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1.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας του
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ (ΤΕΑ ΕΛΤΑ).
Ο Ε.Κ.Λ. του ΤΕΑ ΕΛΤΑ περιλαμβάνει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του, τον
τρόπο λειτουργίας των Οργάνων Διοίκησης, την οργανωτική διάρθρωση με τις Υπηρεσίες
που εκτελούν τις Λειτουργίες για την παροχή των υπηρεσιών με καθορισμένες διαδικασίες
καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο με τους κανόνες και τις αρχές λειτουργίας του Ταμείου.
Ο Ε.Κ.Λ. του ΤΕΑ ΕΛΤΑ είναι εναρμονισμένος με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία
των Επαγγελματικών Ταμείων Ασφάλισης και το Καταστατικό του Ταμείου.
Ο Ε.Κ.Λ. ισχύει από την ημερομηνία έγκρισης του από το Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ
ΕΛΤΑ και τροποποιείται με σχετική απόφασή του.
Η εφαρμογή του Ε.Κ.Λ. υπόκειται και στη δικαιοδοσία της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Ο Ε.Κ.Λ. εγκρίθηκε με την …………………….. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ
ΕΛΤΑ.

2.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Η ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ (ΤΕΑ -ΕΛΤΑ), ως
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο 2004 με την έγκριση του Καταστατικού από τον
Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
(Απόφαση: Φ.51020/19631/283/26-08-2004 – ΦΕΚ Β/1364/06-09-2004)
Το ΤΕΑ-ΕΛΤΑ ιδρύθηκε, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της ΠΟΣΤ και του ΕΛΤΑ, (Όρος 4 της
Ε.Σ.Σ.Ε. 2003-2004) στο πλαίσιο του Ν. 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος
Κοινωνικής Ασφάλισης», με διατάξεις του οποίου εισάγεται ο θεσμός των επαγγελματικώνσυμπληρωματικών συστημάτων ασφάλισης που στόχο έχει την παροχή στους
ασφαλισμένους συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας.
3.

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ ΕΛΤΑ

Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3029/2002, όπως αυτές συμπληρώνονται
από τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του Νόμου
αυτού, από το Καταστατικό και από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.
Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας και τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
3.1. ΝΟΜΙΚΟ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το βασικό νομικό – θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία
του ΤΕΑ ΕΛΤΑ είναι:
ΟΔΗΓΙΑ 98/49/ΕΚ/29-06-1998
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ΟΔΗΓΙΑ 2003/41/ΕΚ/03-06-2003
ΟΔΗΓΙΑ 86/378/ΕΟΚ
Ν.3029/2002 (Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης)
Π.Δ. 80/1997 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης)
Π.Δ. 87/2002 (Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στα επαγγελματικά
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης)
Υ.Α. Φ.Επαγγ. Ασφ./οικ 16/09-04-2003 (Όροι λειτουργίας των ΤΕΑ )
Υ.Α. Φ.Επαγγ. Ασφ./43/ 13-11- 2003 (Διαδοχική ασφάλιση σε ΤΕΑ)
Υ.Α. Φ. 51010/1821/16/16-02-2004 (Επιβολή διοικητικών κυρώσεων)
Υ.Α Φ. 51010/οικ.1893/15 (Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών
λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης)

3.2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΕΑ ΕΛΤΑ
Στο Καταστατικό καθορίζονται ο σκοπός, η υπαγωγή στην ασφάλιση και τα δικαιώματα
των ασφαλισμένων, ο τρόπος χρηματοδότησης, η οικονομική διαχείριση και η λογιστική
οργάνωση, οι κανόνες ασφαλιστικής τοποθέτησης και των επενδύσεων, ο τρόπος
διοίκησης κλπ του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Το Καταστατικό περιλαμβάνει δέκα (10) Κεφάλαια στα οποία αναφέρονται:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Γενικές Διατάξεις (Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα-Σφραγίδα, Σκοπός, Διάρκεια)



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Υπαγωγή στην ασφάλιση-Δικαιώματα ασφαλισμένων



