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Επωνυμύα - διϊρκεια Σ.Ε.Α. και επωνυμύα Διαχειριςτό 
Επενδύςεων 
 

Σο Σαμείο Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ Νομικό Πρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου με τθν επωνυμία 

«Σαμείο Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ Τπαλλιλων Φαρμακευτικϊν Εργαςιϊν (Ν.Π.Ι.Δ. 

Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε.)» (καλοφμενο εφεξισ «Σ.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 

υμβ/φου Ακθνϊν Κλεοπάτρασ – Μαρίασ Παπαρρθγοποφλου, εγκρίκθκαν με τθν απόφαςθ 

51020/5352/121/22-2-2013 του Τπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ. 

Η εγκριτικι αυτι απόφαςθ δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 412 Β/22-2-2013).  

 

Εποπτικι Αρχι για το Σ.Ε.Α. είναι το Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Εποπτεφουςεσ θ Εκνικι Αναλογιςτικι Αρχι και θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ. 

 

Σο Σ.Ε.Α. είναι αορίςτου διάρκειασ 

 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 
 

Η διαχείριςθ των επενδφςεων του Σ.Ε.Α. ανατίκεται από το Σ.Ε.Α., ςε Διαχειριςτι 

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

μζςω υποκαταςτιματοσ ςτθν Ελλάδα.  

 

Διαχειριςτισ Επενδφςεων Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε.: Βλ. Παράρτθμα Ι 
 

Καθόκοντα Διαχειριςτό Επενδύςεων 
 

1. Σθρεί τισ προβλζψεισ του Ν.4261/2014, άρκρο 180, όπωσ ιςχφει. 

2. Λαμβάνει μζροσ ςτθν αξιολόγθςθ των αποδόςεων για τθν αναλυτικι ενθμζρωςθ 

του ΣΕΑΤΦΕ ωσ προσ τθν πορεία των επενδφςεων. 

3. Παρζχει ςτθν Επενδυτικι Επιτροπι κάκε πλθροφορία ι υπολογιςμό του ηθτθκεί και 

αφορά ςτθν αξιολόγθςθ τθσ ςχζςθσ απόδοςθσ/κινδφνου των εκάςτοτε 

τοποκετιςεων και τθν επίδραςι τουσ ςτθν ςυνολικι επενδυτικι πολιτικι, ωσ π.χ. 

μζτρα κινδφνου, ιςτορικά ςτοιχεία, αναλφςεισ, κλπ., ςε τακτικι μθνιαία βάςθ ι 

όποτε άλλοτε εκτάκτωσ ηθτθκεί. 
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4. υνεργάηεται όποτε του ηθτθκεί με τισ Τπθρεςίεσ του ΣΕΑΤΦΕ (τθν Επενδυτικι 

Επιτροπι, τον αναλογιςτι, τουσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ, τον εκάςτοτε νόμιμο 

εκπρόςωπο του ΣΕΑΤΦΕ., κλπ). 

5. υντάςςει ςε μθνιαία βάςθ και παρουςιάηει κάκε τρίμθνο ςτθν Επενδυτικι 

Επιτροπι του ΣΕΑΤΦΕ αναλυτικζσ αναφορζσ επενδφςεων. Οι εκκζςεισ αυτζσ 

ςυντάςςονται εντόσ μθνόσ από τθ λιξθ τθσ περιόδου. 

6. Τποβάλει ετιςια ζκκεςθ αποδόςεων και επενδυτικισ ςτρατθγικισ ςτθν Επενδυτικι 

Επιτροπι εντόσ του πρϊτου διμινου από τθ λιξθ του ζτουσ. 

7. Ενεργεί με επαγγελματικοφσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ ικουσ οι οποίοι κατ’ ελάχιςτον 

απαιτοφν: 

7.1 Σθν ζντιμθ, νόμιμθ και με απαιτοφμενθ προςοχι και επιμζλεια διεξαγωγι των 

επαγγελματικϊν τουσ δραςτθριοτιτων προσ το ςυμφζρον του ςυλλογικοφ 

χαρτοφυλακίου και χάριν τθσ ακεραιότθτασ τθσ αγοράσ. 

8. Σθ λιψθ μζτρων ϊςτε να αποτρζπονται οι ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων. 

9. Τποβάλει ςτισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ του ΣΕΑΤΦΕ τα αποδεικτικά ςτοιχεία των 

ςυναλλαγϊν. 

