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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το “Επαγγελµατικό Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών – ΝΠΙ∆”
(εφεξής ΕΤΕΑΠΕΠ ή Ταµείο), αποτελεί καθολικό διάδοχο του “Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών” του ΝΠ∆∆ “Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού
Τοµέα (ΤΕΑΙΤ)”. Ο ανωτέρω αναφερόµενος Τοµέας µετατράπηκε αυτοδικαίως από ΝΠ∆∆, σε ΝΠΙ∆
υποχρεωτικής ασφάλισης και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις των άρ. 7 και 8 του Ν. 3029/2002 όπως τροποποιούνται, από τις εκάστοτε Υπουργικές
Αποφάσεις. Το Ταµείο αποτελεί Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα Καθορισµένων αλλά µη εγγυηµένων
Παροχών και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και στον έλεγχο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς. Ο παρών κανονισµός λειτουργεί υπό την αιγίδα της Επενδυτικής Επιτροπής και του
∆.Σ. του Ταµείου. ∆υνάµει του άρθρου 3 του Καταστατικού του (ΦΕΚ 409/Β’/22-2-2013), το Ταµείο
ιδρύεται για αόριστο χρόνο.
2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Σκοπός του παρόντος Επενδυτικού Κανονισµού (ο “Κανονισµός”) είναι ο καθορισµός οδηγιών για τη
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου. Ο Κανονισµός εµπεριέχει οδηγίες και πολιτικές
που οφείλεται ν’ ακολουθούνται κατά την άσκηση των επενδυτικών πρακτικών του Ταµείου,
καταγράφοντας τους στόχους, τους περιορισµούς και τις κατανοµές των αρµοδιοτήτων ούτως ώστε:
•

•
•

Η Επενδυτική Επιτροπή, το αρµόδιο προσωπικό, ο διαχειριστής επενδύσεων, οι εξωτερικοί
σύµβουλοι και ο θεµατοφύλακας του Ταµείου ξεκάθαρα να κατανοούν τους στόχους και την
πολιτική του Ταµείου.
Ο διαχειριστής των Επενδύσεων του Ταµείου να λαµβάνει οδηγίες αλλά και τους
περιορισµούς που αφορούν στην τοποθέτηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου.
Η Επενδυτική Επιτροπή, µε την συµβολή εξωτερικών συµβούλων, να διαθέτει µία αξιόπιστη
βάση για την αξιολόγηση των επενδυτικών επιλογών του διαχειριστή του Ταµείου και το
βαθµό επιτυχίας των επενδυτικών στόχων.

Ο παρών κανονισµός επενδύσεων είναι εναρµονισµένος µε το Θεσµικό Πλαίσιο που διέπει τα
Επαγγελµατικά Ταµεία (Ν. 3029/2002), και το Καταστατικό του Ταµείου.
Εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) του Ταµείου και τροποποιείται µετά από οποιαδήποτε
σηµαντική αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής και ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής
Επενδύσεων και την υποστήριξη των εξωτερικών συµβούλων.
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού αφορούν τον διαχειριστή επενδύσεων, τον θεµατοφύλακα,
τους αναλογιστές, τους ορκωτούς ελεγκτές και το ∆.Σ. του Ταµείου κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους.
Ο παρών Κανονισµός εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 154/3/18.12.2018 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΕΤΕΑΠΕΠ - ΝΠΙ∆.

2.1 Εφαρµογή
Ο παρών Κανονισµός καθορίζει την Επενδυτική Πολιτική του ΕΤΕΑΠΕΠ - ΝΠΙ∆.
Ο Κανονισµός εφαρµόζεται στο σύνολο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ταµείου.
2.2 Αρµοδιότητες
Το ∆.Σ. του Ταµείου είναι υπεύθυνο για τη δηµιουργία, έγκριση, τήρηση και αναθεώρηση του
Επενδυτικού Κανονισµού.
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Η Επενδυτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη συµβουλευτική υποστήριξη κι ενηµέρωση του ∆.Σ. σε
θέµατα σχετικά µ’ επενδυτικές τοποθετήσεις, πολιτικές, µε τη συµµόρφωση του χαρτοφυλακίου µε
τον παρόντα Κανονισµό κι επικαιροποίηση του. Η Επενδυτική Επιτροπή προτείνει στο ∆.Σ., το οποίο
εγκρίνει και η υλοποίηση πραγµατοποιείται από τον ∆ιαχειριστή Επενδύσεων. Το ∆.Σ. του Ταµείου
όσο κι η Επενδυτική Επιτροπή δύναται να χρησιµοποιούν εξωτερικούς συµβούλους (ανεξάρτητους
µε τον ∆ιαχειριστή και Θεµατοφύλακα του Ταµείου) για υποστηρικτικές υπηρεσίες κατανόησης και
παρακολούθησης επενδυτικών θεµάτων, στρατηγικής κλπ. Ως διαχειριστής επενδύσεων θεωρείται
κάθε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης
επενδύσεων, κατέχει τη νόµιµη άδεια για να επιτελεί τις εργασίες αυτές και αναγνωρίζεται από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο διαχειριστής επενδύσεων δύναται να παρέχει εύρος επενδυτικών
υπηρεσιών προς το Ταµείο (π.χ. λήψη, διαβίβαση κι εκτέλεση εντολών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα,
παροχής επενδυτικών συµβολών, υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου κλπ.) στο πλαίσιο των
υπογεγραµµένων µε το Ταµείο συµβάσεων. Πρόσληψη ή αλλαγή του διαχειριστή επενδύσεων
πραγµατοποιείται από το ∆.Σ. έπειτα από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής.
2.3 Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Η Επενδυτική Επιτροπή, σε συνεργασία µε τον ∆ιαχειριστή Κινδύνων και τον Αναλογιστή του
Ταµείου, είναι υπεύθυνη για τον καθορισµό των επιπέδων του αναλαµβανόµενου επενδυτικού
κινδύνου.
Ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των κινδύνων των επενδύσεων.
2.4 Αρµοδιότητες Παρακολούθησης και Ενηµέρωσης (Reporting)
Η παρακολούθηση κι ενηµέρωση για την πορεία των επενδύσεων πραγµατοποιείται από αναφορές
του διαχειριστή επενδύσεων και του θεµατοφύλακα. Η σύµβαση του Ταµείου µε τον εκάστοτε
θεµατοφύλακα ορίζει υπεύθυνο το θεµατοφύλακα για την χορήγηση αναφοράς µε την κατάσταση
θέσης ανά µήνα. Η µηνιαία κατάσταση θέσης θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα:
•
•
•
•

Το είδος των χρεογράφων
Τα χαρακτηριστικά των χρεογράφων
Κατάλογο και λίστα επενδύσεων
Αγοραίες τιµές των χρεογράφων (mark to market από αξιόπιστη πηγή που θα αναφέρεται)

Ο διαχειριστής επενδύσεων οφείλει να παράσχει οποιαδήποτε πληροφόρηση του ζητηθεί από την
Επενδυτική Επιτροπή σε τακτική µηνιαία βάση και σε έκτακτη, αναλόγως όποτε του ζητηθεί.
Η τελική πληροφόρηση κάθε επενδυτικής πράξης αποστέλλεται στο λογιστήριο του Ταµείου.

