε ςυνάλλαγμα 

 Το Ταμείο δφναται να επενδφει ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ και ςε ςυνάλλαγμα 

κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ και ςτθν ςυνζχεια με ζγκριςθ του 

Δ.Σ. 

Πολιτικι προςζγγιςθσ ψιφου ςε εταιρείεσ βαςικοφ μετόχου 



 Κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ και κατά περίπτωςθ το Δ.Σ 

αποφαςίηει για τθ ςτρατθγικι του Τ.Ε.Α. ςε ςχζςθ με πικανι ςυμμετοχι ςτο Δ.Σ. 

εταιριϊν ςτισ οποίεσ το ταμείο είναι βαςικόσ μζτοχοσ. 

 

Επενδυτικοί Περιοριςμοί 

Το Ταμείο μπορεί να επενδφει τα κεφάλαια του ςφμφωνα με: 

 Το άρκρο 180 του Ν.4261/2014  όπωσ εκάςτοτε κα ιςχφει και κάκε ςχετικοφ 

Κανονιςμοφ ι Οδθγία τθσ Ε.Ε., 

 Τα άρκρα 5 (Αςφαλιςτικι Τοποκζτθςθ), 6 (Ειδικά Χαρακτθριςτικά Περιουςιακϊν 

Στοιχείων Αςφαλιςτικισ Τοποκζτθςθσ), 7 (Κανόνεσ Επενδφςεων) τθσ Υ.Α. Φ. 

Επαγ. Αςφ/οικ. 16/9-4-2003 (ΦΕΚ 462/Β’/17.4.2003), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

 

Το Ταμείο Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ τθρεί επιπροςκζτωσ τα ακόλουκα όρια και 

περιοριςμοφσ: 

α) οι επενδφςεισ ςε μετοχζσ, διαπραγματεφςιμεσ κινθτζσ αξίεσ εξομοιοφμενεσ προσ 

μετοχζσ και εταιρικζσ ομολογίεσ, που ζχουν ειςαχκεί προσ διαπραγμάτευςθ ςε 

οργανωμζνεσ αγορζσ, δεν υπερβαίνουν το εβδομιντα τοισ εκατό (70%) του ενεργθτικοφ 

που καλφπτει τα τεχνικά αποκζματα ι του ςυνολικοφ χαρτοφυλακίου.  

β) οι επενδφςεισ ςε ςτοιχεία ενεργθτικοφ εκπεφραςμζνα ςε νομίςματα διαφορετικά από 

εκείνο ςτο οποίο είναι εκπεφραςμζνεσ οι υποχρεϊςεισ του Ταμείου Επαγγελματικισ 

Αςφάλιςθσ δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοισ εκατό (30%) του ενεργθτικοφ που καλφπτει 

τα τεχνικά αποκζματα, 

γ) οι επενδφςεισ ςε επιχειρθματικά κεφάλαια και ςε παράγωγα χρθματοοικονομικά 

προϊόντα με ςκοπό τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ του χαρτοφυλακίου δεν 

υπερβαίνουν ακροιςτικά το πζντε τοισ εκατό (5%) του ενεργθτικοφ, 

δ) οι επενδφςεισ ςε κινθτζσ αξίεσ ι/και μζςα χρθματαγοράσ του ίδιου εκδότθ δεν 

υπερβαίνουν το δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) του ενεργθτικοφ του Ταμείου 

Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ, 

ε) κατά παρζκκλιςθ τθσ ωσ άνω περίπτωςθσ δϋ επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μζχρι τριάντα 

πζντε τοισ εκατό (35%) του ενεργθτικοφ του Ταμείου Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ ςε 

κινθτζσ αξίεσ και μζςα χρθματαγοράσ του ίδιου εκδότθ, όταν οι κινθτζσ αξίεσ ι τα μζςα 

χρθματαγοράσ ζχουν εκδοκεί ι είναι εγγυθμζνα από κράτοσ − μζλοσ ι από τρίτα κράτθ, 

όπωσ αυτά ορίηονται ςε ςχετικι απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ ι από δθμόςιο 

διεκνι οργανιςμό ςτον οποίο ςυμμετζχουν ζνα ι περιςςότερα κράτθ − μζλθ, 



ςτ) το ςφνολο των επενδφςεων ςε κινθτζσ αξίεσ και ςε μζςα χρθματαγοράσ τθσ ωσ άνω 

περίπτωςθσ εϋ επιτρζπεται να αυξθκεί μζχρι το εκατό τοισ εκατό (100%) του ενεργθτικοφ 

του Ταμείου Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ, εφόςον το Ταμείο Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ 

ζχει επενδφςει ςε κινθτζσ αξίεσ και μζςα χρθματαγοράσ που ανικουν ςε τουλάχιςτον ζξι 

(6) διαφορετικζσ εκδόςεισ 

και οι αξίεσ που ανικουν ςε κάκε ζκδοςθ δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοισ εκατό (30%) 

του ενεργθτικοφ του Ταμείου Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ, 

