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1. Εισαγωγή 

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (εφεξής ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) στο πλαίσιο του 
ν. 4680/2020, καταρτίζει γραπτή Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (ΔΑΕΠ), η οποία 
επανεξετάζεται ανά τριετία. Η παρούσα δήλωση γίνεται με ημερομηνία αναφοράς την 1/12/2021 και 
αφορά τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών και τον Κλάδο Υγείας του Ταμείου.Η επανεξέταση της 
ΔΑΕΠ αναμένεται σε μια τριετία, εκτός και αν προηγηθεί κάποια ουσιώδης αλλαγή στο επενδυτικό 
προφίλ του Ταμείου. 

Ο σκοπός της ΔΑΕΠ είναι να καθορίσει την επενδυτική πολιτική, του επενδυτικούς στόχους και την 
διαχείριση κινδύνου για τα χαρτοφυλάκια των Κλάδων Συνταξιοδοτικών Παροχών και Υγείας. 

Η Δήλωση περιλαμβάνει τις κύριες επενδυτικές αρχές για το Ταμείο και το Δ.Σ. δεσμεύεται να τις 
τηρεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησης του Ταμείου.Η παρούσα ΔΑΕΠσε συνδυασμό με 
τον Κανονισμό Επενδύσεων αποτελούν το πλαίσιο εφαρμογής της επενδυτικής πολιτικής του ΤΕΑ-
ΥΠΟΙΚ. 

2. Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών 

Το σύνολο των εισφορών των ασφαλισμένων στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών επενδύονται 
μέσω του ομώνυμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF 
FUNDS” από την εταιρεία διαχείρισης “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ”. 

Ο κύριος επενδυτικός σκοπός του Ταμείου είναι η συνετή επένδυση των ασφαλιστικών εισφορών 
των μελών προκειμένου να διατηρηθεί η δυνατότητα κάλυψης των υποχρεώσεων του. Η φύση των 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Ταμείου είναι μεσοπρόθεσμη. Ως εκ τούτου, πρωταρχικός στόχος 
των επενδύσεων του κλάδου είναι η επίτευξη θετικής απόδοσης μέσω κεφαλαιακής υπεραξίας και 
εισοδήματος.  

Η επενδυτική πολιτική του Ταμείου έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:  

Νόμισμα: Ευρώ 

Επενδυτικός Ορίζοντας:μεσοπρόθεσμος, λαμβάνοντας κάθε φορά τα πορίσματα των αναλογιστικών 
εκθέσεων του κλάδου του Ταμείου.  

Επενδυτικός κίνδυνος: Μεσαίος 

Ανάγκη για ρευστότητα: Μεσαία  

Επενδυτικός στόχος: Επίτευξη θετικής απόδοσης μέσω κεφαλαιακής υπεραξίας και εισοδήματος 

Η μακροπρόθεσμη επενδυτική πολιτική 
καθορίζεταιαπότηνχάραξηκαιεφαρμογήμιαςμακροπρόθεσμηςΣτρατηγικήςΚατανομήςΕπενδύσεων. 
Για την επικαιροποίησητης Στρατηγικής Κατανομής Επενδύσεων και των επιμέρους βαρών για κάθε 
τύπο επένδυσης κατά την ημερομηνία αναφοράς της παρούσης,ελήφθη υπόψη η κλίμακα SRRI 
(SyntheticRiskandRewardIndicator) αλλά και τα επενδυτικά όρια του Α/Κ ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUNDOFFUNDS, όπως αυτά αναφέρονται στον κανονισμό του.  Για τον 
υπολογισμό του SRRIχρησιμοποιήθηκαν τα ιστορικά δεδομένα του συνθετικού δείκτη αναφοράς.  