2.5 Πολιτική Αποδοχής του Επενδυτικού Κανονισµού από τρίτους.
Κάθε εµπλεκόµενο µέρος στην Επενδυτική Πολιτική του Ταµείου (π.χ. ∆ιαχειριστής Επενδύσεων,
Επενδυτική Επιτροπή, εξωτερικοί σύµβουλοι, Θεµατοφύλακας), θα πρέπει να ενηµερώνεται για την
ύπαρξη και την αναγκαιότητα αποδοχής του Επενδυτικού Κανονισµού.
Εν συνεχεία, το κάθε εµπλεκόµενο µέρος θα πρέπει να ενηµερώνει γραπτώς το ∆.Σ. για την
αποδοχή του Επενδυτικού Κανονισµού. Η ενηµέρωση αυτή θα πιστοποιείται µέσω των πρακτικών
του ∆.Σ.
3. ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Το Ταµείο βασίζεται σε προσωπικό και δύναται να χρησιµοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες και
παροχείς επενδυτικών υπηρεσιών (συµπεριλαµβανοµένου διαχειριστή επενδύσεων και
ΕΤΕΑΠΕΠ - ΝΠΙΔ
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θεµατοφύλακα) για την λειτουργία των επενδυτικών του µηχανισµών. Ο ρόλος της κάθε οντότητας
θα πρέπει να είναι σαφής, διακριτός και να λειτουργεί υπέρ των µελών του Ταµείου, ούτως ώστε να
διασφαλίζεται η αποτελεσµατική λειτουργία και οργάνωση του Ταµείου.
Η ∆ιακυβέρνηση του Ταµείου εφαρµόζεται µε καθορισµένους και διακριτούς ρόλους από:
•
•
•
•

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιου (∆.Σ.) του Ταµείου.
Την Επενδυτική Επιτροπή του Ταµείου (µε την υποστήριξη ή όχι εξωτερικών συµβούλων).
Τον ∆ιαχειριστή Επενδύσεων του Ταµείου
Τον Θεµατοφύλακα της περιουσίας του Ταµείου

3.1 Γενικές Αρµοδιότητες
(α) Καθορισµός αρµοδιοτήτων για προσδιορισµό, υλοποίηση και παρακολούθηση της
υλοποίησης της Επενδυτικής Πολιτικής.
Η Επενδυτική Επιτροπή παρακολουθεί όλα τα θέµατα που αφορούν την επενδυτική πολιτική και
προγραµµατισµό, όπως παρακολούθηση της διαχείρισης των επενδύσεων, αποδοχή και υιοθέτηση
του Επενδυτικού Κανονισµού. Η υλοποίηση και η µέτρηση των επενδυτικών τοποθετήσεων
πραγµατοποιείται από τον διαχειριστή επενδύσεων του Ταµείου. Η Επενδυτική Επιτροπή
ενηµερώνει για θέµατα επενδυτικής πολιτικής ανά τρίµηνο το ∆.Σ. (ή κατ’ελάχιστον ανά εξάµηνο) το
οποίο φέρει την τελική ευθύνη της συµµόρφωσης µε τον Επενδυτικό Κανονισµό.
(β) ∆ιαδικασία ανατροφοδότησης και επικαιροποίησης του Επενδυτικού Κανονισµού
Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά τον µήνα. Σε κάθε συνεδρίαση αναλύεται
η πορεία των επενδύσεων του Ταµείου και το γενικότερο οικονοµικό κλίµα σε µικροοικονοµικό και
µακροοικονοµικό επίπεδο. Ανάλογα µε την πορεία των επενδύσεων και σε σχέση µε τις γενικότερες
οικονοµικές συγκυρίες θα αποφασίζεται ή όχι η εισήγηση για επικαιροποίηση του Επενδυτικού
Κανονισµού στο ∆.Σ. του Ταµείου. Οποιαδήποτε επικαιροποίηση απαιτεί την έγκριση από το ∆.Σ.
του Ταµείου.
(γ) Αρµοδιότητες για σχέσεις µε τρίτους
Το ∆.Σ. του Ταµείου είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη και απόλυση εξωτερικών διαχειριστών,
συµβούλων, αναλογιστών, ορκωτών λογιστών, εξωτερικών συµβούλων και θεµατοφυλάκων.
(δ) Αρµοδιότητες για τον προσδιορισµό της κατανοµής επενδύσεων και της πρόσβασης σε
στοιχεία και δεδοµένα.
Η Επενδυτική Επιτροπή καθορίζει το πρόγραµµα στρατηγικής κατανοµής των επενδύσεων στις
διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Η κατανοµή των
επενδύσεων βασίζεται στον στόχο της Επενδυτικής Επιτροπής σχετικά µε την µακροχρόνια
αναµενόµενη απόδοση των µετοχών, επενδύσεων σταθερού εισοδήµατος, µετρητών, ακινήτων,
παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, πληθωρισµού.
Η Επενδυτική Επιτροπή είναι αρµόδια για τον καθορισµό των επιπέδων κινδύνου του κάθε
χρηµατοοικονοµικού προϊόντος όπως και τις σχετικές συσχετίσεις µεταξύ τους.
Ο διαχειριστής επενδύσεων του Ταµείου παρέχει στην Επενδυτική Επιτροπή πρόσβαση στη
συνολική εικόνα των επενδύσεων και πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να
παρακολουθείται το πρόγραµµα κατανοµής των επενδύσεων που έχει οριστεί.
Ο Θεµατοφύλακας µπορεί να επιβεβαιώνει τα στοιχεία και δεδοµένα που έχουν παρατεθεί σχετικά µε
την πορεία των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων στα οποία έχει επενδύσει το Ταµείο.
3.2 Ειδικές Αρµοδιότητες:
Το ∆.Σ. του Ταµείου, είναι υπεύθυνο για:
ΕΤΕΑΠΕΠ-ΝΠΙΔ
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•
•
•
•
•
•

Τη δηµιουργία, επικαιροποίηση και τήρηση του Επενδυτικού κανονισµού.
Τη σύσταση και διάλυση της Επενδυτικής Επιτροπής.
Την έγκριση νέων επενδυτικών στρατηγικών, όπως αυτές προταθούν από την Επενδυτική
Επιτροπή του Ταµείου.
Την πρόσληψη/απόλυση του διαχειριστή επενδύσεων του Ταµείου.
Την πρόσληψη/απόλυση εξωτερικών συνεργατών (σύµβουλοι, αναλογιστές, ορκωτοί
λογιστές, θεµατοφύλακας, διαχειριστής επενδύσεων).
Την έγκριση µέτρων ώστε να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συµφερόντων (Conflict of
interest).