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Διοίκηση του ΤΕΑ ΕΛΤΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Πόροι του ΤΕΑ ΕΛΤΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Λογαριασμός Εφάπαξ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Κλάδος Ασφάλισης Ζωής και Πρόσθετης Υγειονομικής Περίθαλψης



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Οικονομική διαχείριση-Λογιστική οργάνωση-Ασφαλιστική τοποθέτηση-Επενδύσεις



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Διαδοχική ασφάλιση



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Τροποποιήσεις Καταστατικού
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Διάλυση-εκκαθάριση ΤΕΑ ΕΛΤΑ

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται από το Καταστατικό, διέπονται από τις διατάξεις του
νομικού και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Επαγγελματικών Ταμείων, του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Το κείμενο του Καταστατικού εγκρίθηκε με την Φ.51020/19631/283/26-08-2004
Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ Β/1364/06-09-2004.
3.3. ΣΚΟΠΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ αποσκοπεί στην παροχή, στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των
παροχών, συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχομένης από
την κύρια και επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη
ασφαλιστικών κινδύνων και ενδεικτικά των κινδύνων γήρατος, θανάτου, αναπηρίας,
ατυχήματος, ασθένειας, απώλειας θέσης της εργασίας, διακοπή της εργασίας.
Στην ασφαλιστική προστασία μπορούν να συμπεριληφθούν και τα εξαρτώμενα μέλη
της οικογένειας κάθε άμεσα ασφαλισμένου, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά στον
κάθε κλάδο.
Ειδικότερα, στην πρώτη φάση λειτουργίας του, το ΤΕΑ
ασφαλισμένους εφάπαξ παροχή.

ΕΛΤΑ θα χορηγεί στους

Σε μεταγενέστερη φάση, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τις
διαδικασίες που προβλέπονται , θα ενεργοποιηθούν και άλλα προγράμματα, όπως η
χορήγηση συμπληρωματικής σύνταξης, πρόσθετης υγειονομικής περίθαλψης, ειδικών
παροχών ιατρικής υποστήριξης για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων γήρατος,
θανάτου, ασθένειας, ατυχήματος και αναπηρίας.
3.4. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Η λειτουργία του ΤΕΑ ΕΛΤΑ υπόκειται στους παρακάτω κανόνες οι οποίοι αποτελούν τις
βασικές αρχές της χρηστής διαχείρισης:


Αρχή της ίσης μεταχείρισης των μελών: Οι λειτουργικές διαδικασίες
αντιμετωπίζουν όλα τα μέλη με πνεύμα ισότητας. Δεν επιτρέπονται οι επιλεκτικές
λειτουργικές διαδικασίες που έχουν σαν αποτέλεσμα το όφελος ορισμένων μελών
εις βάρος άλλων μελών.



Αρχή της σταθερότητας των διαδικασιών: Οι ίδιες περιπτώσεις
αντιμετωπίζονται με το ίδιο τρόπο, εκτός και αν έγκυρες αποφάσεις των αρμόδιων
οργάνων αλλάξουν τον συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης.



Αρχή της διαφάνειας: Οι λειτουργικές διαδικασίες είναι διαφανείς και βρίσκονται
πάντα μέσα στα πλαίσια των νομικών ρυθμίσεων της πολιτείας, των κανονιστικών
ρυθμίσεων της εποπτείας και του καταστατικού του Ταμείου.



Αρχή της ιστορικότητας των καταγραφών: Οι λειτουργικές διαδικασίες
καταγράφονται λεπτομερώς και τα αποδεικτικά στοιχεία διατηρούνται για 50
τουλάχιστον χρόνια. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι προσβάσιμα σε κάθε έλεγχο
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και πρέπει να είναι επαρκή έτσι ώστε να είναι δυνατή η πλήρης διερεύνηση κάθε
λειτουργικής διαδικασίας.


Αρχή της προστασίας της βιωσιμότητας: Δεν επιτρέπονται λειτουργικές
διαδικασίες που θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα του Ταμείου.