Διευκρινίηεται ότι το Δ. του ΣΕΑΤΦΕ μπορεί να χρθςιμοποιιςει ζναν ι περιςςότερουσ 
Διαχειριςτζσ Επενδφςεων, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία 
(Φ.51010/οικ.19976/861/10.10.2014 Ζκδοςθ Κανονιςμοφ Δεοντολογίασ και Καλϊν 
Πρακτικϊν λειτουργίασ των Σαμείων Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ Κεφ. Δ’, άρκρο 1, Περ. 
1.2.ε. Παρ. 1 | ΦΕΚ Β' 2751/15-10-2014) και με το άρκρο 19 τθσ Οδθγίασ 2003/41/ΕΚ. 
 
ε περίπτωςθ φπαρξθσ περιςςότερων του ενόσ Διαχειριςτϊν, κα ορίηεται Επικεφαλισ 
Διαχειριςτισ, ο οποίοσ κα ςυμβάλλεται με το Σ.Ε.Α., με ξεχωριςτι ςφμβαςθ υπθρεςιϊν 
Επικεφαλισ Διαχειριςτι (Fiduciary). 
 
ε περίπτωςθ φπαρξθσ περιςςότερων του ενόσ Διαχειριςτϊν , o Επικεφαλισ 
Διαχειριςτισ (Fiduciary) δεν μπορεί να παρζχει και υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ 
Χαρτοφυλακίου. 

 

Επωνυμύα θεματοφύλακα επενδύςεων Σ.Ε.Α – περιγραφό 
κυριότερων υποχρεώςεων. 
 

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

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

υποκαταςτιματοσ ςτθν Ελλάδα.  
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Θεματοφφλακασ Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε.: Βλ. Παράρτθμα ΙI 

 

Κύριεσ υποχρεώςεισ 
 
Ο Θεματοφφλακασ ευκφνεται για τθν ταμειακι παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ των 

κινιςεων των επενδφςεων του Σ.Ε.Α. ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Σ.Ε.Α. ι των Διαχειριςτϊν 

Επενδφςεων. Σο Σ.Ε.Α. και οι Διαχειριςτζσ Επενδφςεων οφείλουν να παρακολουκοφν τθν 

ορκι εκτζλεςθ των οδθγιϊν τουσ από τον Θεματοφφλακα. 

 

Σο Σ.Ε.Α., ο Διαχειριςτισ Επενδφςεων και ο Θεματοφφλακασ οφείλουν να ενεργοφν κατά τθν 

άςκθςθτων κακθκόντων τουσ, κατά τρόπο ανεξάρτθτο μεταξφ τουσ και αποκλειςτικά προσ 

τοςυμφζρον των αςφαλιςμζνων του Σ.Ε.Α. και ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ 

δίκαιθσμεταχείριςισ τουσ. 

 

Ο Θεματοφφλακασ ζχει τα παρακάτω κακικοντα: 

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

 Ενθμερϊνεται για τισ ςυναλλαγζσ που πραγματοποιεί ο Διαχειριςτισ Επενδφςεων και 

φροντίηει για τθν διεκπεραίωςι τουσ (διακανονιςμόσ και εκκακάριςθ). Σο τίμθμα από τισ 

ςυναλλαγζσ που αφοροφν ςτισ επενδφςεισ του Σ.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 Σαμείο 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 Σ .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 Σ.Ε.Α., 

 Οι οδθγίεσ του Σ.Ε.Α. ι τουΔιαχειριςτι Επενδφςεων, εκτελοφνται, εκτόσ εάν αυτζσ είναι 

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

εγγράφων του Σ.Ε.Α. 
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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 Σ.Ε.Α.. 

 

Ο Θεματοφφλακασ ευκφνεται απζναντι ςτο Σ.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.. Επίςθσ, δφναται να αντικαταςτακεί φςτερα από 

απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ του Σ.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 Σ.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.- επενδυτικό του πολιτικό 
 

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

επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ ζχουν ςχεδιαςτεί ςε ςυνάρτθςθ με τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ του. 

 

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

μπορεί ναπραγματοποιθκεί 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 Σ.Ε.Α. 

 

Η επενδυτικι πολιτικι του Σ.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. ε περίπτωςθ πικανισ 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, το ίδρυμα ι ο φορζασ που χειρίηεται το χαρτοφυλάκιο του 
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Σ..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. Σο 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 οιχρθματοδοτοφςεσ 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. 