Με βάση τον επενδυτικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου και την φύση των υποχρεώσεων του, ο 
επενδυτικός κίνδυνος του χαρτοφυλακίου δεν δύναται να ξεπερνάει την βαθμίδα «5» στην κλίμακα 
SRRI1 έως 7. Κατά την ημερομηνία αναφοράς της παρούσης, ανέρχεται στη βαθμίδα «4». 
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Με βάση τους υπολογισμούς ανοχής κινδύνου, η Στρατηγική Κατανομή Επενδύσεων διαμορφώνεται 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

Τύπος Επένδυσης Στρατηγική Κατανομή 
Επενδύσεων 

‘Όρια Στρατηγικής Κατανομής 
Επενδύσεων 

Μετοχικά Α/Κ & Μετοχές 35% 15% - 35% 
Ομολογιακά Α/Κ & Ομόλογα 65% 55% - 65% 
Μετρητά& Μέσα χρηματαγοράς 0% 0%– 20% 
ΣΥΝΟΛΟ 100%  
 
Ο δείκτης αναφοράς του χαρτοφυλακίου αποτελείται από την σύνθεση των επιμέρους δεικτών:  
 

o 65% Barclays Euro Agg Total Return (LBEATREU Index) 
o 35% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return (MXWOHEUR Index) 

Ο παραπάνω συνθετικός δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης απόδοσης. Τα 
στοιχεία του δείκτη αναφοράς δεν αποτελούν απαραίτητα στοιχεία του ενεργητικού του 
χαρτοφυλακίου. 

3. Κλάδος Υγείας 

Ο κύριος επενδυτικός σκοπός του χαρτοφυλακίου του κλάδου Υγείας είναι η συνετή επένδυση των 
ασφαλιστικών εισφορών των μελών προκειμένου να διατηρηθεί η δυνατότητα κάλυψης των 
υποχρεώσεων του. Η φύση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Ταμείου είναι βραχυπρόθεσμη. Ως 
εκ τούτου, πρωταρχικός στόχος των επενδύσεων του κλάδου είναι η επίτευξη θετικής απόδοσης 
μέσωδιαφύλαξης κεφαλαίου και η επίτευξης εισοδήματος.  

Η επενδυτική πολιτική του Ταμείου έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:  

Νόμισμα: Ευρώ 

Επενδυτικός Ορίζοντας:1 έως 3 έτη, λαμβάνοντας κάθε φορά τα πορίσματα των αναλογιστικών 
εκθέσεων του κλάδου του Ταμείου. 

Επενδυτικός κίνδυνος:Χαμηλός 

Ανάγκη για ρευστότητα: Μεγάλη/ Άμεση 

Επενδυτικός στόχος: Επίτευξη θετικής απόδοσης μέσω διαφύλαξης κεφαλαίου και επίτευξης 
εισοδήματος 

Η επενδυτική πολιτική 
καθορίζεταιαπότηνχάραξηκαιεφαρμογήμιαςΣτρατηγικήςΚατανομήςΕπενδύσεων.Για την χάραξη της 
Στρατηγικής Κατανομής ελήφθη υπόψη η άμεση ανάγκη ρευστότητας του κλάδου. Ως εκ τούτου, το 
μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου τοποθετείται σε τίτλους σταθερού 
εισοδήματος όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 

Τύπος Επένδυσης Στρατηγική Κατανομή 
Επενδύσεων 

‘Όρια Στρατηγικής Κατανομής 
Επενδύσεων 

Μετοχές 15% 0% - 35% 
Ομόλογα 55% 0% - 75% 
Μετρητά 30% 0%–100% 
ΣΥΝΟΛΟ 100%  
 

4. Διαχείριση – Διακυβέρνηση 

Το Ταμείο με βάση τις νομοθετικές απαιτήσεις, δεν αυτοδιαχειρίζεται τις επενδύσεις του αλλά κάνει 
χρήση εξωτερικού διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων και θεματοφυλακής, οι οποίοι κατέχουν τις 
νόμιμες άδειες δραστηριοποίησης. Το Ταμείο αναμένει πως ο διαχειριστής επενδύσεων 
διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμβάσεων που έχουν 
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υπογραφεί, εντός του σχετικού ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, και υλοποιεί τις αρχές της 
παρούσης δήλωσης, ως άλλωστε προβλέπεται από το άρθρο 9 της Υ.Α. Αριθμ. Φ.51220/26375, 
αρ.φ.2007/14-05-2021.  