η) κατά παρζκκλιςθ τθσ ωσ άνω περίπτωςθσ δϋ, επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μζχρι είκοςι 

πζντε τοισ εκατό (25%) του ενεργθτικοφ του Ταμείου Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ, ςε 

ομολογίεσ που εκδίδονται από πιςτωτικό ίδρυμα που ζχει τθν καταςτατικι του ζδρα ςε 

κράτοσ – μζλοσ και υπόκειται δια νόμου ςε ειδικό κακεςτϊσ δθμόςιασ εποπτείασ για τθν 

προςταςία των ομολογιοφχων, θ ζκδοςθ των οποίων ζχει κοινοποιθκεί ςτθν Ευρωπαϊκι 

Αρχι Κινθτϊν Αξιϊν και Αγορϊν και ςτθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι. Συγκεκριμζνα, τα ποςά που προζρχονται από τθν ζκδοςθ των ομολογιϊν 

αυτϊν επενδφονται ςφμφωνα με τθ νομοκεςία ςε ςτοιχεία του ενεργθτικοφ, τα οποία, 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ των ομολογιϊν, είναι ςε κζςθ να καλφψουν τισ απαιτιςεισ 

που απορρζουν από τισ ομολογίεσ και τα οποία, ςε περίπτωςθ αδυναμίασ πλθρωμισ εκ 

μζρουσ του εκδότθ, κα χρθςιμοποιθκοφν κατά προτεραιότθτα για τθν εξόφλθςθ του 

αρχικοφ κεφαλαίου και τθν καταβολι των δεδουλευμζνων τόκων. 

Οι επενδφςεισ του Ταμείου Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ ςε ομολογίεσ τθσ παροφςασ 

περίπτωςθσ που ανά εκδότθ είναι άνω του πζντε τοισ εκατό (5%), δεν επιτρζπεται να 

υπερβαίνουν το ογδόντα τοισ εκατό (80%) του ενεργθτικοφ του Ταμείου Επαγγελματικισ 

Αςφάλιςθσ, τθρουμζνου του ορίου του εικοςιπζντε τοισ εκατό (25%) ανά εκδότθ,  

θ) οι κατακζςεισ του Ταμείου Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ άνω των πενιντα χιλιάδων 

(50.000) ευρϊ δεν δφναται να υπερβαίνει ανά πιςτωτικό ίδρυμα το είκοςι πζντε τοισ 

εκατό (25%) του ενεργθτικοφ του,  

κ) το Ταμείο Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ, δεν επιτρζπεται να ςυνδυάηει, ακροιςτικά, 

άνω του ςαράντα τοισ εκατό (40%) του ενεργθτικοφ του ςε: 

αα) επενδφςεισ ςε κινθτζσ αξίεσ ι μζςα χρθματαγοράσ που ζχουν εκδοκεί από τον ίδιο 

οργανιςμό, 

ββ) κατακζςεισ ςτον οργανιςμό αυτό, ι/και 

γγ) κινδφνουσ από πράξεισ παράγωγων χρθματοπιςτωτικϊν μζςων με 

αντιςυμβαλλόμενο τον οργανιςμό αυτό, 



ι) θ αξία του ςυνόλου των ακινιτων του Ταμείου Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ, πρζπει να 

είναι κατϊτερθ του είκοςι τοισ εκατό (20%) του ενεργθτικοφ του, 

ια) το Ταμείο Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ δεν επιτρζπεται να αποκτά πολφτιμα μζταλλα. 

 

Το Τ.Ε.Α. κατζχει ομόλογα πιςτωτικοφ ιδρφματοσ που υπάγονται ςτισ ρυκμίςεισ τθσ 

Υπουργικισ Απόφαςθσ 155492/Β.638 (Βϋ 373), τα ομόλογα αυτά δφναται να 

παρακρατθκοφν ζωσ τθσ λιξεωσ, ςφμφωνα με το άρκρο 180, παρ. 6. περ. Δ του 

Ν.4261/2014, όπωσ ιςχφει. 

 

Ειδικότεροι περιοριςμοί επί τθσ κατανομισ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του Τ.Ε.Α. 

ειςθγοφνται από τθν Επενδυτικι Επιτροπι, εγκρίνονται από το Δ.Σ. και ςυντάςςονται ςε 

Παράρτθμα του παρόντοσ. Επιςθμαίνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται ο 

δανειςμόσ/μόχλευςθ με ςκοπό τθν επζνδυςθ. (ωσ μόχλευςθ δεν κεωρείται θ χριςθ 

παραγϊγων χρθματοπιςτωτικϊν μζςων όταν χρθςιμοποιοφνται για αντιςτάκμιςθ 

κινδφνων) 

 

Επιλογι δείκτθ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ (Benchmark) 

Για κάκε κατθγορία επενδφςεων που υπάρχει ςτο χαρτοφυλάκιο αναφοράσ, ορίηεται 

δείκτθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ όπου αυτό είναι δυνατό. Η επιλογι των δεικτϊν αυτϊν 

γίνεται με τα εξισ κριτιρια: 

 Να είναι ευρζωσ αναγνωρίςιμοι από τθ διεκνι επενδυτικι κοινότθτα. 

