
 
 

Αθήνα, 12.2.2018 
 

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την Πρόςληψη 
Εξωτερικοφ Διαχειριςτή του Χαρτοφυλακίου του  

 Σ.Ε.Α.-ΤΠ.ΟΙΚ.-Ν.Π.Ι.Δ. 

 
Σο ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Ν.Π.Ι.Δ. (Σ.Ε.Α.-

ΤΠ.ΟΙΚ.), ςφμφωνα με το τροποποιθμζνο Καταςτατικό του Ταμείου (ΦΕΚ Β’ 3662/11.11.2016), 

αποςκοπεί ςτθ χοριγθςθ πρόςκετθσ, πζραν αυτισ του Κφριου Φορζα Αςφάλιςθσ, παροχισ 

υγειονομικισ περίκαλψθσ ςτα αςφαλιςμζνα μζλθ του αναφορικά με προςφερόμενεσ παροχζσ 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ υγειονομικισ περίκαλψθσ.  

 

   Ππωσ και ςτο παρελκόν, πρόκεςθ τθσ Διοίκθςθσ του Ταμείου είναι θ ςφναψθ ςυμβάςεων με 

εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ, κατόπιν διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, για τθ λιψθ των απαιτοφμενων 

από το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο υπθρεςιϊν και τθν εναρμόνιςθ του Ταμείου με όςα ςχετικά 

προβλζπονται ςτον Κανονιςμό Δεοντολογίασ και Καλϊν Ρρακτικϊν Λειτουργίασ των Ταμείων 

Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ (ΦΕΚ Βϋ178/23.01.2015) και τον Ν.3029/2002, όπωσ ιςχφει.     

 

Για τουσ παραπάνω λόγουσ: 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

 

Τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ γραπτϊν ςφραγιςμζνων προςφορϊν για τθν επιλογι 

αναδόχου για τθ λιψθ των υπθρεςιϊν Διαχειριςτή του χαρτοφυλακίου του ΤΕΑ-ΥΡΟΙΚ  και τθν 

υπογραφι ςχετικισ ςφμβαςθσ χρονικήσ διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ, με δυνατότθτα ετήςιασ 

ανανζωςησ από το Σαμείο. 

 
  Το χαρτοφυλάκιο του Ταμείου περιλαμβάνει αποκλειςτικά ομόλογα ελλθνικοφ δθμοςίου 

(ΟΕΔ). Το Ταμείο λόγω τθσ φφςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του και δθ τθσ παροχισ 

αποκλειςτικά πρόςθετησ ολοκληρωμζνησ δευτεροβάθμιασ υγειονομικήσ περίθαλψησ ςτα 

μζλθ του, δεν προχωρά εν γζνει ςε επενδφςεισ χρθματοοικονομικϊν μζςων και ςτθν ανάπτυξθ 

επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου. Τα ζςοδα που ςυγκεντρϊνονται από τισ ειςφορζσ των μελϊν του 

διακρατοφνται ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ για τθν κάλυψθ των αβζβαιων, λόγω τθσ φφςθσ 

των παροχϊν, εξόδων υγείασ του Ταμείου που κατευκφνονται ςτθν κάλυψθ των δαπανϊν 

νοςθλείασ των αςφαλιςμζνων μασ.  



  Κατά ςυνζπεια, οι τρζχουςεσ ανάγκεσ του Ταμείου δεν ςυνιςτοφν τθ δθμιουργία επενδυτικοφ 

χαρτοφυλακίου αλλά τθ ςφςταςη χαρτοφυλακίου χαμηλήσ διαβάθμιςησ κινδφνου που κα 

αποςκοπεί κυρίωσ ςτθν αποτελεςματική διαχείριςη τησ ρευςτότητασ του Ταμείου με τισ 

αναμενόμενεσ πολλαπλζσ κινιςεισ αναλιψεων και κατακζςεων που απαιτοφνται διαδικαςτικά 

ςε μθνιαία βάςθ από τθ λειτουργία του Ταμείου.   

 

Οι ενδιαφερόμενοι, μποροφν να αναηθτιςουν πλιρεσ ενθμερωτικό υλικό για το ΤΕΑ-ΥΡΟΙΚ 

ςτθν ιςτοςελίδα του Ταμείου (www.teaypoik.gr) ςτο οποίο και κα ςτθριχκοφν για να 

υποβάλλουν δεςμευτικι οικονομικι προςφορά, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν παροφςα 

προκιρυξθ. 