 

Σο Σ.Ε.Α. επενδφει ςε ΟΕΚΑ, ςε μετοχζσ, ςε ομόλογα, ςε κατακζςεισ και μζςα 

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

εκτόσ Ελλάδοσ.Σο εφροσ των χρθματοπιςτωτικϊν μζςων ςτα οποία δφναται να επενδφςειτο 

Σ.Ε.Α. ορίηονται ςτο Παράρτθμα Ι, Σμιμα Γ του Ν. 4514/2018 «Αγορζσ χρθματοπιςτωτικϊν 

μζςων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α/14/2018), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

 

Περιβαλλοντικά και κοινωνικά ηθτιματα και κζματα εταιρικισ διακυβζρνθςθσ τθσ 

Επενδυτικισ Πολιτικισ (ESG) 

 

Σο Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. ςτο πλαίςιο ςυμμόρφωςθσ με το άρκρο 30 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2341 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και υμβουλίου ςχετικά με τον τρόπο που ςυνεκτιμϊνται 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά ηθτιματα και κζματα εταιρικισ διακυβζρνθςθσ ςτθν 

Επενδυτικι Πολιτικι ενςωματϊνει ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ – κατευκφνςεισ ςτον Κανονιςμό 

Επενδφςεων.  



    Κανονιςμόσ Επενδφςεων 
 

ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. 

ΕΙΔΟ ΕΚΔΟΗ / 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ / 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

ΕΛΙΔΑ 

Ε’ Ζκδοςθ επτζμβριοσ 2020 8από 32 

 

Ειδικότερα κακιερϊνονται 3 διακριτζσ κατθγορίεσ (Environmental – Social - Governance) 

υπό μια ευρφτερθ κατθγοριοποίθςθ Τπεφκυνθσ Επζνδυςθσ (ResponsibleInvesting - RI). 

Ειδικότερα εφαρμόηεται θ μζκοδοσ του Αποκλειςμοφ (Exclusion), ςφμφωνα με τθν οποία 

απομακρφνονται οριςμζνοι κλάδοι ι εταιρείεσ από το ςφνολο των επενδυτικϊν επιλογϊν, 

βάςει ειδικϊν κριτθρίων.  

Πιο ςυγκεκριμζνα: 

Περιβάλλον (Environment): Κλιματικι αλλαγι, Πυρθνικι Ενζργεια, βιωςιμότθτα 

Κοινωνικά ηθτιματα (Social Concerns): Ποικιλομορφία και Ζνταξθ, ανκρϊπινα δικαιϊματα, 

προςταςία καταναλωτι, καλι μεταχείριςθ ηϊων 

Εταιρικι διακυβζρνθςθ (CorporateGovernanceConcerns): Διοικθτικι δομι, υπαλλθλικζσ 

ςχζςεισ, αποηθμιϊςεισ εκτελεςτικϊν ςτελεχϊν» 

Σα ανωτζρω εφαρμόηονται ςτο χαρτοφυλάκιο βάςει διακεςιμότθτασ, επενδυτικϊν 

περιοριςμϊν και ςτόχων. 

Επενδύςεισ - επενδυτικού περιοριςμού- όρια - δεύκτησ 
ςυγκριτικόσ αξιολόγηςησ (benchmark). 
 
Σο είδοσ των επενδφςεων, οι επενδυτικοί περιοριςμοί και όρια τα οποία κζτει το ΣΕΑ κακϊσ 

και επιλογι δείκτθ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ (benchmark), παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια. 

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

 Ακίνθτα (ςτζγαςθ ι εκμετάλλευςθ). 

 Επενδυτικά προϊόντα αγοράσ χριματοσ (τραπεηικζσ κατακζςεισ, προκεςμιακζσ 

κατακζςεισ, repos, reverserepos) και προϊόντα διαχείριςθσ διακεςίμων. 

 Ομόλογα και ζντοκα γραμμάτια κρατικά χωρϊν τθσ Ευρωηϊνθσ, με τθν προχπόκεςθ 

ότι είναι αποδεκτά από τθν Ε.Κ.Σ. 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 εταιρειϊν εφόςον 

ζχουν εκδοκεί ςτθν Ελλάδα, ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. ι ςε τρίτεσ χϊρεσ και είναι 

ειςθγμζνα ςε οργανωμζνεσ αγορζσ. 

 Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ι οργανιςμϊν ςυλλογικϊν επενδφςεων ςε κινθτζσ 

αξίεσ (ΟΕΚΑ) που εμπίπτουν ςτο Ν.4099/2012 (όπωσ εκάςτοτε ιςχφει)ι ζχουν 

αδειοδοτθκεί εντόσ πλαιςίου κανόνων τθσ Ε.Ε.(2009/65/ΕΕ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). 
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 Μερίδια Οργανιςμϊν Εναλλακτικϊν Επενδφςεωνπου εμπίπτουν ςτο Ν. 4209/2013 

(όπωσ εκάςτοτε ιςχφει)ι ζχουν αδειοδοτθκεί εντόσ πλαιςίου κανόνων τθσ Ε.Ε. 

