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Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως όλες τις λειτουργικές ανάγκες 

της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου, όπως αυτές απορρέουν από την ισχύουσα 

νομοθεσία (ΥΑ  Φ.51010/οικ.1893/15 – ΦΕΚ Β’ 178/23-1-2015 - Κανονισμός Δεοντολογίας και 

Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, όπως 

τροποποιήθηκε δυνάμει της ΥΑ ΑΤ10/Φ51010/οικ.38916/678/ 13-10-2016 – ΦΕΚ Β’ 3556/4-

11-2016 και ΥΑ Φ. 51010/45802/1145 – ΦΕΚ Β’ 3532/30-12-2014 - Οργανωτικές απαιτήσεις 

των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης), τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τον 

Κανονισμό Λειτουργίας της Επενδυτικής Πολιτικής του Ταμείου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

ακόλουθες: 

▪ Η Επενδυτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για να προτείνει την επενδυτική 

πολιτική και στρατηγική, προς το Δ.Σ.. 

▪ Κάνει προτάσεις στο Δ.Σ. 

▪ Επιβλέπει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της επενδυτικής στρατηγικής. 

▪ Τα μέλη της επενδυτικής επιτροπής φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους, όταν 

εφαρμόζουν την αρχή «duty of care”. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, κάθε μέλος 

της επενδυτικής επιτροπής πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του με την 

απαιτούμενη εντιμότητα και καλή πίστη, με στόχο το συμφέρον του Ταμείου 

και των ασφαλισμένων του.  

▪ Τα μέλη της επενδυτικής επιτροπής θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές: 

✓ Της διαχείρισης κινδύνων (risk management) 

✓ Της διαφοροποίησης των επενδύσεων (diversification) 

✓ Των τεχνικών αντιστάθμισης των κινδύνων 

✓ Της συσχέτισης ενεργητικού-παθητικού, λαμβάνοντας υπόψη την 

διάρκεια και την ωρίμανση των υποχρεώσεων (asset-liability matching) 

✓ Της παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης των επενδύσεων 

(monitoring and performance evaluation) 
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▪ Τα μέλη της επενδυτικής επιτροπής αποφασίζουν και ενεργούν με γνώμονα τις 

αρχές της συνετής συμπεριφοράς (prudent-person principles).  

 

Όσον αφορά την λήψη αποφάσεων η Επενδυτική Επιτροπή αποφασίζει με ομόφωνη 
απόφαση του συνόλου των μελών της, η οποία λαμβάνεται μετά από ανταλλαγή απόψεων, 
βάσει σχετικών εισηγήσεων και αναλύσεων των αρμόδιων διαχειριστών επενδύσεων, 
επενδυτικών συμβούλων και αναλογιστών του Ταμείου.   
 
Σχετικά με την απαρτία και τις συνεδριάσεις 

 

• Η Επενδυτική Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει, μόνο όταν βρίσκεται σε απαρτία. 
 

• Η Επενδυτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 
όλα τα μέλη της. 

 

• Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή όποτε άλλοτε 
κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της. Κατά τις 
συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά. Στα πρακτικά 
καταγράφονται οι αποφάσεις της Επιτροπής και υπογράφονται από όλα τα μέλη. 
Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από το διορισμένο με σχετικό πρακτικό της 
προς τούτο πρόσωπο. 

 

 

Τέλος, η θητεία των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής είναι 4 έτη.  
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B. ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΕΜΡΟΜΗΝΙΑ 
 

Στη διαδικασία επιλογής μπορούν να συµµμετέχουν νομικά πρόσωπα οι οποίοι κατέχουν τα 

κατώθι κριτήρια επιλογής (Α.,Β.,C), τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά 

έγγραφα. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

A. Είναι κάτοχος πιστοποιητικού από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον τύπου 

Γ΄. 

B. Διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο των επενδύσεων. Θα συνεκτιμηθεί 

ιδιαιτέρα η προηγούμενη εμπειρία σε Τ.Ε.Α. 

C. Διαθέτει κάθε νόμιμο δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος. 

 

Η συνεργασία και ο συμβουλευτικός ρόλος στους υπηρεσιακούς παράγοντες κρίνεται 

απαραίτητος. 

 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν, τα βιογραφικά τους σημειώματα και κάθε 
έγγραφο που αποδεικνύει τα κριτήρια επιλογής Α.,Β. και C, από 21/7/2021 έως 28/7/2021, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση  teaisth@gmail.com   
 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310402024 ή στο 
teaisth@gmail.com, κα Χρυσανθοπούλου Ξένια. 
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