Το Ταμείο, ευθυγραμμισμένο με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, διαθέτει Επενδυτική Επιτροπή, τα 
μέλη της οποίας πληρούν τις προϋποθέσεις fitandproper. Η Επιτροπή συνεδριάζει με πρωτοβουλία 
της ή όταν της τεθεί θέμα από το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντως τουλάχιστον μία φορά το χρόνο 
για να προβεί σε αξιολόγηση της διαχείρισης. Επίσης, παρακολουθεί το έργο του Διαχειριστή 
Επενδύσεων και καλείται να παραστεί, τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο, στη συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, όπου προβαίνει σε ενημέρωση για το χαρτοφυλάκιο του εκάστοτε κλάδου. 

5. Διαχείριση Κινδύνων Επενδύσεων 

Ο βασικότερος κίνδυνος που αναγνωρίζεται από το Ταμείο είναι ο κίνδυνος το Ταμείο να μην 
διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να ανταπεξέλθει στις αναμενόμενες υποχρεώσεις του. 

Πρωταρχικό εργαλείο του Ταμείου για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση κινδύνων των επενδύσεων 
αποτελεί η υιοθέτηση και μακροχρόνια τήρηση συγκεκριμένης στρατηγικής κατανομής επενδύσεων, 
η οποία θέτει όρια στους επενδυτικούς κινδύνους. Τα όρια αυτά ελέγχονται από τον διαχειριστή 
επενδύσεων βάσει του άρθρου 9 της Υ.Α υπ’αριθμ. Φ.51220/26375.  Ταυτόχρονα, υιοθετείται η αρχή 
της διασποράς κατά π.χ. οικονομική δραστηριότητα, είδος επένδυσης, γεωγραφικό χώρο, εκδότη και 
άλλα επενδυτικά κριτήρια, όπου αυτό είναι εφικτό. 

Η πολιτική του Ταμείου όσον αφορά στις μεθόδους μέτρησης και διαχείρισης κινδύνων είναι η 
αντίστοιχη του διαχειριστή των επενδύσεων του Ταμείου (δεδομένου ότι με βάση τις νομοθετικές 
απαιτήσεις το Ταμείο δεν αυτοδιαχειρίζεται τις επενδύσεις του) και παρουσιάζεται αναλυτικά στο 
Παράρτημα της παρούσης. 

Τα σχετικά μέτρα διαχείρισης κινδύνων που λαμβάνονται δεν καθιστούν την επενδυτική πολιτική 
ακίνδυνη, αλλά επιχειρούν να ισορροπήσουν την αναγκαιότητα των ελέγχων του αναλαμβανόμενου 
κινδύνου με την ανάγκη για επενδύσεις σε τέτοια περιουσιακά στοιχεία που είναι πιθανό να 
πετύχουν τους επενδυτικούς στόχους. 

Για τη μείωση του κινδύνου των επενδύσεων λαμβάνονται επιπλέον μέτρα που αφορούν σε 
επιτρεπόμενες επενδύσειςανά κλάδο όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω: 

Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών 

Επενδυτική Κατηγορία 
 

Επενδυτική υπό-ομάδα 
 

Επενδυτικό Σύνολο  
 

Μετοχές  Μετοχές Ελληνικών και 
Διεθνών χρηματιστηριακών 
αγορών  

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μετοχές 
εταιρειώνπου έχουν την  καταστατική τους έδρα 
εντός ή εκτός Ελλάδας. 

Ομόλογα  
 
 
 
 

Κρατικά Ομόλογα Ηκατηγορίααυτήπεριλαμβάνεικρατικάομόλογακαι 
ομόλογα υπερεθνικών οργανισμών σε ευρώ 

Εταιρικά Ομόλογα Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εταιρικά 
ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης/Investment 
Grade (ΒΒΒ-/Baa3 και άνω) και υψηλής 
απόδοσης/High Yield (ΒΒ+/Ba1 και κάτω)  σε 
ευρώ. 

Μετρητάκαι Μέσα 
Χρηματαγοράς  

Διαθέσιμα και 
προθεσμιακές καταθέσεις, 
έντοκα γραμμάτια 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει: 
 Τραπεζικές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα 

με έδρα την Ελλάδα. 
 Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου ή 

χωρών μελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 
ΟΣΕΚΑ /ΟΣΕή 
διαπραγματεύσιμοι 
ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ (ETF) 

Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνειΜετοχικά Α/Κ  
Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνειΟμολογιακά Α/Κ  
ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ Χρηματαγοράς Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνειA/Κ 

Χρηματαγοράς 
Μικτοί ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει Μικτά Α/Κ 
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Επιπλέον του παραπάνω πίνακα, υπάρχουν και οι ακόλουθοι περιορισμοί:  

 H έκθεση του χαρτοφυλακίου σε ομολογιακό κίνδυνο «non-investmentgrade» περιορίζεται 
στο 10,0% επί της χρηματιστηριακής αξίας του χαρτοφυλακίου.  