(2011/61/ΕΕ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). 

 Ευρωπαϊκά Επιχειρθματικά Κεφάλαια που ζχουν αδειοδοτθκεί εντόσ πλαιςίου 

κανόνων τθσ Ε.Ε. (2013/345/ΕΕ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). 

 Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Επιχειρθματικά Κεφάλαια που ζχουν αδειοδοτθκεί εντόσ 

πλαιςίου κανόνων τθσ Ε.Ε. (2013/346/ΕΕ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). 

 Ευρωπαϊκά Μακροπρόκεςμα Επενδυτικά Κεφάλαια που ζχουν αδειοδοτθκεί εντόσ 

πλαιςίου κανόνων τθσ Ε.Ε. (2015/760/ΕΕ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). 

 ΑμοιβαίαΚεφάλαια ακίνθτθσ περιουςίασ. 

 υμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ και δικαιϊματα προαίρεςθσ τθσ αγοράσ 

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

 Πράξεισ ανταλλαγισ (Swap) με τραπεηικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν 

Ελλάδα ι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. 

 Άλλεσ κινθτζσ αξίεσ, ζπειτα από ειςιγθςθ τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ και ζγκριςθ από 

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

Πολιτικό Επενδύςεων ςτο Εξωτερικό και ςε ςυνϊλλαγμα 
 

 Σο ΣΕΑ δφναται να επενδφει ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ και ςε ςυνάλλαγμα κατόπιν 

ειςιγθςθσ τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ και ςτθν ςυνζχεια με ζγκριςθ του Δ... 

Πολιτικό προςϋγγιςησ ψόφου ςε εταιρεύεσ βαςικού μετόχου 
 

 Κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ και κατά περίπτωςθ το Δ. 

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

εταιρειϊν ςτισ οποίεσ το ΣΕΑ είναι βαςικόσ μζτοχοσ. 

Επενδυτικού Περιοριςμού 
 

Σο Σαμείο μπορεί να επενδφει τα κεφάλαια του ςφμφωνα με: 

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

Κανονιςμοφ ι Οδθγία τθσ Ε.Ε., 

 Σα άρκρα 5 (Αςφαλιςτικι Σοποκζτθςθ), 6 (Ειδικά Χαρακτθριςτικά Περιουςιακϊν 

τοιχείων Αςφαλιςτικισ Σοποκζτθςθσ), 7 (Κανόνεσ Επενδφςεων) τθσ Τ.Α. Φ. Επαγ. 

Αςφ/οικ. 16/9-4-2003 (ΦΕΚ 462Β-17.4.2003), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 
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Όρια – Περιοριςμού 
 

Σο Σαμείο 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 Σαμείου 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 Σαμείου 

Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ, 

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

πζντε τοισ εκατό (35%) του ενεργθτικοφ του Σαμείου 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 Σαμείου Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ, εφόςον το Σαμείο Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ 

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

(6) διαφορετικζσ εκδόςεισκαι οι αξίεσ που ανικουν ςε κάκε ζκδοςθ δεν υπερβαίνουν το 

τριάντα τοισ εκατό (30%) του ενεργθτικοφ τουΣαμείου Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ, 

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

πζντε τοισ εκατό (25%) του ενεργθτικοφ του Σαμείου 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 
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προςταςία των ομολογιοφχων, θ ζκδοςθ των οποίων ζχει κοινοποιθκεί ςτθν Ευρωπαϊκι 

Αρχι Κινθτϊν Αξιϊν και Αγορϊν και ςτθν ΕυρωπαϊκιΕπιτροπι. υγκεκριμζνα, 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 Σαμείου 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 Σαμείου Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ, τθρουμζνου του ορίου του 

εικοςιπζντε τοισ εκατό (25%) ανά εκδότθ,  

θ) οι κατακζςεισ του Σαμείου 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 Σαμείο 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 Σαμείου Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ, πρζπει να 

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

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

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

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

Παράρτθμα του παρόντοσ. Επιςθμαίνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται ο 

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

παραγϊγων χρθματοπιςτωτικϊν μζςων όταν χρθςιμοποιοφνται για αντιςτάκμιςθ 

κινδφνων) 
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Επιτρεπόμενα είδθ ζκκεςθσ ςε μετοχικό κίνδυνο (Μετοχικό Χαρτοφυλάκιο) 

Οι επιτρεπόμενοι μετοχικοί τίτλοι ςτουσ οποίουσ μπορεί να επενδυκεί το Χαρτοφυλάκιο 

περιλαμβάνουν Μετοχζσ και Διαπραγματεφςιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF) που 

διαπραγματεφονται ςε χρθματιςτιρια τθσ Ευρϊπθσ και ΗΠΑ, κακϊσ και μετοχικά Αμοιβαία 

Κεφάλαια. 