3.5. ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ
Στην ασφάλιση του ΤΕΑ ΕΛΤΑ, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., δύναται να υπάγεται και
το απασχολούμενο προσωπικό, σε επιχειρήσεις που ο σκοπός τους είναι συναφής με το
σκοπό του ΕΛΤΑ ή των θυγατρικών του εταιρειών και δραστηριοποιούνται στην
Ταχυδρομική Αγορά, με την ίδια σχέση εργασίας και με τις ίδιες προϋποθέσεις.
Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ τηρεί μητρώο ασφαλισμένων (μελών) σύμφωνα με τον ενιαίο τύπο
μητρώου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σε ηλεκτρονική μορφή, όπου καταχωρούνται
όλα τα στοιχεία που αφορούν τους ασφαλισμένους.
Επίσης το μητρώο όταν απαιτείται θα περιλαμβάνει και τα στοιχεία των
προστατευόμενων προσώπων από το κάθε μέλος, για την κάλυψη κινδύνων με την
ενεργοποίηση στο μέλλον νέων προγραμμάτων, όπως πρόσθετη υγειονομική
περίθαλψη, ιατρική υποστήριξη κλπ. Προστατευόμενα μέλη της οικογένειας κάθε άμεσα
ασφαλισμένου, περιοριστικά θεωρούνται :
α) ο/η σύζυγος
β) τα τέκνα μέχρι την ενηλικίωσή τους.
γ) τα τέκνα που φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της Ελλάδας ή σε ισότιμες με
αυτές του εξωτερικού και πάντως όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της
ηλικίας τους.
Τα στοιχεία των μελών που θα τηρούνται στο μητρώο μπορεί να είναι αυτά που
αναγράφονται στο παράρτημα. Σε κάθε περίπτωση θα είναι τα απαιτούμενα του κάθε
προγράμματος.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή του κάθε μέλους στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ,
το Απογραφικό Δελτίο καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο φυλάσσονται στον ατομικό
φάκελο κάθε μέλους.
Η ένταξη ενός μέλους στο Μητρώο γίνεται μόλις το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχθεί
την αίτηση που θα υποβάλλει το υποψήφιο μέλος για συμμετοχή του στο Ταμείο,
καθορίζοντας ταυτόχρονα και την ημερομηνία ένταξης.
Η διαγραφή ή αποβολή μέλους από το Μητρώο ταυτίζεται με την διαγραφή του από το
Ταμείο και ισχύει από την ημερομηνία λήψης της απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Στο Μητρώο μελών το κάθε μέλος λαμβάνει ένα μοναδικό αριθμό Μητρώου.
Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ μπορεί να κάνει χρήση και αλφαβητικού Μητρώου των μελών.
Πειθαρχική διαδικασία
Αρμόδιο για να επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις κατά των μελών του ΤΕΑ ΕΛΤΑ είναι το
Διοικητικό Συμβούλιο, συνερχόμενο στις περιπτώσεις αυτές ως Πειθαρχικό Συμβούλιο.
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Η πειθαρχική διαδικασία είναι ανεξάρτητη από την διαδικασία, που προβλέπεται στο
άρθρο 6 του Καταστατικού, που αφορά την διαδικασία διαγραφής μέλους.
Η διαδικασία επιβολής των πειθαρχικών κυρώσεων κινείται στις εξής περιπτώσεις:
-

Όταν μέλος με την συμπεριφορά του, επιδιώκει σκόπιμα και κακόβουλα την
ματαίωση ή παρακώλυση της εκτέλεσης των σύννομων πράξεων ή αποφάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου.

-

Όταν μέλος, δι’ υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει τις διατάξεις
της νομοθεσίας, που διέπει τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, οπότε
ανεξαρτήτως της τυχόν προβλεπόμενης ποινικής δίωξης ή άλλης νομικής
κύρωσης, υφίσταται και πειθαρχικές κυρώσεις, της ενέργειάς του θεωρούμενης
έναντι του ΤΕΑ ΕΛΤΑ ότι αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

-

Όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος (πράξη ή παράλειψη που μπορεί να βλάψει τα
συμφέροντα του Ταμείου ή των μελών του).