 Να διζπονται από διαφανείσ κανόνεσ για τθν αρχικι επιλογι των κινθτϊν αξιϊν 

που τουσ αποτελοφν, τθν αναδιάρκρωςι τουσ, τθν ειςαγωγι ςε αυτοφσ νζων 

ςυμμετεχόντων, τθ διαγραφι ςυμμετεχόντων που δεν πλθροφν γνωςτοφσ εκ των 

προτζρων κανόνεσ και τθν ορκι διαχείριςθ εταιρικϊν γεγονότων. 

 Να λαμβάνουν υπόψθ ςτουσ κανόνεσ τουσ κριτιρια ρευςτότθτασ, 

εμπορευςιμότθτασ και ελεφκερθσ διαςποράσ των κινθτϊν αξιϊν που τουσ 

αποτελοφν. 

 Να προςφζρονται για επζνδυςθ και να διακζτουν ι δφναται να επιτρζψουν τθ 

διάκεςθ προϊόντων για διενζργεια πακθτικισ διαχείριςθσ με χαμθλό ςχετικά 

κόςτοσ. 

 Σε ςχζςθ με τον τρόπο υπολογιςμοφ τουσ: 

 Να υπολογίηονται και να διαχζονται προσ το ευρφ επενδυτικό κοινό ςε 

τακτικι βάςθ. 



 Να παράγονται ςε πραγματικό ι ςχεδόν πραγματικό χρόνο από το 

διαχειριςτι τουσ. 

 Να ζχουν επιςτθμονικά αποδεκτοφσ κανόνεσ και μεκοδολογία 

υπολογιςμοφ.   

 Να υπόκεινται ςε θμεριςιο και τακτικό ζλεγχο για τον υπολογιςμό 

τουσ. 

 

Υφιςτάμενοι δείκτεσ αναφοράσ: 

 

- Ο Γενικόσ Δείκτθσ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν, ωσ δείκτθσ αναφοράσ του 

ελλθνικοφ μετοχικοφ χαρτοφυλακίου 

- Η απόδοςθ του Ομολόγου Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ 10ετϊν, ωσ δείκτθσ αναφοράσ 

του ελλθνικοφ ομολογιακοφ χαρτοφυλακίου 

- Η απόδοςθ του Δείκτθ MSCI World Index, ωσ δείκτθσ αναφοράσ του διεκνοφσ 

μετοχικοφ χαρτοφυλακίου 

- Η απόδοςθ του Δείκτθ MSCI Emerging Markets, ωσ δείκτθσ αναφοράσ του 

μετοχικοφ χαρτοφυλακίου, αναδυόμενων αγορϊν 

 

Τθν τυχόν πρόκεςθ του Τ.Ε.Α, ςτο πλαίςιο τθσ αποτελεςματικισ διαχείριςθσ του 

χαρτοφυλακίου του, 

αλλά και τθσ αντιςτάκμιςθσ του επενδυτικοφ κινδφνου, να λαμβάνει κζςεισ αγοράσ ι 

πϊλθςθσ ςε παράγωγα χρθματοοικονομικά προϊόντα. 

Επζνδυςθ ςε παράγωγα μζςα είναι δυνατι όταν ςυμβάλλουν ςτθ μείωςθ των επενδυτικϊν 

κινδφνων ι διευκολφνουν τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ του χαρτοφυλακίου. Η 

αποτίμθςθ των παραγϊγων γίνεται με ςφνεςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ το αντίςτοιχο τμιμα 

του ενεργθτικοφ, και περιλαμβάνονται ςτθν 

αποτίμθςθ του ενεργθτικοφ του ιδρφματοσ. Ομοίωσ, το Τ.Ε.Α. αποφεφγει τθν υπερβολικι 

ζκκεςθ ςτουσ κινδφνουσ του ενόσ και μοναδικοφ αντιςυμβαλλομζνου κακϊσ και άλλων 

πράξεων με αντικείμενο παράγωγα μζςα. 

 

 

 

 

 



Σρόποι αποτίμθςθσ των ςτοιχεία των επενδφςεών του Σ.Ε.Α. 

 

1. Η αποτίμθςθ ςε εφλογθ αξία χρθματοπιςτωτικϊν μζςων που ζχουν ειςαχκεί και 

αποτελοφν αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ ςε οργανωμζνθ ενεργι αγορά ι άλλθ 

εποπτευόμενθ αγορά που λειτουργεί κανονικά και είναι αναγνωριςμζνθ και ανοικτι ςτο 

κοινό, πραγματοποιείται ςτθν τιμι κλειςίματοσ του χρθματοπιςτωτικοφ μζςου κατά τθν 

θμερομθνία αποτίμθςθσ του ενεργθτικοφ του 

Τ.Ε.Α. 