 
Επιτρζπονται οι επενδφςεισ ςε μετοχικοφσ τίτλουσ εκτόσ Δείκτθ Αναφοράσ με μζγιςτθ 

ςυνολικι ςτάκμιςθ 5% επί του υνολικοφ Ενεργθτικοφ. Σα ETF και Αμοιβαία Κεφάλαια 

προςμετροφνται ςτισ εντόσ Δείκτθ Αναφοράσ επενδφςεισ όταν ζχουν ςθμαντικι ςυςχζτιςθ 

με τθν επενδυτικι κατθγορία ι ςθμαντικι ςυςχζτιςθ με υποςφνολο τθσ επενδυτικισ 

κατθγορίασ (κλάδοσ, μζγεκοσ, επενδυτικό ςτυλ κλπ).  

 
Επιτρεπόμενα είδθ ζκκεςθσ ςε ομολογιακό  κίνδυνο  (Ομολογιακό Χαρτοφυλάκιο) 

Οι επιτρεπόμενοι ομολογιακοί τίτλοι ςτουσ οποίουσ μπορεί να επενδυκεί το Χαρτοφυλάκιο 

περιλαμβάνουν ομόλογα, Διαπραγματεφςιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF) που 

διαπραγματεφονται ςε χρθματιςτιρια τθσ Ευρϊπθσ και ΗΠΑ, κακϊσ και ομολογιακά 

Αμοιβαία Κεφάλαια. 

 
Επιτρζπονται οι επενδφςεισ ςε ομολογιακοφσ τίτλουσ εκτόσ Δείκτθ Αναφοράσ με μζγιςτθ 

ςυνολικι ςτάκμιςθ 15% επί του υνολικοφ Ενεργθτικοφ. Σα ETF και Αμοιβαία Κεφάλαια 

προςμετροφνται ςτισ εντόσ Δείκτθ Αναφοράσ επενδφςεισ όταν ζχουν ςθμαντικι ςυςχζτιςθ 

με τθν επενδυτικι κατθγορία ι ςθμαντικι ςυςχζτιςθ με υποςφνολο τθσ επενδυτικισ 

κατθγορίασ (κλάδοσ, μζγεκοσ, επενδυτικό ςτυλ κλπ).  

 
Επιτρζπονται οι τοποκετιςεισ τόςο ςε ομόλογα ςτακεροφ όςο και ςε ομόλογα 

κυμαινομζνου επιτοκίου. 

 
Η ελάχιςτθ επιτρεπτι πιςτολθπτικι βακμολογία (CreditRating) κα είναι Baa3 / BBB- από 

Moody’s και S&P, Fitch, DBRS αντίςτοιχα. Για διαφορετικζσ βακμολογίεσ του ίδιου 

χρθματοπιςτωτικοφ μζςου ι/και εκδότθ, κα λαμβάνεται υπόψθ θ χαμθλότερθ.  

Σοποκετιςεισ ςε ομόλογα χαμθλότερθσ πιςτολθπτικισ βακμολογίασ από τθν ανωτζρω 

επιτρζπονται, μζχρι ποςοςτό 10% του χαρτοφυλακίου, μετά από ειςιγθςθ του διαχειριςτι 

και ζγκριςθ τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ του Σαμείου. 

 
Εξαιροφνται από το περιοριςμό τθσ ελάχιςτθσ επιτρεπτισ πιςτολθπτικισ βακμολογίασ 

(CreditRating) τα ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου.  
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Οι τοποκετιςεισ ςε ελλθνικζσ αξίεσ και ςε χρθματοπιςτωτικά μζςα που ενςωματϊνουν 

ελλθνικό ρίςκο, ςυμπεριλαμβανομζνων των κατακζςεων οποιαςδιποτε μορφισ δε δφναται 

να ξεπερνοφν το 35% τθσ ςυνολικισ περιουςίασ του Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε., παρά μόνο φςτερα από 

ζγγραφθ και επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ και ςχετικι 

ζγκριςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. Από τον υπολογιςμό του ανωτζρω ποςοςτοφ 

εξαιροφνται τα Ζντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

 
Αν κάποια επζνδυςθ υποβακμιςτεί κάτω από Baa3 / BBB-, τότε θ τοποκζτθςθ αυτι κα 

φζρεται άμεςα ςτθν Επενδυτικι Επιτροπι, θ οποία και κα αποφαςίηει για τθν 

ρευςτοποίθςθ ι διακράτθςθαυτισ. 

