ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΠΔΝΔΤΔΩΝ
Σαμείξ Δπαγγελμαςικήπ Αρτάλιρηπ Τπξσογείξσ Οικξμξμικώμ
(ΣΔΑ-ΤΠΟΙΚ - Ν.Π.Ι.Δ.)
1. ΔΙΑΓΩΓΗ
Τξ Ταμείξ απξδίδει παοξυέπ σγείαπ ποξπ ςα αρταλιρμέμα μέλη ςξσ και διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ
ςξσ Ν. 3029/2002, ϊπχπ ασςϊπ εκάρςξςε ιρυϋει και σπάγεςαι ρςημ Δπξπςεία ςξσ Υπξσογείξσ
Δογαρίαπ, Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ και Κξιμχμικήπ Αλληλεγγϋηπ και ρςξμ έλεγυξ ςηπ Δθμικήπ
Αμαλξγιρςικήπ Αουήπ. Τξ Ταμείξ δεμ ασςϊ-διαυειοίζεςαι ςιπ επεμδϋρειπ ςξσ αλλά υοηριμξπξιεί
διαυειοιρςή επεμδϋρεχμ και θεμαςξτϋλακα πξσ πληοξϋμ ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ μξμξθεςικξϋ
πλαιρίξσ.

2. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ
Σκξπϊπ ςξσ παοϊμςξπ Δπεμδσςικξϋ Καμξμιρμξϋ (ξ “Καμξμιρμϊπ”) είμαι ξ καθξοιρμϊπ ξδηγιόμ για
ςη διαυείοιρη ςχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ ςξσ Ταμείξσ. Ο Καμξμιρμϊπ εμπεοιέυει ξδηγίεπ και
πξλιςικέπ πξσ ακξλξσθξϋμςαι καςά ςημ άρκηρη ςχμ επεμδσςικόμ ποακςικόμ ςξσ Ταμείξσ και
καςαγοάτει ςξσπ ρςϊυξσπ, ςξσπ πεοιξοιρμξϋπ και ςιπ καςαμξμέπ ςχμ αομξδιξςήςχμ ξϋςχπ όρςε:





Τξ Δ.Σ., η Δπεμδσςική Δπιςοξπή, ςξ αομϊδιξ ποξρχπικϊ, ξι διαυειοιρςέπ και ξ
θεμαςξτϋλακαπ ςξσ Ταμείξσ νεκάθαοα μα καςαμξξϋμ ςξσπ ρςϊυξσπ και ςημ πξλιςική ςξσ
Ταμείξσ.
Οι διαυειοιρςέπ ςχμ Δπεμδϋρεχμ ςξσ Ταμείξσ μα λαμβάμξσμ ξδηγίεπ αλλά και ςξσπ
πεοιξοιρμξϋπ πξσ ατξοξϋμ ρςημ ςξπξθέςηρη ςχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ ςξσ Ταμείξσ.
Τξ Δ.Σ. και η Δπεμδσςική Δπιςοξπή μα διαθέςξσμ μία ανιϊπιρςη βάρη για ςημ ανιξλϊγηρη
ςχμ επεμδσςικόμ επιλξγόμ ςχμ διαυειοιρςόμ ςξσ Ταμείξσ και ςξ βαθμϊ επιςσυίαπ ςχμ
επεμδσςικόμ ρςϊυχμ.

Ο παοόμ καμξμιρμϊπ επεμδϋρεχμ είμαι εμαομξμιρμέμξπ με ςξ Θερμικϊ Πλαίριξ πξσ διέπει ςα
Δπαγγελμαςικά Ταμεία (Ν. 3029/2002) και ςξ Καςαρςαςικϊ ςξσ Ταμείξσ.
Δγκοίμεςαι απϊ ςξ Διξικηςικϊ Σσμβξϋλιξ (Δ.Σ.) ςξσ Ταμείξσ, εμό ξι διαςάνειπ ςξσ παοϊμςξπ
Καμξμιρμξϋ ατξοξϋμ ςξ Δ.Σ., ςημ Δπεμδσςική Δπιςοξπή, ςξσπ διαυειοιρςέπ επεμδϋρεχμ, ςξσπ
θεμαςξτϋλακεπ, ςξμ αμαλξγιρςή, ςξμ ξοκχςϊ ελεγκςή ςξσ Ταμείξσ καςά ςημ άρκηρη ςχμ
καθηκϊμςχμ ςξσπ.
Ο παοόμ Καμξμιρμϊπ εγκοίθηκε με ςημ απϊ 29.9.2017/θέμα 4ξ απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ
Σσμβξσλίξσ ςξσ Τ.Δ.Α. και εταομϊζεςαι ρε ϊλα ςα υαοςξτσλάκια ςξσ Ταμείξσ. Τα υαοςξτσλάκια
δημιξσογξϋμςαι απϊ ςιπ ειρτξοέπ ςχμ αρταλιρμέμχμ μελόμ καθόπ και απϊ ςα ςσυϊμ Ίδια
Κετάλαια πξσ δημιξσογξϋμςαι απϊ ςξ Ταμείξ.
Κάθε εμπλεκϊμεμξ μέοξπ ρςημ Δπεμδσςική Πξλιςική ςξσ Ταμείξσ (Διαυειοιρςήπ Δπεμδϋρεχμ,
Δπεμδσςική Δπιςοξπή, ενχςεοικξί ρϋμβξσλξι, Θεμαςξτϋλακαπ) εμημεοόμεςαι για ςημ ϋπαονη ςξσ
Δπεμδσςικξϋ Καμξμιρμξϋ, λαμβάμξμςαπ γοαπςϊ ή ηλεκςοξμικϊ αμςίγοατξ ςξσ παοϊμςξπ.

3. ΔΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ
Τξ Ταμείξ βαρίζεςαι ρε ποξρχπικϊ και δϋμαςαι μα υοηριμξπξιεί ενχςεοικξϋπ ρσμεογάςεπ και
παοϊυξσπ επεμδσςικόμ σπηοεριόμ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ διαυειοιρςόμ επεμδϋρεχμ και
θεμαςξτσλάκχμ) για ςη λειςξσογία ςχμ επεμδσςικόμ ςξσ μηυαμιρμόμ. Ο οϊλξπ ςηπ κάθε ξμςϊςηςαπ
θα ποέπει μα είμαι ρατήπ, διακοιςϊπ και μα λειςξσογεί σπέο ςχμ μελόμ ςξσ Ταμείξσ, ξϋςχπ όρςε
μα διαρταλίζεςαι η απξςελερμαςική λειςξσογία και ξογάμχρη ςξσ Ταμείξσ.
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Η Διακσβέομηρη ςξσ Ταμείξσ εταομϊζεςαι με καθξοιρμέμξσπ και διακοιςξϋπ οϊλξσπ απϊ:
 Τξ Διξικηςικϊ Σσμβξϋλιξ (Δ.Σ.)
 Τημ Δπεμδσςική Δπιςοξπή ςξσ Ταμείξσ
 Τξμ Διαυειοιρςή Δπεμδϋρεχμ ςξσ Ταμείξσ

3.1 Γεμικέπ Αομξδιόςηςεπ
Τξ Δ.Σ. είμαι σπεϋθσμξ για ςημ δημιξσογία, έγκοιρη, ςήοηρη και αμαθεόοηρη ςξσ Δπεμδσςικξϋ
Καμξμιρμξϋ.
(α) Καθξοιρμόπ αομξδιξςήςχμ για ποξρδιξοιρμό, σλξπξίηρη και παοακξλξύθηρη ςηπ
σλξπξίηρηπ ςηπ Δπεμδσςικήπ Πξλιςικήπ.
Η Δπεμδσςική Δπιςοξπή παοακξλξσθξϋμ ϊλα ςα θέμαςα πξσ ατξοξϋμ ςη υάοανη ςηπ επεμδσςικήπ
πξλιςικήπ. Η σλξπξίηρη και η μέςοηρη ςχμ επεμδσςικόμ ςξπξθεςήρεχμ ποαγμαςξπξιείςαι απϊ ςξμ
διαυειοιρςή επεμδϋρεχμ ςξσ Ταμείξσ. Η Δπεμδσςική Δπιςοξπή, για θέμαςα επεμδσςικήπ πξλιςικήπ,
εμημεοόμει αμαλσςικά ρε εςήρια βάρη ή ξπξςεδήπξςε ασςή κοίμει απαοαίςηςξ, ςξ Δ.Σ. ςξσ Ταμείξσ
ςξ ξπξίξ τέοει και ςημ ςελική εσθϋμη ςηπ ρσμμϊοτχρηπ με ςξμ Δπεμδσςικϊ Καμξμιρμϊ.
(β) Διαδικαρία αμαςοξτξδόςηρηπ και επικαιοξπξίηρη ςξσ Δπεμδσςικξύ Καμξμιρμξύ
Η Δπεμδσςική Δπιςοξπή αμαλϋει ςημ πξοεία ςχμ επεμδϋρεχμ ςξσ Ταμείξσ και ςξ γεμικϊςεοξ
ξικξμξμικϊ κλίμα ρε μικοξξικξμξμικϊ και μακοξξικξμξμικϊ επίπεδξ. Αμάλξγα με ςημ πξοεία ςχμ
επεμδϋρεχμ και ρε ρυέρη με ςιπ γεμικϊςεοεπ ξικξμξμικέπ ρσγκσοίεπ θα απξταρίζεςαι ή ϊυι η
ειρήγηρη για επικαιοξπξίηρη ςξσ Δπεμδσςικξϋ Καμξμιρμξϋ ρςξ Δ.Σ. ςξσ Ταμείξσ. Οπξιαδήπξςε
επικαιοξπξίηρη απαιςεί ςημ έγκοιρη απϊ ςξ Δ.Σ. ςξσ Ταμείξσ.
(γ) Αομξδιόςηςεπ για ρυέρειπ με ςοίςξσπ
Τξ Δ.Σ. ςξσ Ταμείξσ είμαι σπεϋθσμξ για ςημ ποϊρληφη και απϊλσρη ενχςεοικόμ διαυειοιρςόμ,
ρσμβξϋλχμ, αμαλξγιρςόμ, ξοκχςόμ λξγιρςόμ και θεμαςξτσλάκχμ.
(δ) Αομξδιόςηςεπ για ςξμ ποξρδιξοιρμό ςηπ καςαμξμήπ επεμδύρεχμ και ςηπ ποόρβαρηπ ρε
ρςξιυεία και δεδξμέμα
Η Δπεμδσςική Δπιςοξπή ρε ρσμεογαρία με ςξμ Διαυειοιρςή Δπεμδϋρεχμ καθξοίζει ςξ ποϊγοαμμα
ρςοαςηγικήπ καςαμξμήπ ςχμ επεμδϋρεχμ ρςιπ διάτξοεπ καςηγξοίεπ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ και
υοημαςξξικξμξμικόμ ποξψϊμςχμ. Η καςαμξμή ςχμ επεμδϋρεχμ βαρίζεςαι ρςξμ ρςϊυξ πξσ ςίθεςαι
απϊ ςξ Δ.Σ. ςξσ Ταμείξσ ρυεςικά με ςημ μακοξυοϊμια αμαμεμϊμεμη απϊδξρη και ςξσπ κιμδϋμξσπ
ςχμ διατϊοχμ καςηγξοιόμ επεμδϋρεχμ.
Ο Διαυειοιρςήπ Δπεμδϋρεχμ ςξσ Ταμείξσ παοέυει ρςημ Δπεμδσςική Δπιςοξπή, καθόπ επίρηπ και ρςξ
Δ.Σ. ςξσ Ταμείξσ ποϊρβαρη ρςη ρσμξλική εικϊμα ςχμ επεμδϋρεχμ και ποϊρβαρη ρε ϊλα ςα
απαοαίςηςα ρςξιυεία όρςε μα παοακξλξσθείςαι ςξ ποϊγοαμμα καςαμξμήπ ςχμ επεμδϋρεχμ πξσ έυει
ξοιρςεί.
Ο Θεμαςξτϋλακαπ επιβεβαιόμει ςα ρςξιυεία και δεδξμέμα πξσ έυξσμ παοαςεθεί ρυεςικά με ςημ
πξοεία ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ ποξψϊμςχμ ρςα ξπξία έυει επεμδϋρει ςξ Ταμείξ.