Η Επενδυτική Επιτροπή του Ταµείου έχει, κατ’ελάχιστον, τις παρακάτω αρµοδιότητες:

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Είναι υπεύθυνη για τη τήρηση των επενδυτικών διαδικασιών που περιγράφονται στον
παρόντα κανονισµό.
Εισηγείται στο ∆.Σ. του Ταµείου τον καθορισµό των επενδυτικών στόχων, του επιπέδου
ανοχής κινδύνου, δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης και του χαρτοφυλακίου αναφοράς, ως
αυτά ορίζονται στον παρόντα κανονισµό.
Παρουσιάζει στο ∆.Σ. του Ταµείου διάφορα επενδυτικά κεφάλαια σύµφωνα µε την
επενδυτική στρατηγική και το νοµοθετικό πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, προκειµένου να
λάβει χώρα η τοποθέτηση των κεφαλαίων του Ταµείου.
Εισηγείται επενδυτικούς περιορισµούς πέραν αυτών που καταγράφονται στον παρόντα
κανονισµό.
Εισηγείται
περί
πρόσληψης/απόλυσης
εξωτερικών
συνεργατών
(σύµβουλοι,
θεµατοφύλακας, εξωτερικός διαχειριστής επενδύσεων).
Εισηγείται σχετικά µε την επικαιροποίηση επενδυτικών πολιτικών και του Επενδυτικού
Κανονισµού.
Μεριµνά για τη δέουσα υλοποίηση όλων των επενδυτικών αποφάσεων του ∆.Σ.
Λαµβάνει πληροφόρηση από τον διαχειριστή επενδύσεων και τον θεµατοφύλακα του
Ταµείου.
Ελέγχει τα χρηµατοοικονοµικά χαρακτηριστικά των τοποθετήσεων του Ταµείου (αποδόσεων,
κινδύνου, συσχετίσεων κλπ) και των αγορών και εισηγείται τα απαραίτητα µέτρα για τη
βέλτιστη τροποποίησή τους.
Ελέγχει την επίδοση του διαχειριστή επενδύσεων του Ταµείου.
Εισηγείται τη λήψη µέτρων ώστε να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συµφερόντων (Conflict of
interest).
∆ιασφαλίζει ότι η τοποθέτηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου λαµβάνει χώρα στο
πλαίσιο του παρόντος Κανονισµού.
Η σύνθεση και η λειτουργία της Επενδυτικής Επιτροπής καθορίζονται σε ξεχωριστό
Κανονισµό Λειτουργίας Επιτροπής Επενδύσεων.

∆ιαχειριστής Επενδύσεων
Ο διαχειριστής επενδύσεων έχει κατ’ελάχιστον τα παρακάτω καθήκοντα:
•

Υλοποιεί επενδυτικές πράξεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού και παρέχει τις
προβλεπόµενες υπηρεσίες ως περιγράφονται στις ισχύουσες συµβάσεις που έχουν
υπογραφεί µε το Ταµείο και καθορίζουν το εύρος των υπηρεσιών του (π.χ. λήψη, διαβίβαση
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•
•
•
•

•
•

•

κι εκτέλεση εντολών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, παροχής επενδυτικών συµβολών,
υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου κλπ.).
Τηρεί τις προβλέψεις των σχετικών διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας οικείας νοµοθεσίας
και των σχετικών οδηγιών της ΕΕ.
∆ίδει εντολές στον θεµατοφύλακα για τις κινήσεις των επενδύσεων.
Λαµβάνει ενεργά µέρος στην αξιολόγηση των αποδόσεων και στην αναλυτική ενηµέρωση
του Ταµείου ως προς την πορεία των επενδύσεων.
Παρέχει στην Επενδυτική Επιτροπή και στον Αναλογιστή του Ταµείου κάθε πληροφορία ή
υπολογισµό του ζητηθεί και αφορά στην αξιολόγηση της σχέσης απόδοσης/κινδύνου των
εκάστοτε τοποθετήσεων και την επίδρασή τους στην συνολική επενδυτική πολιτική, ως π.χ.
µέτρα κινδύνου, ιστορικά στοιχεία, αναλύσεις κλπ, σε τακτική µηνιαία βάση ή όποτε άλλοτε
εκτάκτως του ζητηθεί.
Συνεργάζεται όποτε του ζητηθεί µε τις Υπηρεσίες του Ταµείου (την Επενδυτική Επιτροπή,
τον αναλογιστή, τους ορκωτούς ελεγκτές κλπ).
Παρουσιάζει κάθε χρόνο στο ∆.Σ. και στην Επενδυτική Επιτροπή τα αποδεικτικά στοιχεία για
την πλήρωση των αρχών της επενδυτικής πολιτικής του Ταµείου και υποβάλλει αναλυτική
περιουσιακή κατάσταση.
Ενεργεί µε επαγγελµατικούς κανόνες συµπεριφοράς ήθους οι οποίοι κατ’ ελάχιστον
απαιτούν:




Την έντιµη, νόµιµη και µε απαιτούµενη προσοχή και επιµέλεια διεξαγωγή των
επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων προς το συµφέρον του συλλογικού
χαρτοφυλακίου και χάριν της ακεραιότητας της αγοράς.
Τη λήψη µέτρων ώστε να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συµφερόντων (Conflict of
interest).