 
Αντίςτοιχα δεν μπορεί να επενδφεται πάνω από το 3% του ςυνολικοφ ενεργθτικοφ ςε 

εταιρικά ομόλογα του ιδίου εκδότθ. 

 
Η επζνδυςθ ςε εταιρικά ομόλογα, με ονομαςτικι αξία μικρότερθ των 100εκ € ανά ζκδοςθ, 

επιτρζπεται με ανϊτερο όριο ςυμμετοχισ του Σαμείου ςε αντίςτοιχεσ ομολογιακζσ εκδόςεισ 

ζωσ το 5% κάκε ζκδοςθσ. 

 
Δεν επιτρζπεται επζνδυςθ ςε ομόλογα εταιρειϊν οι μετοχζσ των οποίων είναι υπό 

επιτιρθςθ. 

 
Σοποκετιςεισ ςε μετατρζψιμεσ ομολογίεσ (ConvertibleBonds), εντάςςονται ςτο όριο του 

μετοχικοφ μζρουσ του χαρτοφυλακίου. 

 

Δεν επιτρζπονται τοποκετιςεισ ςε Μειωμζνθσ Εξαςφάλιςθσ Ομολογίεσ (LowerTierII), 

εκδόςεωσ ελλθνικϊν τραπεηικϊν ιδρυμάτων ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 3% του 

χαρτοφυλακίου.  

 

Επιτρζπονται τοποκετιςεισ ςε Σιτλοποιιςεισ (AssetBackedSecurities), εκδόςεωσ ελλθνικϊν 

τραπεηικϊν ιδρυμάτων, που ζχουν τθν εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

 

Επιτρεπόμενεσ Σοποκετιςεισ Ρευςτών Διακεςίμων 

Σο Χαρτοφυλάκιο του Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. κα επενδφεται ςε προϊόντα Χρθματαγοράσ τθσ 

Ευρωηϊνθσ (προκεςμιακζσ κατακζςεισ, λογαριαςμοί όψεωσ, ζντοκα γραμμάτια), ςε 

προϊόντα επαναγοράσ ι επαναπϊλθςθσ (Repos) και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείριςθσ 
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Διακεςίμων. Ο περιοριςμόσ είναι οι κατακζςεισ να είναι ςε Χρθματοπιςτωτικά Ιδρφματα 

αποδεκτισ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ (δθλ. κατ’ ελάχιςτον BBB-) τα οποία  εδρεφουν είτε 

ςτθν Ελλάδα είτε ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρωηϊνθσ. Για τθν πραγματοποίθςθ κατακζςεων ςε 

Χρθματοπιςτωτικά Ιδρφματα χαμθλότερθσ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ, κα πρζπει να 

υπάρχει ζγγραφθ ζγκριςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε.. Όλεσ οι 

τοποκετιςεισ κα πρζπει να είναι εφκολα ρευςτοποιιςιμεσ.  

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

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

Παράρτθμα του Κανονιςμοφ Επενδφςεων. Επιςθμαίνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ 

απαγορεφεται ο δανειςμόσ/μόχλευςθ με ςκοπό τθν επζνδυςθ. (ωσ μόχλευςθ δε κεωρείται θ 

χριςθ παραγϊγων χρθματοπιςτωτικϊν μζςων όταν χρθςιμοποιοφνται για αντιςτάκμιςθ 

κινδφνων) 

 
Παρακολοφκθςθ αποκλίςεων αποδόςεων ςτο Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο 

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

ποςοςτά επί τοισ εκατό (%), ανά κατθγορία επζνδυςθσ, το Σ.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: 

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

επενδυτικι κατθγορία. Ο διαχειριςτισ επενδφςεων του Σ.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.  

Σο εφροσ απόκλιςθσ κα επιβεβαιϊνεται ετθςίωσ και ο διαχειριςτισ μπορεί να ηθτά 

υπζρβαςθ αυτοφ εάν κρίνει ότι υπάρχει επενδυτικόσ λόγοσ. 

Η διαδικαςία ζγκριςθσ τθσ υπζρβαςθσ των ςχετικϊν ορίων (ζωσ 20%) ορίηεται ωσ εξισ: 

1) Τποβολι γραπτοφ αιτιματοσ του διαχειριςτι προσ τθν Επενδυτικι Επιτροπι.  

2) Σθ γραπτι απάντθςθ τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ 
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Η ανωτζρω ζγκριςθ δεν απαιτεί απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, εφόςον ζχει 

βραχυπρόκεςμο χαρακτιρα, ιτοι ζνα θμερολογιακό τρίμθνο ι 90 θμζρεσ και αφορά ςε 

μεταβολι ζωσ 20% των ορίων. 