2. Η αποτίμθςθ των μεριδίων οργανιςμϊν ςυλλογικϊν επενδφςεων ςε κινθτζσ αξίεσ που 

πλθροφν τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2009/65/ΕΚ ι άλλων οργανιςμϊν ςυλλογικϊν 

επενδφςεων, πραγματοποιείται ςτθν κακαρι τιμι του μεριδίου τουσ. 

3. Χρθματοπιςτωτικά μζςα ειςθγμζνα ςε οργανωμζνθ αγορά τα οποία δεν αποτελοφν 

αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ με αποτζλεςμα να μθν υπάρχουν δθμοςιευμζνεσ τιμζσ για 

αυτά, αποτιμϊνται κατά ςειρά προτεραιότθτασ ςτισ ακόλουκεσ τιμζσ: 

(α) Τιμι τελευταίασ ςυναλλαγισ, επί του εν λόγω χρθματοπιςτωτικοφ μζςου που 

πραγματοποιικθκε τθν 

ίδια θμζρα ςε άλλθ αγορά ι μθχανιςμό (πλατφόρμα) διαπραγμάτευςθσ που ζχει τα 

χαρακτθριςτικά ενεργοφ αγοράσ και δθμοςιεφεται από πάροχο πλθροφόρθςθσ, αλλιϊσ 

(β) Τιμι ηιτθςθσ, θ οποία δθμοςιεφεται από πάροχο πλθροφόρθςθσ και προκφπτει βάςει 

ςτάκμιςθσ των τιμϊν ηιτθςθσ που ζχουν υποβλθκεί ςε άλλθ αγορά ι μθχανιςμό 

(πλατφόρμα) διαπραγμάτευςθσ από περιςςότερουσ του ενόσ διαπραγματευτζσ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν εν λόγω αγορά ι μθχανιςμό (πλατφόρμα) διαπραγμάτευςθσ, 

αλλιϊσ. 

(γ) Τιμι ηιτθςθσ, θ οποία δθμοςιεφεται από πάροχο πλθροφόρθςθσ και δίνεται από 

διαπραγματευτι που δραςτθριοποιείται ςε άλλθ αγορά ι μθχανιςμό (πλατφόρμα) 

διαπραγμάτευςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι o ςυγκεκριμζνοσ διαπραγματευτισ 

πραγματοποιεί αντιπροςωπευτικοφσ όγκουσ επί του εν λόγω προϊόντοσ, αλλιϊσ. 

(δ) Τιμι ηιτθςθσ, θ οποία δθμοςιεφεται από πάροχο πλθροφόρθςθσ και δίνεται από τον 

επικεφαλισ τθσ 

ζκδοςθσ του εν λόγω χρθματοπιςτωτικοφ μζςου (lead manager), υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ 

εν λόγω τιμι δεν αποκλίνει από τθν τιμι που προκφπτει από μεκοδολογία ι μοντζλο 

αποτίμθςθσ που είναι ςυμβατό με τισ αρχζσ και τουσ κανόνεσ των ΔΠΧΑ που διζπουν τθν 

αποτίμθςθ των χρθματοοικονομικϊν μζςων και χρθςιμοποιεί θ εταιρεία διαχείριςθσ του 

Τ.Ε.Α., αλλιϊσ. 



(ε) Τιμι αποτίμθςθσ, θ οποία δίνεται από τον εκδότθ του ςυγκεκριμζνου 

χρθματοπιςτωτικοφ μζςου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ εν λόγω τιμι δεν αποκλίνει από τθν 

τιμι που προκφπτει από μεκοδολογία ι μοντζλο αποτίμθςθσ που είναι ςυμβατό με τισ 

αρχζσ και τουσ κανόνεσ των ΔΠΧΑ που διζπουν τθν αποτίμθςθ των χρθματοοικονομικϊν 

μζςων και χρθςιμοποιεί θ εταιρεία διαχείριςθσ του Τ.Ε.Α. 

Η λιψθ των ανωτζρω τιμϊν πραγματοποιείται το πρωί τθσ επόμενθσ από τθν θμερομθνία 

αποτίμθςθσ θμζρα και αφορά τιμζσ κατά τθν 24:00 ϊρα τθσ θμερομθνίασ αποτίμθςθσ. 

4. Κατ’ εξαίρεςθ, επιτρζπεται παρζκκλιςθ από τον τρόπο αποτίμθςθσ των εδαφίων (α), (β) 

και (γ) τθσ παραγράφου 3 μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και εφόςον αποδεικνφεται ότι ο 

τρόποσ αποτίμθςθσ των εδαφίων (α), (β) και (γ) τθσ παραγράφου 3 κα οδθγοφςε ςε 

αποτίμθςθ που δεν αντιςτοιχεί ςτθν εφλογθ αξία του χρθματοπιςτωτικοφ μζςου. Η 

παρζκκλιςθ, κακϊσ και τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν αναγκαιότθτα τθσ παρζκκλιςθσ, 

που αφοροφν ςτο ςυγκεκριμζνο χρθματοπιςτωτικό μζςο, και θ αξία που κα είχε το 

χρθματοπιςτωτικό μζςο αν δεν είχε πραγματοποιθκεί θ παρζκκλιςθ, γνωςτοποιοφνται ςτισ 

ςθμειϊςεισ τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ του Τ.Ε.Α. 