3.2 Διδικέπ Αομξδιόςηςεπ.
Σξ Δ.. ςξσ Σαμείξσ είμαι σπεϋθσμξ για:
 Τη δημιξσογία, επικαιοξπξίηρη και ςήοηρη ςξσ Δπεμδσςικξϋ Καμξμιρμξϋ.
 Τημ έγκοιρη μέχμ επεμδσςικόμ ρςοαςηγικόμ ϊπχπ ασςέπ ποξςαθξϋμ ςημ Δπεμδσςική
Δπιςοξπή.
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Τημ ποϊρληφη/απϊλσρη ςξσ διαυειοιρςή επεμδϋρεχμ ςξσ Ταμείξσ ςχμ μελόμ ςηπ
Δπεμδσςικήπ Δπιςοξπήπ και λξιπόμ ενχςεοικόμ ρσμεογαςόμ (ρϋμβξσλξι, αμαλξγιρςέπ,
ξοκχςξί λξγιρςέπ, θεμαςξτϋλακεπ, ενχςεοικξί διαυειοιρςέπ επεμδϋρεχμ).
Τημ έγκοιρη μέςοχμ όρςε μα απξςοέπξμςαι ξι ρσγκοξϋρειπ ρσμτεοϊμςχμ (Conflict of
interest).
Τη μέοιμμα για ςη δέξσρα σλξπξίηρη ϊλχμ ςχμ επεμδσςικόμ απξτάρεχμ.

Η Δπεμδσςική Δπιςοξπή ςξσ Σαμείξσ έυει, κας’ ελάυιρςξμ, ςιπ παοακάςχ αομξδιϊςηςεπ:
 Διρηγείςαι ρςξ Δ.Σ. ςξσ Ταμείξσ ςξμ καθξοιρμϊ ςχμ επεμδσςικόμ ρςϊυχμ, ςξσ επιπέδξσ
αμξυήπ κιμδϋμξσ, δεικςόμ ρσγκοιςικήπ ανιξλϊγηρηπ και ςξσ υαοςξτσλακίξσ αματξοάπ, χπ
ασςά ξοίζξμςαι ρςξμ παοϊμςα καμξμιρμϊ.
 Παοξσριάζει ρςξ Δ.Σ. ςξσ Ταμείξσ διάτξοα επεμδσςικά κετάλαια ρϋμτχμα με ςημ
επεμδσςική ρςοαςηγική και ςξ μξμξθεςικϊ πλαίριξ ςξσ παοϊμςξπ καμξμιρμξϋ, ποξκειμέμξσ
μα λάβει υόοα η ςξπξθέςηρη ςχμ κεταλαίχμ ςξσ Ταμείξσ.
 Διρηγείςαι επεμδσςικξϋπ πεοιξοιρμξϋπ πέοαμ ασςόμ πξσ καςαγοάτξμςαι ρςξμ παοϊμςα
καμξμιρμϊ.
 Διρηγείςαι
πεοί
ποϊρληφηπ/απϊλσρηπ
ενχςεοικόμ
ρσμεογαςόμ
(ρϋμβξσλξι,
θεμαςξτϋλακεπ, ενχςεοικξί διαυειοιρςέπ επεμδϋρεχμ). Δπιρημαίμεςαι ϊςι η σλξπξίηρη ςχμ
επεμδϋρεχμ ποαγμαςξπξιείςαι απϊ ςξμ διαυειοιρςή επεμδϋρεχμ ςξσ Ταμείξσ, χπ ξοίζεςαι
αμχςέοχ ρςημ παο. 2.2. ςξσ άοθοξσ 2.
 Διρηγείςαι ρυεςικά με ςημ επικαιοξπξίηρη επεμδσςικόμ πξλιςικόμ και ςξσ Δπεμδσςικξϋ
Καμξμιρμξϋ.
 Λαμβάμει πληοξτϊοηρη απϊ ςξ διαυειοιρςή και ςξ θεμαςξτϋλακα ςξσ Ταμείξσ.
 Δλέγυει ςα υοημαςξξικξμξμικά υαοακςηοιρςικά ςχμ ςξπξθεςήρεχμ ςξσ Ταμείξσ
(απξδϊρεχμ, κιμδϋμξσ, ρσρυεςίρεχμ κλπ) και ςχμ αγξοόμ και ειρηγείςαι ςα απαοαίςηςα
μέςοα για ςη βέλςιρςη ςοξπξπξίηρή ςξσπ.
 Δλέγυει ςημ επίδξρη ςχμ διαυειοιρςόμ ςξσ Ταμείξσ.

