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Άρθρο 1 

Προοίμιο 

 

Η Επενδυτικι Επιτροπι λαμβάνει τισ ςθμαντικότερεσ αποφάςεισ για τθ χάραξθ τθσ 

επενδυτικισ πολιτικισ που αφορά ςτθ διαχείριςθ των αποκεματικϊν του 

Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε.. Γνϊμονα τθσ λειτουργίασ τθσ, αποτελεί το ςυμφζρον των 

αςφαλιςμζνων του Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. ςτο πλαίςιο που ορίηουν, οι επιταγζσ τθσ 

νομοκεςίασ των Σαμείων Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ (Σ.Ε.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ., οι 

ςυςτάςεισ του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και τθσ Εκνικισ 

Αναλογιςτικισ Αρχισ και οι κατευκφνςεισ που κζτει το Διοικθτικό υμβοφλιο. 

 

Άρθρο 2 

Σφνθεςη 

 

Η Επενδυτικι Επιτροπι αποτελείται τουλάχιςτον από τρείσ (3) εξειδικευμζνουσ 

ζμπειρουσ επαγγελματίεσ ςτον τομζα των επενδφςεων, κατόχουσ τουλάχιςτον 

πιςτοποίθςθσ Γϋ από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ (ι αντίςτοιχθσ του εξωτερικοφ) ι 

μζλθ Δ.Ε.Π. – Α.Ε.Ι. ςε γνωςτικό αντικείμενο Οικονομικισ ι Χρθματοοικονομικισ 

κατεφκυνςθσ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ. Ζνα από τα μζλθ τθσ ορίηεται 

Πρόεδροσ. 

τθν Επενδυτικι Επιτροπι ςυμμετζχει ο αναλογιςτισ του Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. για κζματα 

που άπτονται των αρμοδιοτιτων του, κακϊσ και ο εξουςιοδοτθμζνοσ από το Δ.. 

του Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε..  

 

Άρθρο 3 

Σφςταςη και Διάρκεια Θητείασ 

 

Σα Μζλθ τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ ορίηονται από το Δ.. του Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. και 

αναφζρονται ςε αυτό. Η κθτεία τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ δε δφναται να είναι 

μεγαλφτερθ τθσ κθτείασ του Διοικθτικοφ υμβουλίου που τθν όριςε. Σα μζλθ τθσ 

Επενδυτικισ Επιτροπισ με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου λαμβάνουν 

αποηθμίωςθ, κατόπιν ειςθγιςεωσ τθσ Διοίκθςθσ του Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε..  
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Κάκε αλλαγι μζλουσ τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ γίνεται κατόπιν γραπτισ και 

αιτιολογθμζνθσ ειςιγθςθσ του Προζδρου τθσ προσ το Δ.. ι ειςιγθςθσ του 

Προζδρου του Δ.. του  Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε.. Μζλοσ τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ που 

επικυμεί να αποχωριςει οφείλει να γνωςτοποιιςει αυτό εγγράφωσ ςτο Δ.. του 

Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. αναφζροντασ ςτθ ςχετικι αίτθςθ τουσ λόγουσ τθσ παραίτθςθσ. Σο 

παραιτοφμενο μζλοσ οφείλει να δϊςει ςτο Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. τον απαραίτθτο χρόνο για 

τθν αντικατάςταςι του.  

 

Άρθρο 4 

Τρόποσ Λειτουργίασ 

 

Η Επενδυτικι Επιτροπι ςυνεδριάηει τακτικά τουλάχιςτον μια φορά το μινα ςτα 

γραφεία του Σαμείου, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου, ο οποίοσ ειςθγείται 

ςε αυτιν τα διάφορα κζματα και εκτάκτωσ μετά από πρόςκλθςθ του Προζδρου. Ο 

Πρόεδροσ διευκφνει και ςυντονίηει τθ ςυηιτθςθ. ε περίπτωςθ αναβολισ τθσ 

ςυνεδρίαςθσ τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ, ιςχφουν οι αποφάςεισ τθσ προθγοφμενθσ. 

Η Επενδυτικι Επιτροπι βρίςκεται ςε απαρτία όταν τρία μζλθ τθσ, εκ των οποίων τα 

δφο ζχουν δικαίωμα ψιφου, είναι παρόντα. Οι αποφάςεισ τθσ είναι επικυμθτό να 

λαμβάνονται ομοφϊνωσ, και ο Πρόεδροσ τθσ, κα πρζπει να καταβάλει κάκε 

προςπάκεια προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, άλλωσ οι αποφάςεισ λαμβάνονται κατά τθν 

απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν τθσ. Οι αποφάςεισ τθσ Επενδυτικισ 

Επιτροπισ είναι πάντοτε αιτιολογθμζνεσ. Κατά τισ ςυνεδριάςεισ τθσ τθροφνται 

πρακτικά από το Γραμματζα τθσ Επιτροπισ, που υπογράφονται από τα 

παριςτάμενα μζλθ. Πζραν των τακτικϊν ςυνεδριάςεων, τα Μζλθ τθσ διατθροφν 

ςυνεχι ςυςτθματικι επικοινωνία ανταλλάςςοντασ απόψεισ επί των διαφόρων 

εξελίξεων του χρθματοπιςτωτικοφ χϊρου. Ανεξάρτθτα από τθ ςυχνότθτα των 

ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ, τα Μζλθ τθσ οφείλουν να παρακολουκοφν 

ςυςτθματικά ςε κακθμερινι βάςθ τα τεκταινόμενα ςτο χρθματοπιςτωτικό χϊρο και 

τθσ κεφαλαιαγοράσ, ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ και να ενθμερϊνονται για τισ τάςεισ 

των διεκνϊν αγορϊν. Ο Πρόεδροσ μπορεί να ειςθγείται κζματα τθσ Επενδυτικισ 

Επιτροπισ ςτο Δ.. του Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε., όταν το κρίνει ςκόπιμο ι κατ' απαίτθςθ του 

Δ...    
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Άρθρο 5 

Αρμοδιότητεσ / Εξουςίεσ 

 

Οι αρμοδιότθτεσ/εξουςίεσ τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ περιγράφονται ςτο ΦΕΚ 

2751-15.10.2014- «ΕΚΔΟΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ & ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΕΑ».  