5. Χρθματοπιςτωτικά μζςα ειςθγμζνα ςε οργανωμζνθ αγορά τα οποία βρίςκονται ςε 

κακεςτϊσ αναςτολισ διαπραγμάτευςθσ, κακϊσ και εκείνα για τα οποία δεν υπάρχει ενεργι 

αγορά, κακϊσ και ςτοιχεία του ενεργθτικοφ του Τ.Ε.Α., τα οποία είτε δεν ζχουν ειςαχκεί 

προσ διαπραγμάτευςθ ςε οργανωμζνθ αγορά ι άλλθ εποπτευόμενθ αγορά που λειτουργεί 

κανονικά και είναι αναγνωριςμζνθ και ανοικτι ςτο κοινό, είτε ζχουν διαγραφεί από 

οργανωμζνθ αγορά ι άλλθ εποπτευόμενθ αγορά που λειτουργεί κανονικά και είναι 

αναγνωριςμζνθ και ανοικτι ςτο κοινό, αποτιμϊνται βάςει μεκοδολογίασ 

ι μοντζλου αποτίμθςθσ το οποίο είναι ςυμβατό με τισ αρχζσ και τουσ κανόνεσ των ΔΠΧΑ 

που διζπουν τθν αποτίμθςθ των χρθματοπιςτωτικϊν μζςων. 

6. Στισ περιπτϊςεισ αποτίμθςθσ των χρθματοπιςτωτικϊν μζςων ςφμφωνα με τισ 

παραγράφουσ 4 και 5 τθσ παροφςασ, γνωςτοποιοφνται οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ ςτθν 

ετιςια ζκκεςθ του Τ.Ε.Α.: 

(α) θ ονομαςία και περιγραφι τθσ τεχνικισ αποτίμθςθσ που εφαρμόςτθκε, 

περιλαμβανομζνθσ, κατ’ ελάχιςτον, τθσ μεκοδολογίασ και των παραμζτρων/ειςροϊν ςτο 

μοντζλο αποτίμθςθσ, 

(β) ο τρόποσ προςδιοριςμοφ των τιμϊν των παραμζτρων/ειςροϊν του μοντζλου 

αποτίμθςθσ, 



(γ) θ ςυνοπτικι παρουςίαςθ τθσ ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ τθσ τεχνικισ αποτίμθςθσ ςτισ 

μεταβολζσ των παραμζτρων/ειςροϊν του μοντζλου αποτίμθςθσ, ςε επίπεδο του 1%, 5% και 

10%, 

(δ) ςε περίπτωςθ που για τον προςδιοριςμό μιασ παραμζτρου/ειςροισ ςτο μοντζλο 

αποτίμθςθσ δεν υπάρχουν αγοραίεσ τιμζσ και εφαρμόςτθκε για τθν παράμετρο ι ειςροι 

αυτι τεχνικι αποτίμθςθσ, υποβάλλονται οι γνωςτοποιιςεισ των εδαφίων (α) ζωσ (γ). 

  

1. Η αποτίμθςθ τθσ αξίασ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του Τ.Ε.Α. διενεργείται με τουσ 

ακόλουκουσ τρόπουσ: 

(1) Μζκοδοσ ςυγκριτικϊν ςτοιχείων 

(2) Μζκοδοσ Κεφαλαιοποίθςθσ 

(3) Μζκοδοσ Υπολοίπων 

(4) Μζκοδοσ κερδϊν 

(5) Μζκοδοσ Αντικατάςταςθσ 

(6) Μζκοδοσ Αντιπαροχισ. 

Η αξία του ακινιτου κα προκφπτει ωσ ο ςτακμιςμζνοσ μζςοσ όροσ των αξιϊν που 

προκφπτουν από τισ μεκόδουσ αποτίμθςθσ που χρθςιμοποιικθκαν. 

Επιτρζπεται, κατά τθν κρίςθ του εκτιμθτι, θ μθ χρθςιμοποίθςθ μιασ ι περιςςοτζρων από 

τισ ανωτζρω μεκόδουσ αποτίμθςθσ, εφόςον ςυντρζχουν, ςωρευτικά, οι ακόλουκεσ 

προχποκζςεισ: 

α) Η χρθςιμοποίθςθ αυτϊν των μεκόδων κα οδθγοφςε, κατά τθν κρίςθ του εκτιμθτι, ςε 

αποτζλεςμα που δε κα απζδιδε τθν πραγματικι αξία του ςυγκεκριμζνου ακινιτου. 

β) Ο εκτιμθτισ αιτιολογεί αναλυτικά με ζκκεςι του τθν απόφαςι του για τθν μθ 

χρθςιμοποίθςθ των ςυγκεκριμζνων μεκόδων. 