Θεµατοφύλακας
Το Ταµείο αναθέτει µε απόφαση του ∆.Σ. τη θεµατοφυλακή των επενδύσεων του, σε ίδρυµα
εγκατεστηµένο στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε., το οποίο κατέχει τις απαιτούµενες από την ισχύουσα
νοµοθεσία άδειες.
Ο θεµατοφύλακας έχει τα παρακάτω καθήκοντα:
•
•
•
•
•

•

•

Φυλάσσει του τίτλους των επενδύσεων του Ταµείου.
Λαµβάνει εντολές από τον ∆ιαχειριστή των Επενδύσεων.
Ελέγχει το κατά πόσο οι κινήσεις των επενδύσεων συνάδουν µε τη σχετική νοµοθεσία και µε
τον παρόντα κανονισµό.
∆ιεκπεραιώνει τις παραπάνω εντολές.
∆ιατηρεί το αρχείο των επενδύσεων και ενηµερώνει το Ταµείο και το ∆ιαχειριστή
Επενδύσεων για την τρέχουσα αξία κάθε είδους επένδυσης, καθώς και για τις επενδυτικές
κινήσεις που έγιναν στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από την προηγούµενη
αξιολόγηση.
Παρέχει στην Επενδυτική Επιτροπή, στον αναλογιστή και στο ∆.Σ. του Ταµείου οποιαδήποτε
πληροφορία ή υπολογισµό του ζητηθεί σχετικά µε το αρχείο των επενδύσεων και µε την
αξιολόγηση της σχέσης απόδοσης /κινδύνου των εκάστοτε τοποθετήσεων και την επίδρασή
τους στη συνολική επενδυτική πολιτική
Σε περίπτωση που διαπιστώσει ασυµφωνία µεταξύ του παρόντος κανονισµού και των
εντολών που λαµβάνει από τον διαχειριστή των επενδύσεων ειδοποιεί την Επενδυτική
Επιτροπή και τη ∆ιοίκηση του Ταµείου. Αν δεν υπάρξει επανόρθωση τότε ενηµερώνει
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•

•

γραπτώς τη διοίκηση ενώ λαµβάνει µέτρα για επιπρόσθετη δέουσα ενηµέρωση των µελών
του Ταµείου
Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Θεµατοφύλακας και ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων,
οφείλουν να ενεργούν κατά τρόπο ανεξάρτητο µεταξύ τους και αποκλειστικά προς το
συµφέρον των ασφαλισµένων µελών του Ταµείου.
Ο Θεµατοφύλακας που επιθυµεί να παραιτηθεί των καθηκόντων του οφείλει να ειδοποιήσει
προ τριών τουλάχιστον µηνών την Επενδυτική Επιτροπή. Επίσης, δύναται να αντικατασταθεί
ύστερα από απόφαση της διοίκησης του Ταµείου έπειτα από σχετική εισήγηση της
Επενδυτικής Επιτροπής. Μετά την έγκριση του νέου θεµατοφύλακα, ο παραιτηθείς ή ο
αντικατασταθείς του παραδίδει, βάσει πρωτοκόλλου τα στοιχεία του ενεργητικού του
χαρτοφυλακίου του Ταµείου. Ο θεµατοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του ή του
ζητήθηκε η αντικατάστασή του συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του µέχρι την πλήρη
ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεµατοφύλακα.

4. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Οι επενδυτικές αποφάσεις για την αξιοποίηση της κινητής περιουσίας του Ταµείου θα πρέπει να
λαµβάνονται στο πλαίσιο της συνετής διαχείρισης, ήτοι θα πρέπει να διέπονται από τις αρχές της
συντηρητικής πολιτικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών
ώστε να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση του κινδύνου, η αποδοτικότητα και ευκολία ρευστοποίησης
των περιουσιακών στοιχείων που διατίθενται σε επενδύσεις.
4.1 Καθορισµός επενδυτικού στόχου συνολικού χαρτοφυλακίου
Το Ταµείο καθορίζει τους ακόλουθους επενδυτικούς στόχους ώστε:
• να έχουν ως γνώµονα την επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής απόδοσης µε το ελάχιστο
δυνατό επίπεδο αναλαµβανόµενου κινδύνου
• να προσφέρονται για συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking)
• να διευκολύνουν και να εγγυώνται την εφαρµογή των απαραίτητων διαδικασιών διαχείρισης
επενδυτικού κινδύνου (risk management)
Το Ταµείο µπορεί να υιοθετεί επενδυτική πολιτική παθητικής ή ενεργητικής στρατηγικής ή
συνδυασµό των δύο, λαµβάνοντας κάθε δυνατή µέριµνα για την ελαχιστοποίηση των επενδυτικών
εξόδων και την επίτευξη αποδόσεων που υπερβαίνουν πρότυπα χαρτοφυλάκια (benchmarks)
αποτελούµενα από δείκτες για κάθε κατηγορία επένδυσης των οποίων η κατανοµή είναι συµβατή µε
την αναµενόµενη κατανοµή των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου σε ορίζοντα τριών έως πέντε
ετών.
Η Επενδυτική Επιτροπή εισηγείται στο ∆.Σ. τον επενδυτικό στόχο (σε αναφορά µε το αντίστοιχο
επίπεδο ανοχής κινδύνου) και τον χρονικό ορίζοντα επίτευξης αυτού. Για τον σκοπό αυτό, κρίνεται
αναγκαία η ύπαρξη επικαιροποιηµένης αναλογιστικής µελέτης. Η Επενδυτική Επιτροπή µεριµνά για
τη διαχείριση της ρευστότητας του Ταµείου και καθορίζει το ποσοστό των κεφαλαίων το οποίο θα
είναι επενδυµένο σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα τα οποία να είναι άµεσα και εύκολα
ρευστοποιήσιµα.
4.2 Προσδιορισµός Ανοχής Κινδύνου
Με βάση τον προσδιορισµένο επενδυτικό σκοπό, εκτιµάται το επίπεδο του συνολικού επενδυτικού
κινδύνου που µπορεί να αναληφθεί µέσω της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου επενδυτικών µέσων. Η
συσχέτιση του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Ταµείου καθορίζει το συνολικό βαθµό ανεκτού
κινδύνου του Ταµείου. Για τον σκοπό αυτό κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη µελέτης συσχετισµού
Περιουσίας/Υποχρεώσεων τουλάχιστον ανά τριετία (και στο πλαίσιο της ισχύουσας επίσης
νοµοθεσίας) ή οποτεδήποτε απαιτηθεί για εποπτικούς λόγους.
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Στο πλαίσιο της συνετής διαχείρισης επιδιώκεται η µεγαλύτερη δυνατή διαφοροποίηση του
χαρτοφυλακίου ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε συσσώρευση κινδύνων για το σύνολο του
χαρτοφυλακίου. Η τοποθέτηση των επενδυτικών κεφαλαίων του Ταµείου λαµβάνει υπόψη της,
επαρκή διασπορά (Diversification) ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν σηµαντικές και µεγάλες
απώλειες εξαιτίας συσσώρευσης των τοποθετήσεων εντός µίας επενδυτικής κατηγορίας (π.χ.
µετοχών, τίτλων σταθερού εισοδήµατος, αµοιβαία κεφάλαια, κλπ), ενός κλάδου (π.χ. τραπεζικού,
βιοµηχανικού, κατασκευαστικού κλπ), µίας γεωγραφικής εστίας ή µίας χρονικής διάρκειας.
Παράλληλα, λαµβάνεται υπόψη ο χρονικός ορίζοντας των προσδοκώµενων εσόδων και
υποχρεώσεων.