Ο Διαυειοιρςήπ Δπεμδύρεχμ
Ο Διαυειοιρςήπ Δπεμδϋρεχμ έυει κας’ ελάυιρςξμ ςα παοακάςχ καθήκξμςα:
 Υλξπξιεί επεμδσςικέπ ποάνειπ ρςξ πλαίριξ ςξσ παοϊμςξπ καμξμιρμξϋ.
 Τηοεί ςιπ ποξβλέφειπ ςχμ διαςάνεχμ ςηπ Φ.ΔΠΑΓ. ΑΣΦ./ξικ.16/09-04-2003 απϊταρηπ ςξσ
Υπξσογξϋ Απαρυϊληρηπ και Κξιμχμικήπ Ποξρςαρίαπ και ςξσ άοθοξσ 7 ςξσ Ν.3029/2002
ϊπχπ ασςϊπ εκάρςξςε ιρυϋει (βλ. άοθοξ 12 Ν.3385/2005).
 Δίμει εμςξλέπ ρςξ θεμαςξτϋλακα για ςιπ κιμήρειπ ςχμ επεμδϋρεχμ.
 Λαμβάμει εμεογά μέοξπ ρςημ ανιξλϊγηρη ςχμ απξδϊρεχμ και ρςημ αμαλσςική εμημέοχρη
ςξσ Ταμείξσ χπ ποξπ ςημ πξοεία ςχμ επεμδϋρεχμ.
 Παοέυει ρςξμ Αμαλξγιρςή ςξσ Ταμείξσ κάθε πληοξτξοία ή σπξλξγιρμϊ ςξσ ζηςηθεί και
ατξοά ρςημ ανιξλϊγηρη ςηπ ρυέρηπ απϊδξρηπ/κιμδϋμξσ ςχμ εκάρςξςε ςξπξθεςήρεχμ και
ςημ επίδοαρή ςξσπ ρςημ ρσμξλική επεμδσςική πξλιςική, χπ π.υ. μέςοα κιμδϋμξσ, ιρςξοικά
ρςξιυεία, αμαλϋρειπ κλπ, ρε ςακςική μημιαία βάρη ή ϊπξςε άλλξςε εκςάκςχπ ςξσ ζηςηθεί.
 Σσμεογάζεςαι ϊπξςε ςξσ ζηςηθεί με ςιπ Υπηοερίεπ ςξσ Ταμείξσ (ςημ Δπεμδσςική Δπιςοξπή,
ςξμ αμαλξγιρςή, ςξσπ ξοκχςξϋπ ελεγκςέπ κλπ).
 Παοξσριάζει κάθε υοϊμξ ρςξ Δ.Σ. και ρςημ Δπεμδσςική Δπιςοξπή ςα απξδεικςικά ρςξιυεία
για ςημ πλήοχρη ςχμ αουόμ ςηπ επεμδσςικήπ πξλιςικήπ ςξσ Ταμείξσ και σπξβάλλει
αμαλσςική πεοιξσριακή καςάρςαρη.
 Δμεογεί με επαγγελμαςικξϋπ καμϊμεπ ρσμπεοιτξοάπ ήθξσπ ξι ξπξίξι κας’ ελάυιρςξμ
απαιςξϋμ:
 Τημ έμςιμη, μϊμιμη και με απαιςξϋμεμη ποξρξυή και επιμέλεια διεναγχγή ςχμ
επαγγελμαςικόμ ςξσπ δοαρςηοιξςήςχμ ποξπ ςξ ρσμτέοξμ ςξσ ρσλλξγικξϋ
υαοςξτσλακίξσ και υάοιμ ςηπ ακεοαιϊςηςαπ ςηπ αγξοάπ.

Σελίδα 3

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΠΔΝΔΤΔΩΝ


Τη λήφη μέςοχμ όρςε μα απξςοέπξμςαι ξι ρσγκοξϋρειπ ρσμτεοϊμςχμ (Conflict of
interest).