γ) Γίνεται χριςθ τουλάχιςτον δφο (2) από τισ παραπάνω μεκόδουσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Προςδιοριςμόσ ανώτατου ορίου αναλαμβανόμενου κινδφνου, διαδικαςίεσ και τεχνικζσ 

διαχείριςθσ κινδφνων που επιτρζπουν ςτο Σ.Ε.Α. να ελζγχει και να υπολογίηει τουσ 

κινδφνουσ του χαρτοφυλακίου του και θ επίδραςι τουσ ςτθ ςυνολικι επενδυτικι 

πολιτικι. 

 

Προςδιοριςμόσ ανώτατου ορίου αναλαμβανόμενου κινδφνου 

 

Το ανϊτατο όριο αναλαμβανόμενου κινδφνου προςδιορίηεται από τθν Επενδυτικι 

Επιτροπι, λαμβάνοντασ υπόψθ τα δεδομζνα τθσ πιο πρόςφατθσ αναλογιςτικισ μελζτθσ του 

Τ.Ε.Α..  

 

Το ανϊτατο όριο αναλαμβανόμενου κινδφνου, δε δφναται να ξεπερνά το 10% ςε όρουσ 

τυπικισ απόκλιςθσ των αποδόςεων του χαρτοφυλακίου του Τ.Ε.Α..  

 

Οι αποδόςεισ που χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό τθσ τυπικισ απόκλιςθσ αφοροφν 

ςτοιχεία αποδόςεων του χαρτοφυλακίου Τ.Ε.Α. από τθν θμζρα μετατροπισ του ςε Ν.Π.Ι.Δ.. 

Η τυπικι απόκλιςθ υπολογίηεται χρθςιμοποιϊντασ τισ εβδομαδιαίεσ ιςτορικζσ αποδόςεισ 

του χαρτοφυλακίου του Τ.Ε.Α., οι οποίεσ υπολογίηονται ωσ προσ τθν αποτίμθςθ τθν 

τελευταία εργάςιμθ θμζρα κάκε εβδομάδασ. 

Η τυπικι απόκλιςθ τθσ απόδοςθσ του ΟΣΕΚΑ υπολογίηεται προςαρμοςμζνθ ςε ετιςια 

βάςθ. 

 

 

Μζτρθςθ και διαχείριςθ Κινδφνων 

Η μζτρθςθ και διαχείριςθ των κινδφνων ςτο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Τ.Ε.Α. αποτελεί 

ςθμαντικι παράμετρο για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ επενδυτικισ ςτρατθγικισ. 

Συγκεκριμζνα, θ Επενδυτικι Επιτροπι και ο Διαχειριςτισ Επενδφςεων μεριμνοφν για τθ 

μζτρθςθ και τθ διαχείριςθ του κινδφνου αγοράσ, του πιςτωτικοφ κινδφνου και του 

λειτουργικοφ κινδφνου με ςκοπό τθ διατιρθςι τουσ ςε αποδεκτά επίπεδα. 

 

1. Κίνδυνοσ Αγοράσ: 

α. Μζκοδοι μζτρθςθσ κινδφνου αγοράσ. 

Για τθ μζτρθςθ των κινδφνων αγοράσ του επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου του Τ.Ε.Α. δφναται 

να χρθςιμοποιοφνται μζκοδοι όπωσ εκτιμιςεισ τυπικϊν αποκλίςεων, του ςυντελεςτι βιτα, 



τθσ αξίασ ςε κίνδυνο (VaR – Value at Risk), τθσ τροποποιθμζνθσ διάρκειασ κλπ, αναλόγωσ 

των χαρακτθριςτικϊν του χαρτοφυλακίου. 

β. Συμπεριφορά χαρτοφυλακίου ςε ακραίεσ ςυνκικεσ αγορϊν  

Κρίνεται ςκόπιμο να χρθςιμοποιοφνται, όποτε κρίνεται αναγκαίο, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ 

ςε ετιςια τουλάχιςτον βάςθ, μζκοδοι που αποςκοποφν ςτθν περιγραφι τθσ ςυμπεριφοράσ 

τθσ αξίασ του χαρτοφυλακίου υπό ακραίεσ ςυνκικεσ αγορϊν χριματοσ και κεφαλαίων. Η 

ςυμπεριφορά αυτι καταγράφεται από τθν Επενδυτικι Επιτροπι και το Διαχειριςτι 

Επενδφςεων ζτςι ϊςτε να υπάρχει θ μεγαλφτερθ δυνατι κατανόθςθ των κινδφνων του 

χαρτοφυλακίου ςτο ανϊτατο επίπεδο λιψεωσ επενδυτικϊν αποφάςεων.  

Ενδεικτικά αναφζρεται θ μζκοδοσ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων (stress test) και θ 

ανάλυςθ ςεναρίων για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από πικανζσ μεταβολζσ ςτισ ςυνκικεσ 

τθσ αγοράσ, οι οποίεσ ενδζχεται να ζχουν αρνθτικό αντίκτυπο ςτο Τ.Ε.Α.. 