4.3 Στοιχεία Επενδύσεων
Κλάσεις περιουσιακών στοιχείων στις οποίες επενδύει το Ταµείο:
• Σε ακίνητα, για στέγαση ή εκµετάλλευση.
• Επενδυτικά προϊόντα στην αγορά χρήµατος (τραπεζικές καταθέσεις, προθεσµιακές
καταθέσεις, repos, reverse repos, Eurodollars) και γενικά προϊόντα διαχείρισης διαθεσίµων.
• Οµόλογα και έντοκα γραµµάτια του Ελληνικού ∆ηµοσίου, οµόλογα και έντοκα γραµµάτια
κεντρικών κυβερνήσεων, τόσο στην πρωτογενή όσο και στην δευτερογενή αγορά.
• Οµόλογα κεντρικών τραπεζών αναπτυγµένων χωρών.
• Σε αγορές µετοχοποιήσιµων τίτλων (προµέτοχα) του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
• Μετοχές, οµόλογα και οµολογίες εταιρειών και άλλα χρεόγραφα εταιριών εφόσον έχουν
εκδοθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος και είναι εισηγµένα σε αναγνωρισµένες
χρηµατιστηριακές αγορές, µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ή οργανισµών συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) που εµπίπτουν στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ (EL
375/31-12-85). Τα παραπάνω µπορούν να χωριστούν σε υποκατηγορίες (υποκλάσεις),
όπως:
 Μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης
 Μετοχές εταιρειών µεσαίας κεφαλαιοποίησης
 Μετοχές εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης
 Οµόλογα δηµοτικά
 Οµόλογα κρατικών εταιρειών (∆ΕΚΟ κτλ)
 Κατηγοριοποίηση σύµφωνα µε το κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας της εταιρείας
(βιοµηχανικός, τραπεζικός, ασφαλιστικός κτλ)
• Μετοχές εταιρειών που διατίθενται σε δηµόσια εγγραφή για να εισαχθούν στο Χ.Α.
• Σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας.
• Σε συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώµατα προαίρεσης της αγοράς παραγώγων
του Χ.Α. ή άλλου κράτους αναπτυγµένων χωρών.
• Σε πράξεις ανταλλαγής (Swap) µε τραπεζικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδας ή άλλου κράτους αναπτυγµένων χωρών.
• Σε άλλες κινητές αξίες, έπειτα από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής και έγκριση από το
∆.Σ. και εφόσον προβλέπονται από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο.

4.4 Επενδυτικοί Περιορισµοί
Το Ταµείο µπορεί να επενδύει τα κεφάλαια του σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε
ισχύουσας οικείας νοµοθεσίας και των σχετικών οδηγιών της ΕΕ.
Ειδικότεροι περιορισµοί επί της κατανοµής των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου εισηγούνται
από την Επενδυτική Επιτροπή, εγκρίνονται από το ∆.Σ. και συντάσσονται σε Παράρτηµα του
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παρόντος. Επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η στρατηγική µόχλευσης (ως
στρατηγική µόχλευσης δεν θεωρείται η χρήση παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων).
4.5 Επιλογή δείκτη συγκριτικής αξιολόγησης (Benchmark)
Για κάθε κατηγορία επενδύσεων που υπάρχει στο χαρτοφυλάκιο αναφοράς, ορίζεται δείκτης
συγκριτικής αξιολόγησης.
Η επιλογή των δεικτών αυτών γίνεται µε τα εξής κριτήρια:
•
•

•
•
•

Να είναι ευρέως αναγνωρίσιµοι από την επενδυτική κοινότητα.
Να διέπονται από διαφανείς κανόνες για την αρχική επιλογή των κινητών αξιών που τους
αποτελούν, την αναδιάρθρωσή τους σε τακτική ή έκτακτα βάση, την εισαγωγή σε αυτούς
νέων κινητών αξιών, την εξαγωγή από αυτούς κινητών αξιών που δεν πληρούν τους
γνωστούς εκ των προτέρων κανόνες, και την ορθή διαχείριση εταιρικών γεγονότων.
Να λαµβάνουν υπόψη στους κανόνες τους κριτήρια ρευστότητας, εµπορευσιµότητας και
ελεύθερης διασποράς των κινητών αξιών που τους αποτελούν.
Να είναι επενδύσιµοι (Investable) και να διαθέτουν ή δύναται να επιτρέψουν τη διάθεση
προϊόντων για διενέργεια παθητικής διαχείρισης µε χαµηλό σχετικά κόστος.
Σε σχέση µε τον τρόπο υπολογισµού τους:
 Να υπολογίζονται και να διαχέονται προς το ευρύ επενδυτικό κοινό σε τακτική
βάση.
 Να παράγονται σε πραγµατικό ή σχεδόν πραγµατικό χρόνο από τον διαχειριστή
τους.
 Να έχουν επιστηµονικά αποδεκτούς κανόνες και µεθοδολογία υπολογισµού.
 Να υπόκεινται σε ηµερήσιο και τακτικό έλεγχο για τον υπολογισµό τους.

4.6 Θέσπιση Χαρτοφυλακίου Αναφοράς
Με βάση τον προσδιορισθέντα και καταγραφέντα επενδυτικό σκοπό του Ταµείου, ως επίσης και του
επιπέδου ανεκτού επενδυτικού κινδύνου, δύναται να προσδιοριστεί το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που
επιλέγει το Ταµείο (Benchmark Portfolio) από το οποίο απορρέει η κατανοµή του κινδύνου (Risk
Budget Allocation) και η στρατηγική διάρθρωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (Strategic Asset
Allocation).
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς του Ταµείου, αποτελεί µέτρο συγκριτικής αξιολόγησης της
συµπεριφοράς των επενδύσεων σε κινητές αξίες. Ο καθορισµός δείκτη συγκριτικής αξιολόγησης
(benchmark) είναι αναγκαίος.
Στόχοι χαρτοφυλακίου αναφοράς:
•