 
 Οι τοποθετήσεις σε μεμονωμένους τίτλους ομολόγων  έχουν τα κάτωθι επενδυτικά όρια:  

 
o Για εταιρικά ομόλογα με πιστοληπτική ικανότητα BBΒ-/BAA3 και άνω, η έκθεση ανά 

εκδότη περιορίζεται στο 5,0% επί της χρηματιστηριακής αξίας του χαρτοφυλακίου 
o Για εταιρικά ομόλογα με πιστοληπτική ικανότητα ίση ή κατώτερη του BB+/BA1 και κάτω, 

η έκθεση ανά εκδότη περιορίζεται στο 2,5% επί της χρηματιστηριακής αξίας του 
χαρτοφυλακίου 
 

 Οι τοποθετήσεις σε μεμονωμένους τίτλους μετοχών έχουν τα κάτωθι επενδυτικά όρια:  
 
o Η έκθεση ανά μετοχή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5,0% επί της χρηματιστηριακής αξίας 

του χαρτοφυλακίου 
 
Κλάδος Υγείας 
 
Καθώς το χαρτοφυλάκιο έχει άμεσες ανάγκες ρευστότητας ο κλάδος αναλαμβάνει ένα μικρό βαθμό 
κινδύνου επενδύοντας το ενεργητικό του κυρίως σε ομολογιακούς τίτλους χαμηλής διάρκειας, σε 
προϊόντα χρηματαγοράς και δευτερευόντως σε μετοχές. 

Επενδυτική Κατηγορία 
 

Επενδυτική υπό-ομάδα 
 

Επενδυτικό Σύνολο  
 

Ομόλογα  
 
 
 
 

Κρατικά Ομόλογα Ηκατηγορίααυτήπεριλαμβάνεικρατικάομόλογακαι 
ομόλογα υπερεθνικών οργανισμών σε ευρώ 

Εταιρικά Ομόλογα Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εταιρικά 
ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης/Investment 
Grade (ΒΒΒ-/Baa3 και άνω)  σε ευρώ. 

Μετρητάκαι Μέσα 
Χρηματαγοράς  

Διαθέσιμα και 
προθεσμιακές καταθέσεις, 
έντοκα γραμμάτια 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει: 
 Τραπεζικές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα 

με έδρα την Ελλάδα. 
 Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου ή 

χωρών μελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 
ΟΣΕΚΑ /ΟΣΕή 
διαπραγματεύσιμοι 
ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ (ETF) 

Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνειΜετοχικά Α/Κ  
Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνειΟμολογιακά Α/Κ  
ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ Χρηματαγοράς Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνειA/Κ 

Χρηματαγοράς 
Μικτοί ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει Μικτά Α/Κ 

 
Επιπλέον του παραπάνω πίνακα, υπάρχουν και οι ακόλουθοι περιορισμοί:  

 Οι τοποθετήσεις σε μετοχικό κίνδυνο επιτρέπονται μόνο μέσω μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ 
 Δεν επιτρέπονται οι τοποθετήσεις σε ομολογιακούς τίτλους «μη-επενδυτικής διαβάθμισης» 

(εξαιρούνται οι τίτλοι του ελληνικού δημοσίου) 
 Η έκθεση ανά εκδότη στις επενδύσεις εταιρικών ομολογιακών τίτλων περιορίζεται στο 5% επί της 

χρηματιστηριακής αξίας του χαρτοφυλακίου 
 Δεν επιτρέπεται η επένδυση σε εταιρικά ομόλογα με ονομαστική αξία μικρότερη των €100εκ. ανά 

έκδοση 
 Όσον αφορά τοποθετήσεις σε ομόλογα χρηματοοικονομικών εταιρειών γίνεται αποδεκτή η 

τοποθέτηση μόνο σε εκδόσεις Covered, Secured, Seniorunsecuredκαι SeniorPreferred 
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6. Κοινωνικά Υπεύθυνες Επενδύσεις 
 