Το Τ.Ε.Α., ζπειτα από ειςιγθςθ τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ ςτο Δ.Σ., δθμιουργεί βαςικι 

υποδομι μζτρθςθσ, ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ των κινδφνων, αλλά και τακτικισ 

ενθμζρωςθσ του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.. Η μζτρθςθ των κινδφνων πραγματοποιείται από τον 

Διαχειριςτι Επενδφςεων του Τ.Ε.Α., τον οποίο δφναται να ςυνδράμουν και εξωτερικοί 

ςφμβουλοι ζπειτα από ειςιγθςθ τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ.  

 

Εφόςον κρικεί απαραίτθτο διενεργοφνται αναδρομικοί ζλεγχοι (back tests) για να 

επαναξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των ρυκμίςεων μζτρθςθσ κινδφνων. 

 

2. Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ χαρτοφυλακίου 

Η Επενδυτικι Επιτροπι μεριμνά για τθ διαχείριςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου των 

επενδφςεων, φροντίηοντασ παράλλθλα για τθν επίτευξθ ικανοποιθτικισ διαςποράσ. Κατά τθ 

διαδικαςία επιλογισ επενδυτικοφ ςτοιχείου προσ ζνταξθ ςτο χαρτοφυλάκιο, αποδίδεται 

προτεραιότθτα ςε χρθματοπιςτωτικά μζςα με ικανοποιθτικι πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ 

εκδοτϊν ι αντιςυμβαλλομζνων. 

Ειδικά ςτθν περίπτωςθ προκεςμιακϊν κατακζςεων το Τ.Ε.Α. μεριμνά για τθν επίτευξθ 

διαςποράσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν επί μζρουσ φερεγγυότθτα κάκε αντιςυμβαλλόμενου 

πιςτωτικοφ ιδρφματοσ. 

 

 

 

 



3. Παρακολοφκθςθ αποκλίςεων αποδόςεων ςτο Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο 

Ζχοντασ κακορίςει τθ ςτρατθγικι κατανομι επενδφςεων με τθν επιλογι των βαρϊν (ωσ 

ποςοςτά, %) ανά κατθγορία επζνδυςθσ, το Τ.Ε.Α., ζπειτα από ειςιγθςθ τθσ Επενδυτικισ 

Επιτροπισ, ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει μεταξφ πακθτικισ ι ενεργθτικισ διαχείριςθσ ι 

και ςυνδυαςμό των δφο.  

Κατά τθ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ των αποκλίςεων των αποδόςεων κακορίηεται: 

 

Το εφροσ απόκλιςθσ για τθν τακτικι κατανομι επενδφςεων ωσ ποςοςτό, ανά βαςικι 

επενδυτικι κατθγορία. Ο διαχειριςτισ επενδφςεων του Τ.Ε.Α., κινείται αποκλειςτικά εντόσ 

του εν λόγω εφρουσ, ανά βαςικι επενδυτικι κατθγορία, για τθν επίτευξθ τθσ μζγιςτθσ 

εφικτισ απόδοςθσ ςφμφωνα με το προκακοριςμζνο επίπεδο επενδυτικοφ κινδφνου. 

Διευκρινίηεται ότι θ επιλογι μεγαλφτερου εφρουσ απόκλιςθσ δίνει τθ δυνατότθτα για 

περιςςότερο ενεργθτικι διαχείριςθ, θ οποία πρζπει να εξαρτάται από τισ ικανότθτεσ του 

διαχειριςτι. Επί πλζον, το Τ.Ε.Α., ςε περίπτωςθ που ζχει κζςει ςχετικά περιοριςμζνο εφροσ 

απόκλιςθσ, μπορεί με απόφαςθ του Δ.Σ., ζπειτα από ειςιγθςθ τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ, 

να το αναπροςαρμόςει, εάν το απαιτοφν ςυγκεκριμζνοι λόγοι, οι οποίοι και κα πρζπει να 

ζχουν αιτιολογθκεί. 

 

Εκκζςεισ παρακολοφκθςθσ κινδφνων απόδοςθσ χαρτοφυλακίου 

 

Σε τουλάχιςτον εξαμθνιαία βάςθ, ο Διαχειριςτισ Επενδφςεων του Τ.Ε.Α. ςυντάςςει ζκκεςθ 

επενδφςεων, όπου καταγράφονται οι μθνιαίεσ, θμερολογιακά, μεταβολζσ τθσ αξίασ των 

χαρτοφυλακίων, θ εξζλιξθ τθσ απόδοςθσ και του βακμοφ του επενδυτικοφ κινδφνου. Στισ 

τακτικζσ αυτζσ εκκζςεισ κα υπάρχει λεπτομερισ καταγραφι των επενδφςεων του Τ.Ε.Α. 

(τιρθςθ μθτρϊου επενδφςεων επικαιροποιοφμενο ανά μινα), ωσ επίςθσ και οι αποκλίςεισ 

των αποδόςεων και βακμοφ κινδφνου από τουσ δείκτεσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ. 