•

•
•

Καθορισµός του συνολικού και του επί µέρους, ανά επενδυτικό µέσο, βαθµού κινδύνου του
επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ταµείου, λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση µεταξύ συνολικού
βαθµού επενδυτικού κινδύνου και συνολικής απόδοσης.
Επίτευξη ικανοποιητικής διασποράς του χαρτοφυλακίου µε τον καθορισµό αφενός
αναλογιών µεταξύ των βασικών επενδυτικών κατηγοριών (Asset Mix), δηλαδή µεταξύ
µετοχών, τίτλων σταθερού εισοδήµατος κλπ, και αφετέρου, των παραµέτρων διασποράς για
την επίτευξη καλύτερης απόδοσης έναντι του αναλαµβανόµενου επενδυτικού κινδύνου.
Αποτύπωση της επιθυµητής διάρθρωσης του χαρτοφυλακίου ανά διάρκεια, προκειµένου
περί επενδύσεων σε χρεόγραφα.
Επενδυτικός ορίζοντας χαρτοφυλακίου αναφοράς.
Ο επενδυτικός ορίζοντας του χαρτοφυλακίου αναφοράς είναι (κατά κύριο λόγο)
µακροπρόθεσµος. Για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου αναφοράς η Επενδυτική Επιτροπή µε
την έγκριση του ∆.Σ., βασίζεται στην αναλογιστική µελέτη και στις αναµενόµενες αποδόσεις
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των διαφορετικών επενδυτικών κατηγοριών µε βάση το βαθµό του σχετικού επενδυτικού
κινδύνου.
Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς πρέπει να αντικατοπτρίζει τους στρατηγικούς επενδυτικούς
στόχους του Ταµείου, να περιορίζει τις επιλογές σύµφωνα µε τον πίνακα αποδεκτών
επενδυτικών και χρηµατοπιστωτικών µέσων. Επίσης το χαρτοφυλάκιο αναφοράς θα πρέπει
να είναι αναπαράξιµο (Replicable) και να διέπεται από διαφανείς κανόνες σε ότι αφορά τη
δοµή και τον υπολογισµό της απόδοσής του. Επί πλέον, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από
επαρκή διασπορά µεταξύ των κατηγοριών επενδυτικών προϊόντων.
Επί θεµάτων επιλογής χαρτοφυλακίων αναφοράς και δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης, η
Επενδυτική επιτροπή δύναται να κάνει χρήση συνδροµής εξειδικευµένου εξωτερικού συµβούλου, µε
την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι το ίδιο νοµικό πρόσωπό µε εκείνο που έχει αναλάβει το ρόλο του
διαχειριστή.
4.7 Πολιτική Επενδύσεων στο Εξωτερικό και σε συνάλλαγµα
Το Ταµείο δύναται να επενδύει σε χώρες του εξωτερικού και σε συνάλλαγµα κατόπιν εισήγησης της
Επενδυτικής Επιτροπής κι έγκριση του ∆.Σ.. Το Ταµείο επιτρέπεται να επενδύει σε αγορές ξένων
χωρών που είναι µέλη της Ευρωπαϊκής και Νοµισµατικής Ένωσης ΟΝΕ χωρίς την έγκριση του ∆.Σ.
του Ταµείου.
4.8 Πολιτική Παροχής ∆ανείων
Το Ταµείο δύναται να εγκρίνει πολιτική παροχής δανείων στα µέλη του, έπειτα από τη σύνταξη
σχετικού κανονισµού και εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής κι έγκριση του ∆.Σ.
4.9 Πολιτική προσέγγισης ψήφου σε εταιρείες βασικού µετόχου
Εντός δώδεκα (12) µηνών από την έγκριση του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να καθοριστεί µε
ψηφοφορία του ∆.Σ. η στρατηγική που θα ακολουθεί το Ταµείο σε πιθανή συµµετοχή στο ∆.Σ.
εταιρειών στις οποίες το Ταµείο είναι βασικός µέτοχος.

4.10 Τρόποι και Μέθοδοι αποτίµησης των στοιχείων επενδύσεων
Το ενεργητικό του Τ.Ε.Α. υπολογίζεται κάθε εργάσιµη ηµέρα, σύµφωνα µε τους κανόνες των άρθρων
5 και 6 της Υπουργικής Απόφασης µε αριθµ. Φ. 51010/42926/1085, όπως εκάστοτε ισχύει, και
αναρτάται στην ιστοσελίδα του. Οι κινητές αξίες που περιλαµβάνονται στο ενεργητικό του Τ.Ε.Α.
αποτιµώνται κάθε εργάσιµη ηµέρα στην εύλογη αξία τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3
της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. Η αποτίµηση των ακινήτων του Τ.Ε.Α.
διενεργείται στο τέλος κάθε χρήσης, από νόµιµο ελεγκτή, ο οποίος δεσµεύεται από την ειδική τακτική
έκθεση που συντάσσεται κάθε φορά για το σκοπό αυτό, από ανεξάρτητο εκτιµητή, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 6 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης. Ο εκτιµητής του προηγούµενου εδαφίου
ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τ.Ε.Α., µαζί µε το νόµιµο ελεγκτή του Τ.Ε.Α.

5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
5.1 Μέτρηση Αποδόσεων
Για τη µέτρηση των αποδόσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ταµείου εφαρµόζεται αναλόγως
των χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου η µέθοδος της Χρονοσταθµισµένης Απόδοσης (Time
Weighted Return) ή της χρηµατικά σταθµισµένης απόδοσης (Money Weighted Return).
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Για θέµατα σχετικά µε αποτιµήσεις και µεθοδολογίες µέτρησης απόδοσης επενδύσεων ως και
παρουσίαση αυτών, το Ταµείο δύναται να χρησιµοποιεί ως σηµείο αναφοράς τις αρχές της οδηγίας
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25/10/2009 ως και των Global
Investment Performance Standards (GIPS), λαµβάνοντας υπόψη και τις σχετικές διατάξεις της
εκάστοτε ισχύουσας οικείας νοµοθεσίας.
5.2 Μέτρηση και διαχείριση Κινδύνων
Η µέτρηση και διαχείριση των κινδύνων στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ταµείου αποτελεί
σηµαντική παράµετρο για την αποτελεσµατική υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής.
Συγκεκριµένα, η Επενδυτική Επιτροπή και ο ∆ιαχειριστής Επενδύσεων µεριµνούν για τη µέτρηση και
τη διαχείριση του κινδύνου αγοράς, του πιστωτικού κινδύνου και του λειτουργικού κινδύνου που
αφορά τις επενδύσεις µε σκοπό τη διατήρησή τους σε αποδεκτά επίπεδα.
1. Κίνδυνος Αγοράς:
α. Μέθοδοι µέτρησης κινδύνου αγοράς.
Για τη µέτρηση των κινδύνων αγοράς του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ταµείου δύναται να
χρησιµοποιούνται µέθοδοι όπως εκτιµήσεις τυπικών αποκλίσεων, beta, αξία σε κίνδυνο (Value at
Risk - VaR), τροποποιηµένος συντελεστής διάρκειας (Modified Duration) κλπ, αναλόγως των
χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου.
β. Συµπεριφορά χαρτοφυλακίου σε ακραίες συνθήκες αγορών (Stress Testing) και παρουσίαση των
αποτελεσµάτων των σεναρίων αυτών (stress tests) στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταµείου
τουλάχιστον µία φορά ετησίως ή όποτε ζητηθεί
Κρίνεται σκόπιµο να χρησιµοποιούνται, όποτε κρίνεται αναγκαίο, αλλά σε κάθε περίπτωση σε ετήσια
τουλάχιστον βάση, µέθοδοι που αποσκοπούν στην περιγραφή της συµπεριφοράς της αξίας του
χαρτοφυλακίου υπό ακραίες συνθήκες αγορών χρήµατος και κεφαλαίου. Η συµπεριφορά αυτή
καταγράφεται από την Επενδυτική Επιτροπή και το ∆ιαχειριστή Επενδύσεων έτσι ώστε να υπάρχει η
µεγαλύτερη δυνατή κατανόηση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου στο ανώτατο επίπεδο λήψεως
επενδυτικών αποφάσεων. Η µέτρηση των κινδύνων πραγµατοποιείται από τον ∆ιαχειριστή
Επενδύσεων του Ταµείου τον οποίο δύναται να συνδράµουν και εξωτερικοί σύµβουλοι έπειτα από
εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής.
2. Πιστωτικός κίνδυνος χαρτοφυλακίου.
Η Επενδυτική Επιτροπή παρακολουθεί τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου των επενδύσεων,
επιβλέποντας παράλληλα την επίτευξη ικανοποιητικής διασποράς. Κατά τη διαδικασία επιλογής
τίτλων προς ένταξη στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, αποδίδεται προτεραιότητα σε χρηµατοπιστωτικά
µέσα µε ικανοποιητική διαβάθµιση πιστοληπτικής ικανότητας εκδοτών ή των αντισυµβαλλοµένων
του.