Κατά τον σχεδιασμό της επενδυτικής στρατηγικής, το Ταμείο δρα με στόχο την βέλτιστη προστασία 
των χρηματοοικονομικών συμφερόντων των ασφαλισμένων του μελών, αναζητώνταςεκείνη τη 
βέλτιστη απόδοση που είναι ανάλογη με ένα συντηρητικό/συνετό επίπεδο κινδύνου. Παραταύτα, 
αναγνωρίζεται πως κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και ηθικοί παράγοντες ενδέχεται να έχουν 
επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική απόδοση. Το Ταμείο επομένως θεωρεί σημαντικό οι επενδύσεις 
να λαμβάνουν υπόψη τέτοιους παράγοντες. Καθώς όμως η διαχείριση των επενδύσεων λαμβάνει 
χώρα από τον διαχειριστή του Ταμείου σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις, το Ταμείο 
αποδέχεται ότι τα περιουσιακά του στοιχεία υπόκεινται στην πολιτική του διαχειριστή επενδύσεων 
περί κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων. 
 
Ως εκ τούτου, το Ταμείο, αναμένει από το Διαχειριστή Επενδύσεων την εφαρμογή περιβαλλοντικών  
και κοινωνικών κριτηρίων, καθώς και κριτηρίων εταιρικής διακυβέρνησης κατά την υλοποίηση και 
διαχείριση της επενδυτικής στρατηγικής του, σύμφωνα με το άρθρο 30 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το Ταμείο αναμένει από το Διαχειριστή Επενδύσεων να του γνωστοποιεί τον 
τρόπο και την μεθοδολογία μέσω της οποίας συνεκτιμώνται περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα 
και θέματα διακυβέρνησης, αλλά και τον αντίκτυπο αυτών στην υλοποίηση των επενδύσεων. 
 
7. Υλοποίηση κατά την ημερομηνία αναφοράς (01/12/2021) 
Διαχειριστής Επενδύσεων: Ευρωπαϊκή ΠίστηAssetManagement ΑΕΔΑΚ.  
Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Εργασίας Α.Ε. 
Είδος διαχείρισης: Ενεργητική. 
ΔείκτηςΑναφοράςγιατονΚλάδοΣυνταξιοδοτικών Παροχών: 65% BarclaysEuroAggTotalReturn 
(LBEATREUIndex) + 35% MSCIWorld 100% HedgedtoEURNetTotalReturn (MXWOHEURIndex) 
ΔείκτηςΑναφοράςγιατονΚλάδο Υγείας:  
55% Bloomberg Series-E Greece Govt All > 1 Yr Bond Index (BEGCGA Index) + 30% Bloomberg Euro 
Treasury 0-12 Month Index (LA09TREU Index) + 10% Barclays Euro Agg Total Return (LBEATREU Index) 
+ 5% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return (MXWOHEUR Index) 
 
8. Παράρτημα: Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνου  

Σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας επενδύσεων, 
υποβάλλονταιμηνιαίεςεκθέσεις στις 
οποίεςπροσδιορίζεταιτοεπίπεδοκινδύνουτωνθέσεωντουχαρτοφυλακίουκάθε αμοιβαίου κεφαλαίου 
πουδιαχειρίζεταιο διαχειριστήςτησυγκεκριμένηημερομηνίααναφοράς, 
καθώςκαιανυπήρξανήυπάρχουνενδείξειςμητήρησηςτωνορίωνκινδύνωνπουέχουντεθείγιακάθε 
αμοιβαίο κεφάλαιο.  