Ο Θεμαςξτύλακαπ
Τξ Ταμείξ δϋμαςαι μα αμαθέρει ςημ θεμαςξτσλακή ρε ενχςεοικϊ Θεμαςξτϋλακα ϋρςεοα απϊ ςημ
ρϋμτχμη γμόμη ςηπ Δπεμδσςικήπ Δπιςοξπήπ.
Ο Θεμαςξτϋλακαπ έυει ςα παοακάςχ καθήκξμςα:
 Φσλάρρει ςξσ ςίςλξσπ ςχμ επεμδϋρεχμ ςξσ Ταμείξσ
 Λαμβάμει εμςξλέπ απϊ ςξ Διαυειοιρςή ςχμ Δπεμδϋρεχμ
 Διεκπεοαιόμει ςιπ παοαπάμχ εμςξλέπ.
 Διαςηοεί ςξ αουείξ ςχμ επεμδϋρεχμ και εμημεοόμει ςξ Ταμείξ και ςξ Διαυειοιρςή
Δπεμδϋρεχμ κάθε Παοαρκεσή απϊγεσμα για ςημ ςοέυξσρα ανία κάθε είδξσπ επέμδσρη,
καθόπ και για ςιπ επεμδσςικέπ κιμήρειπ πξσ έγιμαμ ρςξ υοξμικϊ διάρςημα πξσ μερξλάβηρε
απϊ ςημ ποξηγξϋμεμη ανιξλϊγηρη.
 Παοέυει ρςξμ αμαλξγιρςή, ρςξμ διαυειοιρςή πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ και ρςξ Δ.Σ. ςξσ
Ταμείξσ ξπξιαδήπξςε πληοξτξοία ή σπξλξγιρμϊ ςξσ ζηςηθεί ρυεςικά με ςξ αουείξ ςχμ
επεμδϋρεχμ και με ςημ ανιξλϊγηρη ςηπ ρυέρηπ απϊδξρηπ /κιμδϋμξσ ςχμ εκάρςξςε
ςξπξθεςήρεχμ και ςημ επίδοαρή ςξσπ ρςη ρσμξλική επεμδσςική πξλιςική.
 Ο Θεμαςξτϋλακαπ πξσ επιθσμεί μα παοαιςηθεί ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσ ξτείλει μα ειδξπξιήρει
ποξ ςοιόμ ςξσλάυιρςξμ μημόμ ςξ Δ.Σ. ςξσ Ταμείξσ. Δπίρηπ, δϋμαςαι μα αμςικαςαρςαθεί
ϋρςεοα απϊ απϊταρη ςηπ Διξίκηρηπ ςξσ Ταμείξσ έπειςα απϊ ρυεςική ειρήγηρη ςηπ
Δπεμδσςικήπ Δπιςοξπήπ. Μεςά ςημ έγκοιρη ςξσ μέξσ θεμαςξτϋλακα, ξ παοαιςηθείπ ή ξ
αμςικαςαρςαθείπ ςξσ παοαδίδει, βάρει ποχςξκϊλλξσ ςα ρςξιυεία ςξσ εμεογηςικξϋ ςξσ
υαοςξτσλακίξσ ςξσ Ταμείξσ. Ο Θεμαςξτϋλακαπ πξσ σπέβαλε ςημ παοαίςηρή ςξσ ή ςξσ
ζηςήθηκε η αμςικαςάρςαρή ςξσ ρσμευίζει ςημ άρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσ μέυοι ςημ πλήοη
αμάληφη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσ μέξσ Θεμαςξτϋλακα.

4. ΔΠΔΝΔΤΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ
Οι επεμδσςικέπ απξτάρειπ για ςημ ανιξπξίηρη ςηπ κιμηςήπ πεοιξσρίαπ ςξσ Ταμείξσ λαμβάμξμςαι ρςξ
πλαίριξ ςηπ ρσμεςήπ διαυείοιρηπ, ήςξι διέπξμςαι απϊ ςιπ αουέπ ςηπ ρσμςηοηςικήπ πξλιςικήπ
διαυείοιρηπ, ςηπ διαρπξοάπ και ςηπ πξιϊςηςαπ ςχμ επεμδσςικόμ επιλξγόμ όρςε μα επιςσγυάμεςαι η
ελαυιρςξπξίηρη ςξσ κιμδϋμξσ, η απξδξςικϊςηςα και εσκξλία οεσρςξπξίηρηπ ςχμ πεοιξσριακόμ
ρςξιυείχμ πξσ διαςίθεμςαι ρε επεμδϋρειπ.
4.1 Καθξοιρμόπ επεμδσςικξύ ρςόυξσ ρσμξλικξύ υαοςξτσλακίξσ
Τξ Ταμείξ καθξοίζει ςξσπ ακϊλξσθξσπ επεμδσςικξϋπ ρςϊυξσπ όρςε:
 μα έυξσμ χπ γμόμξμα ςημ επίςεσνη ςηπ μεγαλϋςεοηπ δσμαςήπ απϊδξρηπ με ςξ ελάυιρςξ
δσμαςϊ επίπεδξ αμαλαμβαμϊμεμξσ κιμδϋμξσ
 μα ποξρτέοξμςαι για ρσγκοιςική ανιξλϊγηρη (benchmarking)
 μα διεσκξλϋμξσμ και μα εγγσόμςαι ςημ εταομξγή ςχμ απαοαίςηςχμ διαδικαριόμ
διαυείοιρηπ επεμδσςικξϋ κιμδϋμξσ (risk management)
Τξ Ταμείξ μπξοεί μα σιξθεςεί επεμδσςική πξλιςική παθηςικήπ ή εμεογηςικήπ ρςοαςηγικήπ ή
ρσμδσαρμϊ ςχμ δϋξ. Η Δπεμδσςική Δπιςοξπή ειρηγείςαι ρςξ Δ.Σ. ςξμ επεμδσςικϊ ρςϊυξ (ρε
αματξοά με ςξ αμςίρςξιυξ επίπεδξ αμξυήπ κιμδϋμξσ) και ςξμ υοξμικϊ ξοίζξμςα επίςεσνηπ ασςξϋ.
4.2 Ποξρδιξοιρμόπ Αμξυήπ Κιμδύμξσ
Με βάρη ςξμ ποξρδιξοιρμέμξ επεμδσςικϊ ρκξπϊ, εκςιμάςαι ςξ επίπεδξ ςξσ ρσμξλικξϋ επεμδσςικξϋ
κιμδϋμξσ πξσ μπξοεί μα αμαλητθεί μέρχ ςηπ διαυείοιρηπ ςξσ υαοςξτσλακίξσ επεμδσςικόμ μέρχμ.
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Η ρσρυέςιρη ςξσ εμεογηςικξϋ και ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ Ταμείξσ καθξοίζει ςξ ρσμξλικϊ βαθμϊ
αμεκςξϋ κιμδϋμξσ ςξσ Ταμείξσ.
Σςξ πλαίριξ ςηπ ρσμεςήπ διαυείοιρηπ επιδιόκεςαι η μεγαλϋςεοη δσμαςή διατξοξπξίηρη ςξσ
υαοςξτσλακίξσ όρςε μα απξτεϋγεςαι ξπξιαδήπξςε ρσρρόοεσρη κιμδϋμχμ για ςξ ρϋμξλξ ςξσ
υαοςξτσλακίξσ. Η ςξπξθέςηρη ςχμ επεμδσςικόμ κεταλαίχμ ςξσ Ταμείξσ λαμβάμει σπϊφη ςημ
επαοκή διατξοξπξίηρη (Diversification) ξϋςχπ όρςε μα ελαυιρςξπξιηθξϋμ ρημαμςικέπ και μεγάλεπ
απόλειεπ εναιςίαπ ρσρρόοεσρηπ ςχμ ςξπξθεςήρεχμ εμςϊπ μίαπ επεμδσςικήπ καςηγξοίαπ (π.υ.
μεςξυόμ, ςίςλχμ ρςαθεοξϋ ειρξδήμαςξπ, αμξιβαία κετάλαια, κλπ), εμϊπ κλάδξσ (π.υ. ςοαπεζικξϋ,
βιξμηυαμικξϋ, καςαρκεσαρςικξϋ κλπ), μίαπ γεχγοατικήπ ερςίαπ ή μίαπ υοξμικήπ διάοκειαπ.
Παοάλληλα, λαμβάμεςαι σπϊφη ξ υοξμικϊπ ξοίζξμςαπ ςχμ ποξρδξκόμεμχμ ερϊδχμ και
σπξυοεόρεχμ.
Τξ Ταμείξ αμςιμεςχπίζει μια ρειοά απϊ κιμδϋμξσπ ϊπχπ:
 Ο κίμδσμξπ αγξοάπ (μεςξυόμ, καμπϋληπ επιςξκίχμ κςλ)
 Ο πιρςχςικϊπ κίμδσμξπ (η πιθαμϊςηςα αθέςηρηπ σπξυοεόρεχμ ςξσ αμςιρσμβαλλϊμεμξσ
ποξπ ςξ Ταμείξ)
 Ο κίμδσμξπ οεσρςϊςηςαπ
 Ο Νξμξθεςικϊπ / Δπξπςικϊπ
 Ο Πξλιςικξξικξμξμικϊπ (κίμδσμξπ ςηπ ξικξμξμίαπ και επιυειοημαςικϊπ κίμδσμξπ)
 Ο Νξμικϊπ κίμδσμξπ