Η διαδικαςία αλλαγισ των ορίων για διάςτθμα μεγαλφτερο των 90 θμερϊν ι περιςςότερο 

του 20%, απαιτεί ζγκριςθ του Δ.. 

 
Αντιςτάκμιςθ του επενδυτικοφ κινδφνου 

το πλαίςιο τθσ αντιςτάκμιςθσ του επενδυτικοφ κινδφνου, το Σ.Ε.Α. δφναται να λαμβάνει 

κζςεισ ςε παράγωγα χρθματοοικονομικά προϊόντα για ςκοποφσ αντιςτάκμιςθσ κινδφνων 

(hedging of financialrisk). 

 

Επιλογό δεύκτη ςυγκριτικόσ αξιολόγηςησ (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. 

 ε 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. 

 

Τφιςτϊμενοι δεύκτεσ αναφορϊσ 
 
Βλ. Παράρτθμα ΙΙΙ 
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Παράγωγα χρηματοπιςτωτικά μέςα 
 
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 ςτθναποτίμθςθ του ενεργθτικοφ του ιδρφματοσ. Ομοίωσ, 

το Σ.Ε.Α. αποφεφγει τθν υπερβολικιζκκεςθ ςτουσ κινδφνουσ του ενόσ και μοναδικοφ 

αντιςυμβαλλομζνου κακϊσ και άλλων πράξεων με αντικείμενο παράγωγα μζςα. 

Σρόποιαποτύμηςηστων ςτοιχεύων των επενδύςεών του 
Σ.Ε.Α. 
 

Κινητϋσ αξύεσ 
 
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 τουΣ.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 τιμιτου μεριδίου τουσ. 

3. Χρθματοπιςτωτικά μζςα ειςθγμζνα ςε οργανωμζνθαγορά τα οποία δεν αποτελοφν 

αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ με αποτζλεςμα να μθν υπάρχουν δθμοςιευμζνεστιμζσ για 

αυτά, αποτιμϊνται κατά ςειρά προτεραιότθτασςτισ ακόλουκεσ τιμζσ: 

(α) Σιμι τελευταίασ ςυναλλαγισ, επί του εν λόγωχρθματοπιςτωτικοφ μζςου που 

πραγματοποιικθκε τθνίδια θμζρα ςε άλλθ αγορά ι μθχανιςμό 

(πλατφόρμα)διαπραγμάτευςθσ που ζχει τα χαρακτθριςτικά ενεργοφαγοράσ και 

δθμοςιεφεται από πάροχο πλθροφόρθςθσ,αλλιϊσ 

(β) Σιμι ηιτθςθσ, θ οποία δθμοςιεφεται από πάροχοπλθροφόρθςθσ και προκφπτει βάςει 

ςτάκμιςθσ των τιμϊν ηιτθςθσ που ζχουν υποβλθκεί ςε άλλθ αγορά ιμθχανιςμό 

(πλατφόρμα) διαπραγμάτευςθσ από περιςςότερουσ του ενόσ διαπραγματευτζσ που 

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

αλλιϊσ 



    Κανονιςμόσ Επενδφςεων 
 

ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. 

ΕΙΔΟ ΕΚΔΟΗ / 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ / 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

ΕΛΙΔΑ 

Ε’ Ζκδοςθ επτζμβριοσ 2020 17από 32 

 

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

επικεφαλισ τθσ ζκδοςθσ του εν λόγω χρθματοπιςτωτικοφ μζςου (leadmanager), 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 Σ.Ε.Α., αλλιϊσ. 

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

χρθματοπιςτωτικοφ μζςου, υπότθν 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 Σ.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 Σ.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 Σ.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 μεκοδολογίασι μοντζλου 

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

τθν αποτίμθςθ των χρθματοπιςτωτικϊν μζςων. 
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6. τισ περιπτϊςεισ αποτίμθςθσ των χρθματοπιςτωτικϊν μζςων ςφμφωνα με τισ 

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

ετιςια ζκκεςθ του Σ.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). 

 

Ακύνητα 
 
1. Η αποτίμθςθ τθσ αξίασ τθσ ακίνθτθσ περιουςίαστου Σ.Ε.Α. διενεργείται με τουσ 

ακόλουκουσ τρόπουσ: 

(1) Μζκοδοσ ςυγκριτικϊν ςτοιχείων 

(2) Μζκοδοσ Κεφαλαιοποίθςθσ 

(3) Μζκοδοσ Τπολοίπων 

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

Όρια, διαδικαςύεσ και τεχνικϋσ διαχεύριςησ κινδύνων 
 
Ο προςδιοριςμόσ ανϊτατου ορίου αναλαμβανόμενου κινδφνου, οι διαδικαςίεσ και οι 

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

κινδφνουσ του χαρτοφυλακίου του και τθν επίδραςι τουσ ςτθ ςυνολικι επενδυτικι 

πολιτικι. 