Σε κάθε περίπτωση ο Διευθυντής του Ταμείου ερευνά την υπόθεση και συντάσσει
σχετικό πόρισμα το οποίο υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι πειθαρχικές κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν είναι:
-

Πρόστιμο με ανώτατο όριο το ποσό που αντιστοιχεί στις τακτικές εισφορές
τριών μηνών, για απλό πειθαρχικό παράπτωμα. Το ποσό αυτό προσαυξάνει τους
πόρους του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.

-

Προσωρινή αποβολή
περιπτώσεις.

μέχρι

ενός

έτους,

εάν

συντρέχουν

επιβαρυντικές

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η κλήση του πειθαρχικώς διωκόμενου σε απολογία
γίνεται υποχρεωτικά πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης. Ο κρινόμενος
δικαιούται να αποστείλει εγγράφως την απολογία του εντός δέκα (10) ημερών από της
κοινοποιήσεως σ΄αυτόν της κλήσης σε απολογία.
Σε περίπτωση μη απολογίας του μέλους το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να
αποφασίσει κατά την ελεύθερη κρίση του.
Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ο κρινόμενος έχει το
δικαίωμα να εκθέσει και προφορικά τις θέσεις του.
Ένσταση κατά της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου δε χωρεί.
Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς για τις παραβάσεις που προβλέπονται από την παρ. 2 του
αρ.8 ν.3029/2002(ΦΕΚ Α΄160/2−7−2002) όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ.180
ν.4261/2014 (ΦΕΚ Α΄107/5−5−2014) επιβάλει τις κυρώσεις των παραγράφων 1,2,4,5
και 6 του αρ.94 ν.4099/2012 (ΦΕΚ Α΄250/20−12−2012).
3.6. ΠΟΡΟΙ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΠΑΡΟΧΕΣ
Οι Πόροι, οι Εισφορές, τα Αποθεματικά και οι Παροχές του ΤΕΑ ΕΛΤΑ, προκειμένου να
επιτύχει τους σκοπούς του, καθορίζονται αναλυτικά στα Κεφάλαια 4 και 5 του
Καταστατικού και ειδικότερα στα άρθρα 18-26.
Διευκρινίζεται ότι για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής μετά την παρέλευση
δεκαπενταετίας από την ημερομηνία εγγραφής του ασφαλισμένου δεν λαμβάνεται
υπόψη ο χρόνος που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν καταβληθεί οι τακτικές εισφορές
ασφαλισμένου και εργοδότη.
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Ο χρόνος, που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν καταβληθεί στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ τακτικές
εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, δεν αποτελεί κενό ασφάλισης και η χορήγηση
της Εφάπαξ Παροχής γίνεται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Καταστατικού.
Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος δύναται να καταβάλει στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ
προαιρετικές εισφορές.
Ασφαλισμένος στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ, ο οποίος αποχωρεί από τον εργοδότη του για
οποιαδήποτε αιτία εκτός των περιπτώσεων για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή
αναπηρίας, η Εφάπαξ Παροχή χορηγείται ως εξής:
Το ποσό που αντιστοιχεί στα μερίδια του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της
ασφάλισής του στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ, καταβάλλεται στο δικαιούχο ύστερα από αίτησή του,
τηρουμένων των προϋποθέσεων που περιγράφονται στο άρθρο 25 του Καταστατικού,
είτε μεταφέρεται σε άλλο ΤΕΑ στην περίπτωση που ο δικαιούχος γίνει μέλος του και το
ζητήσει με αίτησή του.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος, μετά την αποχώρησή του επανέλθει για εργασία σε
εργοδότη που καταβάλλει τακτικές εισφορές στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ και με αίτησή του γίνει
μέλος του Ταμείου, τα ποσά των νέων μηνιαίων εισφορών μετατρέπονται σε μερίδια
και πιστώνονται στον υπάρχοντα Ατομικό Λογαριασμό Εφάπαξ Παροχής του
ασφαλισμένου.
Εισφορές που καταβάλλονται ή οφείλονται στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ, μετά τη χορήγηση και
καταβολή της Εφάπαξ Παροχής στο δικαιούχο, λόγω εκκρεμοτήτων εκκαθάρισης της
μισθοδοσίας του από τον εργοδότη και το ποσό αυτών δεν υπερβαίνει το σύνολο των
τακτικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) του προηγούμενου της αποχώρησης
μήνα, δεν επιστρέφονται ούτε αναζητούνται και μεταφέρονται στο Ειδικό Αποθεματικό
Λειτουργίας.