Ειδικότερα, θ Επενδυτικι Επιτροπι κζτει τα όρια των επενδφςεων και τθ ςφνκεςθ 

του χαρτοφυλακίου, ϊςτε ο διαχειριςτισ επενδφςεων να προβεί ςε επενδφςεισ 

ςφμφωνα με τα όρια αυτά και τθ ςφνκεςθ του χαρτοφυλακίου. 

Η Επενδυτικι Επιτροπι χαράςςει τθν επενδυτικι πολιτικι του Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε.,  

ςυμβουλεφει ανάλογα τα αρμόδια όργανα του Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε., κακϊσ και το Δ.., 

παρακολουκεί το ζργο του Διαχειριςτι Επενδφςεων και ελζγχει τισ εκκζςεισ που 

υποβάλλει, υποδεικνφει ζγκαιρα κατάλλθλεσ ενζργειεσ και επιςθμαίνει ςτο Δ.. 

τυχόν αποκλίςεισ από τουσ ςτόχουσ του Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε.. 

Η γνϊμθ τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ είναι ζγγραφθ και αιτιολογθμζνθ.  

Ο Πρόεδροσ τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ οφείλει να ενθμερϊνει αμελλθτί τθν 

Εποπτεφουςα Αρχι και τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ για κάκε ενζργεια ι 

παράλειψθ από τθν οποία προκφπτει κίνδυνοσ βλάβθσ των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων του Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε.. 

 

Κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ, θ Επενδυτικι Επιτροπι του Σ.Ε.Α.: 

 Ειςθγείται επενδυτικοφσ περιοριςμοφσ πζραν αυτϊν που καταγράφονται 

ςτον Επενδυτικό Κανονιςμό. 

 Ειςθγείται περί πρόςλθψθσ/απόλυςθσ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν (ςφμβουλοι, 

Θεματοφφλακασ, Διαχειριςτισ Επενδφςεων).  

 Παρακολουκεί τθν τιρθςθ των επενδυτικϊν διαδικαςιϊν που 

περιγράφονται ςτον Επενδυτικό Κανονιςμό. 

 Ειςθγείται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. τον κακοριςμό των 

επενδυτικϊν ςτόχων, του επιπζδου ανοχισ κινδφνου, δεικτϊν ςυγκριτικισ 

αξιολόγθςθσ και του χαρτοφυλακίου αναφοράσ. 
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 Ειςθγείται ςχετικά με τθν επικαιροποίθςθ επενδυτικϊν πολιτικϊν και του 

Επενδυτικοφ Κανονιςμοφ. 

 Ελζγχει τα χρθματοοικονομικά χαρακτθριςτικά των τοποκετιςεων του Σ.Ε.Α. 

(αποδόςεων, κινδφνου, ςυςχετίςεων κλπ) και των αγορϊν και ειςθγείται τα 

απαραίτθτα μζτρα για τθ βζλτιςτθ τροποποίθςι τουσ. 

 Ελζγχει τθν επίδοςθ των Διαχειριςτϊν του Σ.Ε.Α.. 

 Ενθμερϊνει το Διοικθτικό υμβοφλιο για ζκτακτουσ κινδφνουσ και 
απαιτοφμενεσ αλλαγζσ ςε ςχζςθ με τισ επενδφςεισ του Σ.Ε.Α.. 

 

 

Γενικά, θ Επενδυτικι Επιτροπι είναι υπεφκυνθ για τθν ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ 

και ενθμζρωςθ του Δ.. με κζματα ςχετικά με επενδυτικζσ τοποκετιςεισ, με τθ 

ςυμμόρφωςθ του χαρτοφυλακίου με τθν επενδυτικι πολιτικι του Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. και 

τθν επικαιροποίθςθ του Επενδυτικοφ Κανονιςμοφ.  

Η Επενδυτικι Επιτροπι ςυντάςςει κάκε χρόνο ζκκεςθ πεπραγμζνων.  

 

Άρθρο 6 

Εμπιςτευτικότητα 

 

Η Επενδυτικι Επιτροπι και ο Πρόεδροσ τθσ οφείλουν να λαμβάνουν κάκε μζτρο 

που κεωροφν αναγκαίο – πλθν όμωσ ςφννομο – για τθ διαςφάλιςθ του απορριτου 

και τθσ αποτροπισ τθσ διάδοςθσ πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα που 

περιιλκαν εισ γνϊςιν τουσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τουσ. Σα μζλθ, κακ’ 

οιονδιποτε τρόπο δεν πρζπει να ανακοινϊνουν ςε τρίτο, εκτόσ Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. και των 

αρμόδιων οργάνων του, τισ πλθροφορίεσ που κατζχουν,  λόγω τθσ ςχζςθσ τουσ με 

το Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε.. 

 