4.3 ςξιυεία Δπεμδύρεχμ
Τξ Ταμείξ επεμδϋει ρε πεοιξσριακά ρςξιυεία ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία για ςιπ
επεμδϋρειπ ςχμ επαγγελμαςικόμ ςαμείχμ (π.υ. άοθοξ 7, Ν. 3229/2002, και άοθοξ 12 Ν.
3385/2005).

4.4 Δπεμδσςικξί Πεοιξοιρμξί
Τξ Ταμείξ μπξοεί μα επεμδϋει ςα κετάλαια ςξσ ρϋμτχμα με:
 Τξ άοθοξ 7 παο. 15 ςξσ Ν. 3029/2002 ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει (βλ. ρυεςικά άοθοξ 12 ςξσ
Ν.3385/2005),
 Τα άοθοα 5 (“Αρταλιρςική Τξπξθέςηρη”), 6 (“Διδικά Χαοακςηοιρςικά Πεοιξσριακόμ
Σςξιυείχμ Αρταλιρςικήπ Τξπξθέςηρηπ”), 7 (“Καμϊμεπ Δπεμδϋρεχμ”) ςηπ Υ.Α. Φ. Δπαγ.
Αρτ/ξικ. 16/9-4-2003 (ΦΔΚ 462Β-17.4.2003), ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει.
Τξ Ταμείξ δεμ επεμδϋει:
 Σε παοάγχγα υοημαςξξικξμξμικά ποξψϊμςα, hedge funds και εμπξοεϋμαςα (commodities),
 απεσθείαπ ρε ακίμηςα (direct real estate),
 απεσθείαπ ρε υοσρϊ και άλλα πξλϋςιμα μέςαλλα & μξμίρμαςα.
Διδικϊςεοξι πεοιξοιρμξί επί ςηπ καςαμξμήπ ςχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ ςξσ Ταμείξσ ειρηγξϋμςαι
απϊ ςημ Δπεμδσςική Δπιςοξπή, εγκοίμξμςαι απϊ ςξ Δ.Σ. και ρσμςάρρξμςαι ρε Παοάοςημα ςξσ
παοϊμςξπ. Δπιρημαίμεςαι ϊςι ρε κάθε πεοίπςχρη απαγξοεϋεςαι η ρςοαςηγική μϊυλεσρηπ (χπ
ρςοαςηγική μϊυλεσρηπ δεμ θεχοείςαι η υοήρη παοαγόγχμ υοημαςξπιρςχςικόμ μέρχμ).