3. Λειτουργικός κίνδυνος.
Για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου που αφορά τις επενδύσεις του Ταµείου λαµβάνεται
µέριµνα από την Επενδυτική Επιτροπή και τον ∆ιαχειριστή Κινδύνων για την ύπαρξη της κατάλληλης
τεχνικής και ανθρώπινης υποδοµής που απαιτείται για τη διαχείριση και τη λήψη επενδυτικών
αποφάσεων.
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Λόγω πολυπλοκότητας στη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου των επενδύσεων του Ταµείου,
κρίνεται σκόπιµη:
α. η αποτύπωση σε εσωτερικό έγγραφο από τον ∆ιαχειριστή Κινδύνων των σηµείων ελέγχου
λειτουργικού κινδύνου, και
β. η καταγραφή από τον ∆ιαχειριστή Κινδύνων στην έκθεση που συντάσσει προς το ∆.Σ., των
σηµαντικών γεγονότων µε περιγραφή των επιπτώσεων στην αξία του χαρτοφυλακίου του Ταµείου.
Σε κάθε περίπτωση, το ∆.Σ. του Ταµείου φέρει τη συνολική ευθύνη υλοποίησης της πολιτικής
διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου που αφορά τις επενδύσεις, η οποία καταγράφεται στα
πρακτικά.
4. Παρακολούθηση αποκλίσεων αποδόσεων στο Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο.
Έχοντας καθορίσει τη στρατηγική κατανοµής επενδύσεων (Strategic Asset Allocation) µε την επιλογή
των βαρών (ως ποσοστά, %) ανά κατηγορία επένδυσης στο Χαρτοφυλάκιο Αναφοράς, το Ταµείο,
έπειτα από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει µεταξύ παθητικής ή
ενεργητικής διαχείρισης ή και συνδυασµό των δύο. Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης των
αποκλίσεων των αποδόσεων καθορίζεται:
α. Το σφάλµα απόκλισης (Tracking Error) σε σχέση µε το δείκτη συγκριτικής αξιολόγησης
(Benchmark), ανά βασική επενδυτική κατηγορία, για συγκεκριµένη χρονική περίοδο.
β. Το εύρος απόκλισης για την τακτική κατανοµή επενδύσεων (Tactical Range) ως ποσοστό, ανά
βασική επενδυτική κατηγορία. Ο διαχειριστής επενδύσεων του Ταµείου, κινείται αποκλειστικά
εντός του εν λόγω εύρους, ανά βασική επενδυτική κατηγορία, για την επίτευξη της µέγιστης
εφικτής απόδοσης σύµφωνα µε το προκαθορισµένο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου.
∆ιευκρινίζεται ότι η επιλογή µεγαλύτερου εύρους απόκλισης δίνει τη δυνατότητα για περισσότερο
ενεργητική διαχείριση, η οποία πρέπει να εξαρτάται από τις ικανότητες του διαχειριστή. Επί
πλέον, το Ταµείο, σε περίπτωση που έχει θέσει σχετικά στενό εύρος απόκλισης, µπορεί µε
απόφαση του ∆.Σ. έπειτα από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής να το αναπροσαρµόσει, εάν
το απαιτούν συγκεκριµένοι λόγοι οι οποίοι και θα πρέπει να έχουν αιτιολογηθεί.