 

Για την επιλογή του Αναδόχου θα εξεταςθοφν και αξιολογηθοφν χαρακτηριςτικά όπωσ:   
 

 Η εταιρεία να παρζχει τθν Υπθρεςία για τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ  
    

 Η εταιρεία και οι εγκαταςτάςεισ τθσ να ζχουν ζδρα ςτθν Ελλάδα, ϊςτε να είναι δυνατι 

θ άμεςθ πρόςβαςθ εκπροςϊπων του ΤΕΑ-ΥΡΟΙΚ  
 

 Κατά τον ουςιαςτικό χρόνο υποβολισ τθσ Ρρόταςθσ, θ εταιρεία παρζχει να τθν 

Υπθρεςία για χαρτοφυλάκια με περιουςιακά ςτοιχεία ςυνολικισ αξίασ (ςε τρζχουςεσ 

τιμζσ) τουλάχιςτον €500 εκατομμυρίων ςτο ςφνολο όλων των κατθγοριϊν 
 

 Ο ςυγκεκριμζνοσ υπεφκυνοσ διαχειριςτισ που προτείνεται να αναλάβει το 

Χαρτοφυλάκιο του Ταμείου να ζχει τουλάχιςτον δζκα (10) χρόνια εμπειρία 

διαχείριςθσ χαρτοφυλακίων.  
 

 Η εταιρεία και το προςωπικό του να κατζχουν όλεσ τισ άδειεσ και πιςτοποιθτικά που 

απαιτοφνται βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ για τθν εκτζλεςθ τθσ Υπθρεςίασ κατά τθ 

ςτιγμι τθσ υποβολισ τθσ Ρρόταςθσ, και κα διατθροφν τισ ςχετικζσ άδειεσ και 

πιςτοποιθτικά κακ’ όλθ τθν διάρκεια παροχισ τθσ Υπθρεςίασ.  
 

 Η εταιρεία να διατθρεί ικανοποιθτικι αςφαλιςτικι κάλυψθ για αμελι ςφάλματα 

ι/και παραλείψεισ ςε ςχζςθ με τθν παροχι τθσ Υπθρεςίασ προσ το Ταμείο. 
  

 Η εταιρεία να διατθρεί επαρκείσ διαδικαςίεσ και λειτουργικι ικανότθτα που να 

εξαςφαλίηουν τθ ςυνεχι παροχι τθσ Υπθρεςίασ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
  

 Η εταιρεία να δεςμεφεται να ςυνεργαςτεί ςτενά με το Ταμείο και τον υπεφκυνο 

διαχειριςτι επενδφςεων υπό τθν ζννοια του άρκρου 8 παρ.2 του ν.3029/2002,  για να 

διευκολφνει τθν εφαρμογι τυχόν βελτιϊςεων ι τροποποιιςεων τθσ Υπθρεςίασ που 

απαιτοφνται από το Ταμείο 
 

 Το ελάχιςτο προτεινόμενο φψοσ τθσ αμοιβισ διαχείριςθσ και των χρεϊςεων των 

προμθκειϊν διάκεςθσ και εξαγοράσ του προτεινόμενου μζςου χρθματαγοράσ, 

δεδομζνθσ τθσ μθ επενδυτικισ φφςθσ του χαρτοφυλακίου κακϊσ και των αναγκϊν 

βζλτιςτθσ διαχείριςθσ τθσ ρευςτότθτασ του Ταμείου ςε βραχυπρόκεςμο ορίηοντα. 
 

 Ιςτορικό αποδόςεων  
 

 

http://www.teaypoik.gr/


  Το Ταμείο διατθρεί το δικαίωμα να καλζςει (εφόςον το κρίνει απαραίτθτο), κάκε 

ενδιαφερόμενο για να παρουςιάςει λεπτομερϊσ τθν υποβλθκείςα πρόταςι του και να  δϊςει 

πρόςκετεσ τυχόν διευκρινιςεισ προσ τα μζλθ του Δ.Σ.  

 

  Σε περίπτωςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι, παρακαλοφμε όπωσ θ προςφορά 

υποβλθκεί ιδιοχείρωσ ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, αναγράφοντασ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΣΛΗΨΗ 

ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΗ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», ςτα γραφεία του ΤΕΑ-ΥΡΟΙΚ κακθμερινά από τισ 

09:00 π.μ. ζωσ 15:00μ.μ. ι με ςυςτθμζνθ επιςτολι.  

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 23η Φεβρουαρίου 2018, θμζρα 

Παραςκευή και ϊρα 14.00 μ.μ. 
 

Σόποσ Τποβολήσ: Ακαδθμίασ 76, Ακινα, Τ.Κ. 10678, 6οσ όροφοσ – Γραφείο 5, Τ.Ε.Α.-ΥΡ.ΟΙΚ. 

  

   Για τθν παροχι ςυμπλθρωματικϊν διευκρινιςεων αναφορικά με το περιεχόμενο τθσ 

πρόςκλθςθσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκυνκοφν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

(teaypoik@gmail.com) και τθλεφϊνου (210-6400013) ςτισ υπθρεςίεσ του Ταμείου, οι οποίεσ 

και κα ανταποκρικοφν άμεςα.  

 

 

 

                                                                                                          Για το Διοικητικό υμβοφλιο 

 

 

                  O Ρρόεδροσ του Δ.Σ. 

                                                                                            

                                                                                         Χριςτοσ Νοφνθσ 

mailto:teaypoik@gmail.com