4.5 Δπιλξγή δείκςη ρσγκοιςικήπ ανιξλόγηρηπ (Benchmark)
Για κάθε καςηγξοία επεμδϋρεχμ πξσ σπάουει ρςξ υαοςξτσλάκιξ αματξοάπ, ξοίζεςαι δείκςηπ
ρσγκοιςικήπ ανιξλϊγηρηπ. Η επιλξγή ςχμ δεικςόμ ασςόμ γίμεςαι με ςα ενήπ κοιςήοια:
 Να είμαι εσοέχπ αμαγμχοίριμξι απϊ ςημ επεμδσςική κξιμϊςηςα.
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Να διέπξμςαι απϊ διαταμείπ καμϊμεπ για ςημ αουική επιλξγή ςχμ κιμηςόμ ανιόμ πξσ ςξσπ
απξςελξϋμ, ςημ αμαδιάοθοχρή ςξσπ ρε ςακςική ή έκςακςα βάρη, ςημ ειραγχγή ρε ασςξϋπ
μέχμ κιμηςόμ ανιόμ, ςημ εναγχγή απϊ ασςξϋπ κιμηςόμ ανιόμ πξσ δεμ πληοξϋμ ςξσπ
γμχρςξϋπ εκ ςχμ ποξςέοχμ καμϊμεπ, και ςημ ξοθή διαυείοιρη εςαιοικόμ γεγξμϊςχμ.
Να λαμβάμξσμ σπϊφη ρςξσπ καμϊμεπ ςξσπ κοιςήοια οεσρςϊςηςαπ, εμπξοεσριμϊςηςαπ και
ελεϋθεοηπ διαρπξοάπ ςχμ κιμηςόμ ανιόμ πξσ ςξσπ απξςελξϋμ.
Να είμαι επεμδϋριμξι (Investable) και μα διαθέςξσμ ή δϋμαςαι μα επιςοέφξσμ ςη διάθερη
ποξψϊμςχμ για διεμέογεια παθηςικήπ διαυείοιρηπ με υαμηλϊ ρυεςικά κϊρςξπ.
Σε ρυέρη με ςξμ ςοϊπξ σπξλξγιρμξϋ ςξσπ:
 Να σπξλξγίζξμςαι και μα διαυέξμςαι ποξπ ςξ εσοϋ επεμδσςικϊ κξιμϊ ρε ςακςική
βάρη.
 Να παοάγξμςαι ρε ποαγμαςικϊ ή ρυεδϊμ ποαγμαςικϊ υοϊμξ απϊ ςξμ διαυειοιρςή
ςξσπ.
 Να έυξσμ επιρςημξμικά απξδεκςξϋπ καμϊμεπ και μεθξδξλξγία σπξλξγιρμξϋ.
 Να σπϊκειμςαι ρε ημεοήριξ και ςακςικϊ έλεγυξ για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσπ.

4.6 Πξλιςική Παοξυήπ Δαμείχμ
Τξ Ταμείξ δεμ εγκοίμει πξλιςική παοξυήπ δαμείχμ ρςα μέλη ςξσ για ςα δϋξ ποόςα υοϊμια
λειςξσογίαπ ςξσ. Αογϊςεοα, καςϊπιμ εγκοίρεχπ ςξσ Διξικηςικξϋ Σσμβξσλίξσ ςξσ Ταμείξσ και για
ρημαμςικϊ απξδεδειγμέμα λϊγξ επιςοέπεςαι η λήφη δαμείξσ έχπ πξρξϋ πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ 50% ςηπ
ανίαπ εναγξοάπ ςξσ Αςξμικξϋ Σσμςανιξδξςικξϋ Λξγαοιαρμξϋ ςξσ μέλξσπ καςά ςημ ημεοξμημία
λήφηπ ςξσ δαμείξσ.

4.7 Πξλιςική Παοξυήπ Χοεξγοάτχμ
Ο δαμειρμϊπ υοεξγοάτχμ απϊ ςξ Ταμείξ ρε μέλη δεμ επιςοέπεςαι. Ωρςϊρξ, μεοικά ςέςξια
υοεϊγοατα μπξοεί μα πεοιέυξμςαι ρε ρσλλξγικξϋ ςϋπξσ επεμδϋρειπ ρςιπ ξπξίεπ ξ διαυειοιρςήπ
επεμδϋρεχμ μα επιςοέπεςαι μα επεμδϋρει.

4.8 Πξλιςική ποξρέγγιρηπ φήτξσ ρε εςαιοείεπ βαρικξύ μεςόυξσ
Μεςά ςημ έγκοιρη ςξσ παοϊμςξπ καμξμιρμξϋ, θα καθξοιρςεί με φητξτξοία ςξσ Δ.Σ. η ρςοαςηγική
πξσ θα ακξλξσθεί ςξ Ταμείξ ρε πιθαμή ρσμμεςξυή ρςξ Δ.Σ. εςαιοειόμ ρςιπ ξπξίεπ ςξ Ταμείξ είμαι
βαρικϊπ μέςξυξπ.

5. ΔΙΑΧΔΙΡΙΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ
5.1 Μέςοηρη Απξδόρεχμ
Για ςη μέςοηρη ςχμ απξδϊρεχμ ςχμ επεμδσςικόμ υαοςξτσλακίχμ ςξσ Ταμείξσ εταομϊζεςαι
αμαλϊγχπ ςχμ υαοακςηοιρςικόμ ςξσ υαοςξτσλακίξσ η μέθξδξπ ςηπ Χοξμξρςαθμιρμέμηπ Απϊδξρηπ
(Time Weighted Return) ή ςηπ υοξμξρςαθμιρμέμηπ απϊδξρηπ (Time Weighted Return).
Για θέμαςα ρυεςικά με απξςιμήρειπ και μεθξδξλξγίεπ μέςοηρηπ απϊδξρηπ επεμδϋρεχμ χπ και
παοξσρίαρη ασςόμ, ςξ Ταμείξ δϋμαςαι μα υοηριμξπξιεί χπ ρημείξ αματξοάπ ςιπ αουέπ ςηπ ξδηγίαπ
2009/138/ΔΚ ςξσ Δσοχπαψκξϋ κξιμξβξσλίξσ και ςξσ Σσμβξσλίξσ ςηπ 25/10/2009 χπ και ςχμ Global
Investment Performance Standards (GIPS), λαμβάμξμςαπ σπϊφη και ςξ άοθοξ 6 ςηπ Υ.Α.
Φ.Δπαγγ.Αρτ/ξικ.16/9-4-2003.
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Η μέςοηρη ςχμ απξδϊρεχμ ποαγμαςξπξιείςαι απϊ ςξμ Διαυειοιρςή επεμδϋρεχμ και εμαλλακςικά
απϊ ςη θεμαςξτσλακή ςξσ Ταμείξσ.