Επιπλέον, της παραπάνω πολιτικής, η παρακολούθηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν 
ταχαρτοφυλάκιατων Κλάδων Συνταξιοδοτικών Παροχών και Υγείας πραγματοποιείται μέσω των 
παρακάτω μετρήσεων: 

i. Αξία σε Κίνδυνο (ValueatRisk – VaR) 
 
Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών:  

Για την προσέγγιση της δυνητικής ζημιάς-Αξίας σε Κίνδυνο (Value-at-Risk), η μέτρηση γίνεται σε 
μηνιαία βάση σύμφωνα με τις ακόλουθες παραμέτρους:  

o Διάστημα εμπιστοσύνης ενενήντα-εννέα τοις εκατό (99%) 
o Περίοδο παρατηρήσεων ενός έτους (252 εργάσιμες ημέρες) 
o Περίοδος διακράτησης ενός (1) μήνα (22 εργάσιμες ημέρες) 
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o Μέθοδος: Analytical ή Historical 

Το όριο αξίας σε κίνδυνο (VaRlimit) καθορίζεται στο 10% επί της χρηματιστηριακής αξίας του 
χαρτοφυλακίου την ημερομηνία αναφοράς. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα επενδύσεων του ταμείου και την φύση των 
υποχρεώσεων του και δεδομένου ότι οι επενδύσεις παραμένουν εντός των επιτρεπόμενων ορίων 
όπως προσδιορίζονται στην παρούσα δήλωση, το ταμείο είναι δυνατό να ανεχθεί υπερβάσεις του 
ανωτέρου επενδυτικού κινδύνου για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες.  

Κλάδος Υγείας:  

Για την προσέγγιση της δυνητικής ζημιάς-Αξίας σε Κίνδυνο (Value-at-Risk), η μέτρηση γίνεται σε 
μηνιαία βάση σύμφωνα με τις ακόλουθες παραμέτρους:  

o Διάστημα εμπιστοσύνης ενενήντα-εννέα τοις εκατό (99%) 
o Περίοδο παρατηρήσεων ενός έτους (252 εργάσιμες ημέρες) 
o Περίοδος διακράτησης ενός (1) μήνα (22 εργάσιμες ημέρες) 
o Μέθοδος: Analytical ή Historical 

Το όριο αξίας σε κίνδυνο (VaRlimit) καθορίζεται στο7%% επί της χρηματιστηριακής αξίας του 
χαρτοφυλακίου την ημερομηνία αναφοράς.  

Λαμβάνοντας υπόψη τον βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα επενδύσεων του ταμείου και την φύση των 
υποχρεώσεων του και δεδομένου ότι οι επενδύσεις παραμένουν εντός των επιτρεπόμενων ορίων 
όπως προσδιορίζονται στην παρούσα δήλωση, το ταμείο είναι δυνατό να ανεχθεί υπερβάσεις του 
ανωτέρου επενδυτικού κινδύνου για χρονικό διάστημα έως 6 μήνες.  

ii. Αναδρομικοί Έλεγχοι 

Σύμφωνα με την μέθοδο αναδρομικών ελέγχων, πραγματοποιείται έλεγχος της εγκυρότητας του 
υποδείγματος, συγκρίνοντας την μηνιαία μέτρηση της δυνητικής ζημιάς με την μηνιαία μεταβολή της 
χρηματιστηριακής αξίας του χαρτοφυλακίου. Οι αναδρομικοί έλεγχοι αφορούν τα χαρτοφυλάκια και 
των δύο κλάδων.  

iii. Έλεγχοι ακραίων καταστάσεων (stresstesting) 

Hεταιρεία διαχείρισης πραγματοποιεί μηνιαίους ελέγχους προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 
αξιολογώντας τους κινδύνους που προκύπτουν με βάση ακραία ιστορικά σενάρια (πχ. Subprimecrisis 
2007 – 2009, Greekcrisis 2015). Οι έλεγχοι εφαρμόζονταιχρησιμοποιώντας τη σύνθεση του 
χαρτοφυλακίου, όπως αυτή ήταν διαμορφωμένη την τελευταία εργάσιμη μέρα του προηγούμενου 
μήνα.Οι έλεγχοι ακραίων καταστάσεων αφορούν τα χαρτοφυλάκια και των δύο κλάδων.  

Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων επενδύσεων του διαχειριστή επενδύσεων παρέχει στοιχεία επί 
των ανωτέρω μετρήσεων στη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων του Ταμείου τουλάχιστον ανά 
τρίμηνο. Ειδικά για το Α/Κ του κλάδου συνταξιοδοτικών παροχών, αποστέλλεται ανά 3μηνο 
επιβεβαίωση και υπολογισμός της βαθμίδας κινδύνουSRRI, ενώ υφίσταται ενημέρωση σε περίπτωση 
που αυτή μεταβληθεί νωρίτερα. 