3.7. ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Δομή των ατομικών λογαριασμών
Για καθένα από τα μετέχοντα μέλη του Ταμείου δημιουργείται, στα πλαίσια του
προγράμματος εφάπαξ παροχής του Ταμείου, Ατομικός Λογαριασμός.
Τα ποσά όλων των Ατομικών Λογαριασμών των μελών αποτελούνται από τα μερίδια
που αντιστοιχούν στο κάθε μέλος. Η αξία του κάθε Ατομικού Λογαριασμού είναι ίση με
την αξία των μεριδίων που τον αποτελούν. Τα νέα μερίδια πιστώνονται στον Ατομικό
Λογαριασμό κάθε φορά που καταβάλλονται εισφορές, οπότε και σχηματίζονται νέα
μερίδια. Ο Ατομικός Λογαριασμός ρευστοποιείται όταν πρόκειται να καταβληθεί η
εφάπαξ παροχή. Η ρευστοποίηση του Ατομικού Λογαριασμού γίνεται με βάση την τιμή
του μεριδίου κατά την ημερομηνία ρευστοποίησης. Όταν πραγματοποιηθεί η
ρευστοποίηση, ακυρώνεται ο αντίστοιχος αριθμός μεριδίων και αποσύρεται από το
Αποθεματικό Εφάπαξ Παροχών το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτή την αξία. Το ποσό
αυτό καταχωρείται αυτόματα στο Ειδικό Αποθεματικό Λειτουργίας μέχρις ότου
καταβληθεί στον δικαιούχο.
Σε κάθε περίπτωση το ποσό της παροχής που δικαιούται ο ασφαλισμένος είναι το
υπόλοιπο του Ατομικού Λογαριασμού του.
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Ο κάθε Ατομικός Λογαριασμός
(υπολογαριασμούς) ως εξής :