 

Προςδιοριςμόσ ανώτατου ορύου αναλαμβανόμενου κινδύνου 
 
Σο ανϊτατο όριο αναλαμβανόμενου κινδφνου προςδιορίηεται από τθν Επενδυτικι 

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

Σ.Ε.Α..  

 

Σο ανϊτατο όριο αναλαμβανόμενου κινδφνου: Βλ. ΠαράρτθμαIV 

 

Μϋτρηςη και διαχεύριςη Κινδύνων 
 
Η μζτρθςθ και διαχείριςθ των κινδφνων ςτο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Σ.Ε.Α. αποτελεί 

ςθμαντικι παράμετρο για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ επενδυτικισ ςτρατθγικισ. 

υγκεκριμζνα, 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 Σ.Ε.Α. δφναται να 

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

αξίασ ςε κίνδυνο (VaR – ValueatRisk), τθσ τροποποιθμζνθσ διάρκειασ κλπ, αναλόγωσ των 

χαρακτθριςτικϊν του χαρτοφυλακίου. 

 
β. υμπεριφορά 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 
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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 (stresstest) και θ 

ανάλυςθ ςεναρίων για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από πικανζσ μεταβολζσ ςτισ ςυνκικεσ 

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

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

υποδομι μζτρθςθσ, ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ των κινδφνων, αλλά και τακτικισ 

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

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

ςφμβουλοι ζπειτα από ειςιγθςθ τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ. 

Εφόςον κρικεί απαραίτθτο διενεργοφνται αναδρομικοί ζλεγχοι (backtests) 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 Σ.Ε.Α. μεριμνά για τθν επίτευξθ 

διαςποράσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν επί μζρουσ φερεγγυότθτα κάκε αντιςυμβαλλόμενου 

πιςτωτικοφ ιδρφματοσ. 

 

Εκθϋςεισ παρακολούθηςησ κινδύνων& απόδοςησ χαρτοφυλακύου 
 

ε τουλάχιςτον εξαμθνιαία βάςθ, ο Διαχειριςτισ Επενδφςεων του Σ.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. τισ 

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

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

των αποδόςεων και βακμοφ κινδφνου από τουσ δείκτεσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ. 

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

ετϊν και παραμζνουν ςτθ διάκεςθ κάκε αρμόδιασ αρχισ. 
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Αμοιβϋσ,Προμόθειεσ και ϋξοδα 
 
τθ ςυνζχεια παρατίκενται οι αμοιβζσ, οιπρομικειεσ και τα ζξοδα που βαρφνουν το Σ.Ε.Α., 

κακϊσ και ο τρόποσ υπολογιςμοφ των εν λόγω προμθκειϊν, αμοιβϊν και εξόδων. 

 

Σο Σ.Ε.Α. επιβαρφνεταιμε τισ παρακάτω δαπάνεσ (αμοιβζσ,προμικειεσ και λοιπά ζξοδα): 

 

 ΑμοιβιΔιαχειριςτι 

o τακερι 

o Μεταβλθτι 

 Αμοιβικεματοφυλακισ 

 

Λεπτομζρειεσ ςχετικζσ με τα ανωτζρω: Βλ. Παράρτθμα V 

 

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

Ζξοδα των προβλεπόμενων δθμοςιεφςεων από τονόμοπουπραγματοποιοφνται για 

λογαριαςμό του Σ.Ε.Α.. 

Ζξοδα που αφοροφν τθν υποχρεωτικι από τθν κείμενθ νομοκεςίαενθμζρωςθ των 

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

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

Eπικαιροπούηςη κανονιςμού 
 
Ο παρϊν κανονιςμόσ τροποποιείται ζπειτα από ειςιγθςθ τθσ Επενδυτικισ Επιτροπισ και 

ςχετικι απόφαςθ του Δ...  

Η τροποποίθςθ του κανονιςμοφ εγκρίνεται από το Τπουργείο 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 Σ.Ε.Α..  

 

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

τροποποιικθκε με τισ υπ’ αρ. 191/17/22-4-2015, 1.661/169/03-10-2018, 294/43/22-01-

2020 & 496/70/30-09-2020 αποφάςεισ του 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. 