 

Το ςφνολο των ςχετικϊν εγγράφων και εκκζςεων, τθροφνται για μία χρονικι περίοδο 20 

ετϊν και παραμζνουν ςτθ διάκεςθ κάκε αρμόδιασ αρχισ. 

 

 

 

 



Σισ προμικειεσ, αμοιβζσ και ζξοδα που βαρφνουν το Σ.Ε.Α., κακώσ και τον τρόπο 

υπολογιςμοφ των εν λόγω προμθκειών, αμοιβών και εξόδων. 

 

Το Τ.Ε.Α. επιβαρφνεται με τισ παρακάτω δαπάνεσ (προμικειεσ, αμοιβζσ και λοιπά ζξοδα): 

 

Προμικεια Διαχειριςτι 0,06% επί του ενεργθτικοφ του ΤΕΑ με ελάχιςτο μθνιαίο κόςτοσ 

πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (5.000 €)  

 

Προμικεια κεματοφυλακισ, ςτθν οποία περιλαμβάνεται θ αμοιβι του Θεματοφφλακα και 

θ αμοιβι κάκε τρίτου προςϊπου που ζχει ςτθ φφλαξι του το ςφνολο ι μζροσ των 

ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του 

Τ.Ε.Α.,  

Κατθγορία 
Ετιςια αμοιβι 

Θεματοφυλακισ* 
Κόςτοσ ανά ςυναλλαγι** 

Μετοχζσ Εςωτερικοφ 

(ειςθγμζνεσ ςτα 

Χρθματιςτιρια Ακθνϊν και 

ςυνδεδεμζνεσ αγορζσ) 

Δικαιϊματα EXAE Δικαιϊματα EXAE 

Μετοχζσ Εξωτερικοφ 0,03% 9 

Ελλθνικά Αμοιβαία Κεφάλαια 0 0 

Αμοιβαία Κεφάλαια 

Εξωτερικοφ 

0,01% 0 

Ελλθνικά Κρατικά / Εταιρικά 

Ομόλογα 

0,01% 0 

Κρατικά / Εταιρικά Ομόλογα 

Euroclear 

0,02% 9 

Ομόλογα Alpha Bank (EMTN) 0,004% 0 

 

 

*ετθςίωσ επί τθσ αξίασ του κατατεκειμζνου χαρτοφυλακίου τθσ τελευταίασ εργαςίμου 

θμζρασ εκάςτου μθνόσ, πλθρωτζα ανά μινα με ελάχιςτο 300 € πλζον ΦΠΑ (23%). 

** ανά ςυναλλαγι ςε Ευρϊ πλθρωτζα ανά μινα. 

 



Ζξοδα απαραίτθτα για τθ λειτουργία του Τ.Ε.Α. πάντα όμωσ εντόσ του ορίου του 2% επί των 

ετιςιων ειςφορϊν. 

 

Ζξοδα και προμικειεσ ςυναλλαγϊν που πραγματοποιοφνται για λογαριαςμό του Τ.Ε.Α.. 

 

Ζξοδα των προβλεπόμενων δθμοςιεφςεων από το νόμο που πραγματοποιοφνται για 

λογαριαςμό του Τ.Ε.Α.. 

 

Ζξοδα που αφοροφν τθν υποχρεωτικι από τθν κείμενθ νομοκεςία ενθμζρωςθ των 

αςφαλιςμζνων και των ςυνταξιοφχων του Τ.Ε.Α.. 

 

Οι φόροι και οι ειςφορζσ που εκάςτοτε βαρφνουν το Τ.Ε.Α.. 

 

Σθ διαδικαςία επικαιροποίθςθσ του κανονιςμοφ επενδφςεων και τθν άμεςθ ενθμζρωςθ 

των αρμοδίων εποπτικών αρχών μετά από κάκε τροποποίθςθ. 

 

Ο παρϊν κανονιςμόσ τροποποιείται ζπειτα από ειςιγθςθ τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ και 

ςχετικι απόφαςθ του Δ.Σ.. Η τροποποίθςθ του κανονιςμοφ εγκρίνεται από το Υπουργείο 

Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ τθν Εκνικι Αναλογιςτικι Αρχι και τθν Επιτροπι 

Κεφαλαιαγοράσ κατόπιν ελζγχου τθσ νομιμότθτασ των τροποποιιςεων και υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι λαμβάνεται επαρκισ μζριμνα για τθν προςταςία των αςφαλιςμζνων του 

Τ.Ε.Α..  

 

Ο Κανονιςμόσ επενδφςεων εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρ. 134/15/12-6-2013 απόφαςθ Δ.. και 

τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρ. 191/17/22-4-2015 απόφαςθ Δ.. ςφμφωνα με  τθν υπ’ αρ.  

Φ. 51010/42926/1085 απόφαςθ του Τπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Πρόνοιασ (ΦΕΚ Β’ 3532/30-12-2014) και υποβλικθκε ςτο Τπουργείο Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ και 

ςτθν Εκνικι Αναλογιςτικι Αρχι. 