είναι

κατανεμημένος

σε

τρία

διακριτά

μέρη

Υπολογαριασμός Α1 : Σχηματίζεται από τις τακτικές εισφορές του εργοδότη
Υπολογαριασμός Α2 : Σχηματίζεται από τις τακτικές εισφορές των μελών
Υπολογαριασμός Β1 : Σχηματίζεται από τις πρόσθετες προαιρετικές εισφορές των
μελών.
Μεριδιοποίηση
Οι τακτικές εισφορές καθώς και οι πρόσθετες προαιρετικές εισφορές καταχωρούνται
στο Βασικό Αποθεματικό του Προγράμματος Παροχών. Το αποθεματικό αυτό
προορίζεται για να καλύπτει τις καταβαλλόμενες παροχές του Ταμείου.
Για την διευκόλυνση της διαχείρισης του αποθεματικού και της ενημέρωσης των μελών,
τα κεφάλαια του αποθεματικού αυτού θα έχουν μεριδιοποιημένη μορφή.
Για την πρώτη μεριδιοποίηση καθορίζεται η αξία του μεριδίου σε 5,00 €. Τα ποσά των
πρώτων εισφορών, θα μετατραπούν σε μερίδια με βάση την παραπάνω ισοτιμία. Η
παραπάνω τιμή του μεριδίου μεταβάλλεται ανάλογα με τις αποδόσεις των επενδύσεων
αυτών των κεφαλαίων.
Με την καταβολή των νέων εισφορών κάθε μήνα τα ποσά των νέων εισφορών
μετατρέπονται σε νέα μερίδια με βάση την νέα τιμή του μεριδίου κατά την
συγκεκριμένη ημερομηνία.
Η νέα τιμή του μεριδίου καθορίζεται, πριν ενταχθούν οι νέες εισφορές, ως εξής: Το
σύνολο των κεφαλαίων του αποθεματικού, αποτιμάται σε τρέχουσες τιμές και αφού
αφαιρεθούν τυχόν λειτουργικά έξοδα, η προκύπτουσα αξία διαιρείται με τον αριθμό
των μεριδίων που είναι ήδη σχηματισμένα. Με τον τρόπο αυτό προκύπτει κάθε φορά η
νέα τιμή του μεριδίου. Τα νέα ποσά των εισφορών μετατρέπονται σε νέα μερίδια
διαιρούμενα με την παραπάνω τιμή. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται κάθε φορά
που υπάρχουν νέες εισφορές. Η τιμή του μεριδίου στρογγυλοποιείται σε τρία δεκαδικά
ψηφία. Το πλήθος των μεριδίων που καταχωρείται σε κάθε Ατομικό Λογαριασμό
καθορίζεται με αποκοπή των δεκαδικών ψηφίων που βρίσκονται μετά το τρίτο δεκαδικό
ψηφίο. Οι προκύπτουσες διαφορές από την αποκοπή καλύπτονται από το Ειδικό
Αποθεματικό Λειτουργίας.
Με τον τρόπο αυτό τα νέα μερίδια σχηματίζονται κάθε φορά που καταβάλλονται στο
Ταμείο εισφορές και ακυρώνονται κάθε φορά που καταβάλλονται παροχές. Ενώ, η τιμή
του μεριδίου αλλάζει από το αποτέλεσμα της απόδοσης των επενδύσεων και της
αφαίρεσης των τυχόν λειτουργικών εξόδων του Ταμείου.
Με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται τα έξοδα λειτουργίας αντιμετωπίζεται και η
εισφορά υπέρ της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Κάθε τρεις μήνες, εκδίδεται απόσπασμα του ατομικού λογαριασμού του κάθε μέλους
στο οποίο απεικονίζεται αναλυτικά τα ποσά των εισφορών, ο αριθμός και η αξία των
μεριδίων καθώς και η απόδοση των επενδύσεων. Το απόσπασμα αποστέλλεται στα
μέλη για ενημέρωσή τους
Στο τέλος κάθε έτους εκδίδεται βεβαίωση για φορολογική χρήση για τα ποσά των
εισφορών που έχουν καταβάλλει τα μέλη. Η βεβαίωση αυτή αποστέλλεται στα μέλη.
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3.8. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ ΕΛΤΑ θα μπορεί να δοθεί η
δυνατότητα στα μέλη του Ταμείου να επιλέγουν το είδος των επενδύσεων στο οποίο το
κάθε μέλος επιθυμεί να τοποθετείται το υπόλοιπο του Ατομικού Λογαριασμού του.
Η δυνατότητα αυτή θα ενεργοποιηθεί με τη δημιουργία διαφορετικών επενδυτικών
κεφαλαίων, το καθένα των οποίων θα διαθέτει ιδιαίτερη επενδυτική πολιτική.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίσει και τη συχνότητα με την οποία τα μέλη θα
μπορούν να προβαίνουν σε αλλαγές των επενδυτικών επιλογών τους καθώς και τις
ειδικές επιβαρύνσεις για το λειτουργικό κόστος που προκαλείται από την άσκηση του
δικαιώματος.
Η μεριδιοποίηση των εισφορών θα γίνεται ξεχωριστά για κάθε επενδυτικό κεφάλαιο.

