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ΣΣααμμεείίοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  ΑΑσσφφάάλλιισσηηςς  ΤΤπποουυρργγεείίοουυ  ΟΟιικκοομμοομμιικκώώμμ  

((ΣΣΕΕΑΑ--ΤΤΠΠΟΟΙΙΚΚ  ΝΝ..ΠΠ..ΙΙ..ΔΔ..))  
 

 

1.  Πεδίο εφαρμογής - κοπός 

1.1. Πεδίξ εταομξγήπ  

Ο παοώμ καμξμιρμόπ εταομόζεςαι ρςξ Ταμείξ Επαγγελμαςικήπ Αρτάλιρηπ 

Υπξσογείξσ Οικξμξμικώμ, ςξ ξπξίξ θα απξκαλείςαι ρςξ ενήπ υάοιμ ρσμςξμίαπ 

χπ «ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ» ή ςξ «Ταμείξ».  

Ο Καμξμιρμόπ Λειςξσογίαπ ςηπ Επεμδσςικήπ Επιςοξπήπ πεοιγοάτει ςξ πλαίριξ 

λειςξσογίαπ ςηπ Επεμδσςικήπ Επιςοξπήπ ςξσ Ταμείξσ. Έυει καςαοςιρςεί με βάρη 

ςξμ Καμξμιρμό Δεξμςξλξγίαπ και Καλώμ Ποακςικώμ λειςξσογίαπ ςχμ Τ.Ε.Α. και 

ρε ρσμάοςηρη με ςξμ όγκξ, ςη τύρη και ςημ πξλσπλξκόςηςα ςχμ 

δοαρςηοιξςήςχμ και ςξ ποξτίλ ςξσ αρταλιρςικξύ κιμδύμξσ ςξσ Ταμείξσ. 

Ο Καμξμιρμόπ Λειςξσογίαπ ςηπ Επεμδσςικήπ Επιςοξπήπ απξςελεί αμαπόρπαρςξ 

μέοξπ ςξσ Ερχςεοικξύ Καμξμιρμξύ Λειςξσογίαπ ςξσ Ταμείξσ και έυει χπ πεδίξ 

εταομξγήπ ςημ επεμδσςική ρςοαςηγική ςξσ Ταμείξσ. 

 

1.2. Έμαονη ιρυύξπ   

Ο Καμξμιρμόπ πξσ ακξλξσθεί, όπχπ κάθε τξοά ςοξπξπξιείςαι, ιρυύει από ςημ 

ημεοξμημία έγκοιρηπ ςξσ από ςξ Διξικηςικό Σσμβξύλιξ ςξσ Ταμείξσ.  

 

1.3  Σκξπόπ Ερωςεοικξύ καμξμιρμξύ λειςξσογίαπ 

Ο ρκξπόπ ςξσ Καμξμιρμξύ Λειςξσογίαπ ςηπ Επεμδσςικήπ Επιςοξπήπ είμαι μα 

θερπίρει ςιπ καςάλληλεπ διαδικαρίεπ ςηπ Επεμδσςικήπ Επιςοξπήπ πξσ θα 

βξηθήρξσμ ςξ Ταμείξ ρςημ επιςσυία ςχμ επεμδσςικώμ ρςόυχμ ςξσ, μέρχ μίαπ 

ρσρςημαςικήπ και πειθαουημέμηπ ποξρέγγιρηπ λειςξσογίαπ ςηπ Επιςοξπήπ. 

 

2.  Σύμθερη Επιςοξπήπ 

Η Επεμδσςική Επιςοξπή (Ε.Ε.) απξςελείςαι από ςοία (3) μέλη, πξσ ξοίζξμςαι 

από ςξ Διξικηςικό Σσμβξύλιξ, έμα εκ ςχμ ξπξίχμ είμαι σπξυοεχςικά κσοίχπ 

μέλξπ ςξσ Ταμείξσ. Τα δύξ μέλη έυξσμ απξδεδειγμέμη γμώρη, εογαριακή 

εμπειοία και επιρςημξμική καςάοςιρη ρε θέμαςα επεμδύρεχμ, διαυείοιρηπ 

κιμδύμχμ και υοημαςξξικξμξμικήπ και είμαι αμενάοςηςα και δίυχπ καμία ρυέρη 

(έμμιρθη ή ξπξιαρδήπξςε άλληπ τύρεχπ) με εςαιοίεπ παοξυήπ επεμδσςικώμ 

ποξψόμςχμ, ςοαπεζικώμ ιδοσμάςχμ κλπ. Η ίδια αμεναοςηρία ιρυύει και για ςξ 

κσοίχπ μέλξπ ςξσ Ταμείξσ ςξ ξπξίξ ξοίζεςαι μέλξπ ςηπ Επεμδσςικήπ Επιςοξπήπ. 