5.3 Εκθέσεις παρακολούθησης κινδύνων - απόδοσης χαρτοφυλακίου
Σε µηνιαία βάση, ο διαχειριστής επενδύσεων του Ταµείου συντάσσει αναφορά και παρουσιάζει
αναλυτικά στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταµείου την πορεία των επενδύσεων του Ταµείου κατά
τον προηγούµενο µήνα, τις µεταβολές της αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, την εξέλιξη της
απόδοσής του και τον βαθµό του επενδυτικού κινδύνου. Στις τακτικές αυτές αναφορές γίνεται
λεπτοµερής καταγραφή των επενδύσεων του Ταµείου (τήρηση µητρώου επενδύσεων
επικαιροποιούµενο ανά µήνα), ως επίσης και οι αποκλίσεις των αποδόσεων και βαθµού κινδύνου
από τα αντίστοιχα µεγέθη του χαρτοφυλακίου αναφοράς (Tracking Error).
Το σύνολο των σχετικών αναφορών τηρούνται για µία χρονική περίοδο 10 ετών και παραµένουν στη
διάθεση κάθε αρµόδιας αρχής.
5.4 Προσδιορισµός ανώτατου ορίου αναλαµβανόµενου κινδύνου, διαδικασίες και τεχνικές
διαχείρισης κινδύνων, προς έλεγχο και υπολογισµό των κινδύνων του χαρτοφυλακίου και
την επίδραση στη συνολική επενδυτική πολιτική.
Το Ταµείο, σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης Αριθµ. Φ. 51010/45802/1145,
αναφορικά µε τις Οργανωτικές Απαιτήσεις των ΤΕΑ, αναθέτει το σύνολο του ενεργητικού προς
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επένδυση, σε πιστοποιηµένο διαχειριστή επενδύσεων ο οποίος είναι νοµικό πρόσωπο. Με βάση
αυτήν την παραδοχή, το Ταµείο δεν απαιτείται να έχει την εσωτερική οργάνωση που αναφέρεται στο
άρθρο 2 της συγκεκριµένης Υπουργικής Απόφασης. Επακόλουθο αυτού, διαδικαστικά ο
προσδιορισµός του ανώτατου ορίου αναλαµβανόµενου κινδύνου, γίνεται σε συνεργασία µε τους
Αναλογιστές του Ταµείου, τον ∆ιαχειριστή Κινδύνων, την Επενδυτική Επιτροπή και τον ∆ιαχειριστή
Επενδύσεων, µε βάση τις Αναλογιστικές Μελέτες του Ταµείου, τις µελέτες Αντιστοίχισης Ενεργητικού
– Παθητικού και τους στρατηγικούς στόχους που πηγάζουν µέσα από αυτές και τις υποχρεώσεις
που προκύπτουν στο παθητικό.
Αναφορικά µε τις διαδικασίες και τις τεχνικές διαχείρισης κινδύνου, το Ταµείο:
• Εφαρµόζει την πολιτική ∆ιαχείρισης Επενδυτικού Κινδύνου, όπως αυτή περιγράφεται στην
Πολιτική ∆ιαχείρισης Κινδύνων του Ταµείου.
• Εφαρµόζει την πολιτική ∆ιαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού, όπως αυτή περιγράφεται στον
κανονισµό Λειτουργίας του Ταµείου.
• Εφαρµόζει την πολιτική ∆ιαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου, σε όσα σηµεία επηρεάζει τις
Επενδύσεις, όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική ∆ιαχείρισης Κινδύνων του Ταµείου.
• Παρακολουθεί το δείκτη ποσοστού κάλυψης της απαιτούµενης ρευστότητας, για τα επόµενα
2 έτη.
• Παρακολουθεί τα ακόλουθα θέµατα:
o Την απόδοση του χαρτοφυλακίου
o Την επιλογή κατάλληλου δείκτη αναφοράς για όλες τις επενδυτικές τοποθετήσεις του
χαρτοφυλακίου και σύγκριση αποτελεσµάτων (ρίσκου και απόδοσης) σε σχέση µε
τον δείκτη
o Την αξιολόγηση του διαχειριστή επενδύσεων και των αποτελεσµάτων του
συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους εφαρµογής
o Τον αναλαµβανόµενο επενδυτικό κίνδυνο του συνολικού χαρτοφυλακίου
o Την ενηµέρωση της επενδυτικής επιτροπής και την παροχή σε αυτή όλων των
απαιτούµενων στοιχείων, πληροφοριών, αναλύσεων και εισηγήσεων ώστε να
ικανοποιούνται οι υποχρεώσεις της σύµφωνα µε την νοµοθεσία.
• Μεριµνά για τον µηνιαίο έλεγχο των ορίων συγκέντρωσης επενδύσεων ανά εκδότη.
• Μεριµνά για τον µηνιαίο έλεγχο των ορίων συγκέντρωσης επενδύσεων ανά κατηγορία
επένδυσης (asset class).
• Μεριµνά για την αποστολή από πλευράς του ∆ιαχειριστή Επενδύσεων, των ακόλουθων
reports, αναφορικά µε το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται, όπως για παράδειγµα:
o Duration Χαρτοφυλακίου και Volatility
o Απόδοση χαρτοφυλακίου και volatility, βάσει απαιτήσεων ρευστότητας, σε absolute
return
o Απόδοση και volatility επενδύσεων, βάσει απαιτήσεων ελεύθερης περιουσίας, σε
absolute και relative return
o Απόδοση και volatility συνολικού χαρτοφυλακίου διαχείρισης
o Asset Allocation effect (Συνεισφορά της Κατανοµής Επενδύσεων)
o Asset Selection Effect (Συνεισφορά της Επιλογής Επενδύσεων)
o Portfolio VaR
o Benchmark VaR
o Relative VaR
o Portfolio Volatility
o Benchmark Volatility
o Tracking Error
o Risk Budget
6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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Ο παρών κανονισµός τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής και σχετική
απόφαση του ∆.Σ.

7. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε διαφοροποίηση από τα προβλεπόµενα του παρόντος κανονισµού θα µπορεί να
πραγµατοποιηθεί έπειτα από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής και απόφαση του ∆.Σ. µε την
αυξηµένη πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 7 του Καταστατικού του Ταµείου. Σε µία
τέτοια απόφαση, θα καταγράφεται µε σαφήνεια το είδος της διαφοροποίησης, οι λόγοι που την
απαιτούν ως και το χρονικό διάστηµα για το οποίο αυτή θα ισχύει.

ΕΤΕΑΠΕΠ-ΝΠΙΔ
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ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚ∆ΟΣΗ (ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ. 154/3/18.12.2018)

Παράρτηµα
1. Στοιχεία ∆ιαχειριστή Επενδύσεων και Θεµατοφύλακα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆/ΝΣΗ ή ΜΟΝΑ∆Α ή
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
E-MAIL:

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ALPHA ASSET MANAGEMENT
ΑΕ∆ΑΚ (*)
ΕΛΛΑ∆Α
_

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ALPHA BANK (**)

ΚΑΡΝΕΑ∆ΟΥ 25-29, ΚΤΙΡΙΟ
ος
ΛΑΙΜΟΥ (2 όρ.), ΑΘΗΝΑ
10675
2103742800, 2103266563
2103242790
info@alphaasset.gr

ΣΤΑ∆ΙΟΥ 40, ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ∆Α
ΚΕΝΤΡΙΚΟ - 040

10252
2103436294
2106506043
Custodygroup1@alpha.gr

(*) σύµφωνα µε την µε αρ. 133/2Α/28-2-2018 απόφαση του ∆Σ του Ταµείου και την από 30/11/2018
υπογραφείσα σύµβαση
(**)σύµφωνα µε την µε αρ. 133/2Β/28-2-2018 απόφαση του ∆Σ του Ταµείου και την από 30/11/2018
υπογραφείσα σύµβαση
2. Προµήθειες, Αµοιβές και Έξοδα
2.1 Αµοιβές και έξοδα ∆ιαχειριστή Επενδύσεων όπως εκάστοτε ορίζονται στην ισχύουσα
Σύµβαση ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων

2.2 Αµοιβή Θεµατοφύλακα όπως εκάστοτε ορίζεται στην ισχύουσα σύµβαση θεµατοφυλακής

ΕΤΕΑΠΕΠ - ΝΠΙΔ
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