5.2 Μέςοηρη και διαυείοιρη Κιμδύμχμ
Η μέςοηρη και διαυείοιρη ςχμ κιμδϋμχμ ρςξ επεμδσςικϊ υαοςξτσλάκιξ ςξσ Ταμείξσ απξςελεί
ρημαμςική παοάμεςοξ για ςημ απξςελερμαςική σλξπξίηρη ςηπ επεμδσςικήπ ρςοαςηγικήπ.
Σσγκεκοιμέμα, Η Δπεμδσςική Δπιςοξπή και ξ Διαυειοιρςήπ Δπεμδϋρεχμ μεοιμμξϋμ για ςη μέςοηρη
και ςη διαυείοιρη ςξσ κιμδϋμξσ αγξοάπ, ςξσ πιρςχςικξϋ κιμδϋμξσ και ςξσ λειςξσογικξϋ κιμδϋμξσ με
ρκξπϊ ςη διαςήοηρή ςξσπ ρε απξδεκςά επίπεδα.
1. Κίμδυμος Αγοράς:
Για ςη μέςοηρη ςχμ κιμδϋμχμ αγξοάπ ςξσ επεμδσςικξϋ υαοςξτσλακίξσ ςξσ Ταμείξσ δϋμαςαι μα
υοηριμξπξιξϋμςαι μέθξδξι ϊπχπ εκςιμήρειπ ςσπικόμ απξκλίρεχμ, beta, ανία ρε κίμδσμξ (Value at
Risk - VaR), ςοξπξπξιημέμξπ ρσμςελερςήπ διάοκειαπ (Modified Duration) κλπ, αμαλϊγχπ ςχμ
υαοακςηοιρςικόμ ςξσ υαοςξτσλακίξσ.
Η μέςοηρη ςχμ κιμδϋμχμ ποαγμαςξπξιείςαι απϊ ςξμ Διαυειοιρςή Δπεμδϋρεχμ ςξσ Ταμείξσ ςξμ ξπξίξ
δϋμαςαι μα ρσμδοάμξσμ και ενχςεοικξί ρϋμβξσλξι έπειςα απϊ ειρήγηρη ςηπ Δπεμδσςικήπ Δπιςοξπήπ
ςξσ Ταμείξσ.
2. Πιστωτικός κίμδυμος χαρτοφυλακίου.
Ο διαυειοιρςήπ επεμδϋρεχμ διαυειοίζεςαι ςξμ πιρςχςικϊ κίμδσμξ ςχμ επεμδϋρεχμ.
3. Λειτουργικός κίμδυμος.
Ο διαυειοιρςήπ επεμδϋρεχμ διαυειοίζεςαι ςξμ λειςξσογικϊ κίμδσμξ πξσ ατξοά ρςιπ επεμδϋρειπ. Τξ
Δ.Σ. ςξσ Ταμείξσ διαυειοίζεςαι ςξμ λειςξσογικϊ κίμδσμξ πξσ ποξκϋπςει μεςά ςημ πληοξτϊοηρη απϊ
ςξμ διαυειοιρςή ςχμ επεμδϋρεχμ και ςη θεμαςξτσλακή ςξσ Ταμείξσ για ϊλα ςα θέμαςα πξσ
ατξοξϋμ ρςιπ επεμδϋρειπ ςξσ Ταμείξσ (π.υ. σπξβξλή επεμδσςικόμ ρςξιυείχμ ρςιπ επξπςικέπ αουέπ,
αουειξθέςηρη πληοξτξοιόμ κλπ.).
5.3 Δκθέρειπ παοακξλξύθηρηπ κιμδύμχμ απόδξρηπ υαοςξτσλακίξσ
Σε ςξσλάυιρςξμ εςήρια βάρη, ξ διαυειοιρςήπ επεμδϋρεχμ ςξσ Ταμείξσ ρσμςάρρει έκθερη
επεμδϋρεχμ ϊπξσ καςαγοάτξμςαι ξι μεςαβξλέπ ςηπ ανίαπ ςχμ υαοςξτσλακίχμ, η ενέλινη ςηπ
απϊδξρηπ και ςξσ βαθμξϋ ςξσ επεμδσςικξϋ κιμδϋμξσ. Σςιπ ςακςικέπ ασςέπ εκθέρειπ θα αματέοεςαι
λεπςξμεοήπ καςαγοατή ςχμ επεμδϋρεχμ ςξσ Ταμείξσ (ςήοηρη μηςοόξσ επεμδϋρεχμ με
επικαιοξπξίηρη αμά μήμα) καθόπ επίρηπ και ξι απξκλίρειπ ςχμ απξδϊρεχμ και βαθμξϋ κιμδϋμξσ
απϊ ςα αμςίρςξιυα μεγέθη ςξσ υαοςξτσλακίξσ αματξοάπ (Tracking Error).

6. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ
Ο παοόμ Καμξμιρμϊπ Δπεμδϋρεχμ ςοξπξπξιείςαι έπειςα απϊ ειρήγηρη ςξσ ςηπ Δπεμδσςικήπ
Δπιςοξπήπ και ρυεςική απϊταρη έγκοιρηπ απϊ ςξ Δ.Σ. ςξσ Ταμείξσ.
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