4.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑ ΕΛΤΑ

Το ανώτατο Όργανο Διοίκησης του ΤΕΑ ΕΛΤΑ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το ανώτατο εκτελεστικό Όργανο είναι ο Διευθυντής του Ταμείου , ο οποίος προΐσταται
των Υπηρεσιών του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ λειτουργεί Επιτροπή Επενδύσεων ως γνωμοδοτικό Όργανο με κύρια
αποστολή την παροχή συμβουλών στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη διαχείριση των
κεφαλαίων των αποθεματικών του Ταμείου
Στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί η Ελεγκτική Επιτροπή με σκοπό την
ενίσχυση της αποδοτικότητας του Ταμείου και της προάσπισης των συμφερόντων των
ασφαλισμένων.
Οι αρμοδιότητες- καθήκοντα των Οργάνων , των Υπηρεσιών και των Επιτροπών του ΤΕΑ
ΕΛΤΑ καθορίζονται από τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, του Καταστατικού και του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
4.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ και κατά
κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης του Ταμείου, ενώ
εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση των προσόδων και της περιουσίας του Ταμείου.
Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση του ΤΕΑ ΕΛΤΑ
και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού του.
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ρητά στο άρθρο 10 του
Καταστατικού του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
4.1.1 Εκλογή - Σύνθεση
Το άρθρο 10 του Καταστατικού, ρυθμίζει τα της σύνθεσης, θητείας και εκλογής των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ ΕΛΤΑ ως εξής:
1. Το ΤΕΑ ΕΛ.ΤΑ. διοικείται από επταμελές (7μελές) Δ.Σ., το οποίο απαρτίζεται από:
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α) τρεις (3) εκπροσώπους του εργοδότη, που υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές
τους από τα ΕΛ.ΤΑ., εκ των οποίων ο ένας είναι ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος των
ΕΛ.ΤΑ.,
β) τρεις (3) εκπροσώπους των εργαζομένων, εκ των οποίων ο ένας είναι ο εκάστοτε
νόμιμα εκλεγμένος Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών
(ΠΟΣΤ), με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο. Οι λοιποί δύο(2) εκπρόσωποι των
εργαζομένων εκλέγονται, με τους αναπληρωτές τους, από το εκλογικό πανελλαδικό
συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ),
γ) τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής, απόφοιτος ΑΕΙ, με
πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, με επιστημονική αρτιότητα και εμπειρία
τουλάχιστον 5 ετών σε ανώτατη θέση ευθύνης. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στα
καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο. Η θητεία του είναι τετραετής. Σε περίπτωση
ασυμφωνίας υποδεικνύεται Πρόεδρος σε ετήσια βάση από την εργατική και την
εργοδοτική πλευρά εκ περιτροπής. Στην τελευταία περίπτωση η πλευρά που δεν
υπέδειξε Πρόεδρο υποδεικνύει τον Αντιπρόεδρο.
2. Η θητεία των μελών είναι τετραετής. Τα καθήκοντα των μελών του Δ.Σ.
καθορίζονται ειδικότερα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΤΕΑ ΕΛ.ΤΑ.
3. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος, η θέση τακτικού μέλους καλύπτεται από τον
αναπληρωτή του.
Σε περίπτωση μονίμου κωλύματος ή παραίτησης τακτικού μέλους, υποδεικνύεται, για
το υπόλοιπο της θητείας, τακτικό μέλος από την εργοδοτική πλευρά, εάν πρόκειται για
εκπρόσωπο της, για δε εκπρόσωπο της εργατικής πλευράς, η θέση του καταλαμβάνεται
από το κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος.
4. Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερα από τα ανωτέρω
αξιώματα των μελών Δ.Σ. του ΤΕΑ ΕΛ.ΤΑ.
5. Τα μέλη του Δ.Σ. ανακαλούνται από τον κάθε φορέα, που εκπροσωπούν,
συντρέξει σπουδαίος λόγος.