Τα μέλη ςηπ Επεμδσςικήπ Επιςοξπήπ σπξβάλξσμ ςα ρςξιυεία ςξσπ ρςημ 

Επιςοξπή Κεταλαιαγξοάπ η ξπξία και ςξσπ εγκοίμει. 
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Η θηςεία ςηπ Επεμδσςικήπ Επιςοξπήπ είμαι ςοία (3) έςη. Τξ Δ.Σ. ςξσ Ταμείξσ 

έυει ςη δσμαςόςηςα με απόταρή ςξσ ξπξςεδήπξςε κοίμει ρκόπιμξ μα 

αμακαλέρει ξπξιξδήπξςε μέλξπ ςηπ Επιςοξπήπ Επεμδύρεχμ. 
  

 

3.  Απαρτία, υμεδριάσεις και Λήψη Αποφάσεωμ 

Η Επεμδσςική Επιςοξπή δύμαςαι μα ρσμεδοιάζει μόμξ όςαμ βοίρκεςαι ρε 

απαοςία. Η Επεμδσςική Επιςοξπή βοίρκεςαι ρε απαοςία όςαμ παοίρςαμςαι ή 

αμςιποξρχπεύξμςαι όλα ςα μέλη ςηπ. Η Επεμδσςική Επιςοξπή ρσμεδοιάζει 

ςξσλάυιρςξμ μία τξοά ςξ ςοίμημξ ή όπξςε άλλξςε κοίμεςαι αμαγκαίξ ή 

ρκόπιμξ, μεςά από ποόρκληρη ςξσ Ποξέδοξσ ςηπ. Η ρσμεδοίαρη δύμαςαι μα 

λαμβάμει υώοα και μέρχ ηλεκςοξμικήπ / διαδικςσακήπ πλαςτόομαπ. Καςά ςιπ 

ρσμεδοιάρειπ ςηπ Επεμδσςικήπ Επιςοξπήπ ςηοξύμςαι ποακςικά. Σςα ποακςικά 

καςαγοάτξμςαι ξι απξτάρειπ ςηπ Επιςοξπήπ και σπξγοάτξμςαι από όλα ςα 

μέλη. Τα ποακςικά κξιμξπξιξύμςαι ρςξ Δ.Σ. 

Η Επεμδσςική Επιςοξπή απξταρίζει με ξμότχμη απόταρη ςξσ ρσμόλξσ ςχμ 

μελώμ ςηπ, η ξπξία λαμβάμεςαι έπειςα από αμςαλλαγή απόφεχμ, βάρει 

ρυεςικώμ ειρηγήρεχμ και αμαλύρεχμ ςξσ αομόδιξσ διαυειοιρςή επεμδύρεχμ 

καθώπ και ςξσ αμαλξγιρςή ςξσ Ταμείξσ, όπξςε ασςό κοιθεί απαοαίςηςξ.   

 

4.  Αρμοδιότητες 

Οι αομξδιόςηςεπ ςηπ Επεμδσςικήπ Επιςοξπήπ πεοιγοάτξμςαι ρςξμ Καμξμιρμό 

Επεμδύρεχμ ςξσ Ταμείξσ. 

 

 

 

Ο Καμξμιρμόπ Λειςξσογίαπ ςηπ Επεμδσςικήπ Επιςοξπήπ θερπίζεςαι από ςξ Διξικηςικό 

Σσμβξύλιξ ςξσ Ταμείξσ. Ο παοώμ καμξμιρμόπ εγκοίθηκε ρςημ από 29.9.2017/θέμα 

5ο ρσμεδοίαρη ςξσ Διξικηςικξύ Σσμβξσλίξσ ςξσ Ταμείξσ. 

 

 
 
 