εάν

6. Οι αποφάσεις υπόδειξης και τα σχετικά πρακτικά εκλογής των εκπροσώπων των
φορέων για τα μέλη του Δ.Σ. αποστέλλονται στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση, για τη συγκρότησή του σε
σώμα, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία ένα από τα μέλη του ως Αντιπρόεδρο, ο οποίος
αναπληρώνει στα καθήκοντά του τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του ή
προσωρινού κωλύματος με την επιφύλαξη της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 10 του Καταστατικού.
4.1.2 Καταλληλότητα Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Δ.Σ.
Εκτός των όσων προβλέπει το άρθρο 10 παρ.1 του Καταστατικού για την σύνθεση των
μελών του Δ.Σ., ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α. υπόκεινται σε πρότυπα
καταλληλότητας, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο ακεραιότητας, ικανοτήτων,
εμπειρίας και επαγγελματισμού στη διοίκηση του Τ.Ε.Α. Θα πρέπει ως εκ τούτου, να
έχουν τα απαιτούμενα για τη θέση τους προσόντα και επιπλέον ικανότητα και εμπειρία
που τους επιτρέπουν να ασκούν χρηστή και συνετή διαχείριση του ταμείου και να
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εκτελούν ορθά τις βασικές λειτουργίες του. Θα πρέπει επίσης να χαίρουν υπόληψης και
να χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα (απαίτηση για ήθος).
Το Δ.Σ. θα πρέπει να έχει συλλογικά τις απαραίτητες δεξιότητες και τις γνώσεις για να
επιβλέπει όλες τις λειτουργίες που επιτελούνται από το ταμείο, και να παρακολουθεί
τους εκπρόσωπους και συμβούλους στους οποίους έχουν ανατεθεί ανάλογα καθήκοντα.
Πρέπει επίσης να επιδιώξει να ενισχύσει τις γνώσεις του ανάλογα με την περίπτωση
μέσω της κατάλληλης κατάρτισης.
Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση που τα μέλη του Δ.Σ. ή τα όργανα του ταμείου δεν
διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για συγκεκριμένα εξειδικευμένα θέματα για πλήρως
αιτιολογημένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες αποφάσεις και προκειμένου να
εκπληρούν πλήρως τις υποχρεώσεις τους, το Δ.Σ. δύναται να προσφεύγει σε
εμπειρογνώμονες με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του.
Τα κριτήρια καταλληλότητας στο πλαίσιο αξιολόγησης της αξιοπιστίας και της πείρας
του Προέδρου και των μελών Δ.Σ. των Τ.Ε.Α. και των προσώπων που διευθύνουν
δραστηριότητες των Τ.Ε.Α. είναι (α) η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η φήμη και (β) η
επαγγελματική εμπειρία και η επάρκεια ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή
διαχείριση του Τ.Ε.Α.. Ως προϋπόθεση για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
προσώπων αυτών υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο Παράρτημα
(Υποβαλλόμενα Στοιχεία, Ερωτηματολόγιο Γ) του Κανονισμού Δεοντολογίας και καλών
Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.
Ένα πρόσωπο δεν θεωρείται ότι διαθέτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εντιμότητας,
ακεραιότητας και φήμης εάν :
 Έχει καταδικασθεί δυνάμει οριστικής δικαστικής απόφασης για αδικήματα που
αποτελούν κώλυμα για το διορισμό της θέσης υπαλλήλου σύμφωνα με το άρθρο 8
του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’26) «Κώδικας Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων & Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως ισχύει, καθώς και για εγκλήματα σχετικά
με το νόμισμα (άρθρα 207, 208, 214 και 215 του Ποινικού Κώδικα), για
καταδολίευση δανειστών (άρθρο 397 του Ποινικού Κώδικα), για χρεοκοπία (άρθρο
398 του Ποινικού Κώδικα), για τοκογλυφία (άρθρο 404 του Ποινικού Κώδικα) και για
παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις (άρθρο 406 του Ποινικού Κώδικα).
 Έχει καταδικασθεί δυνάμει οριστικής δικαστικής απόφασης για αδικήματα της
παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3606/2007
 Έχει απολυθεί από προηγούμενη θέση για πειθαρχικούς λόγους του άρθρου 109 του
ν. 3528/2007.
 Έχει ασκηθεί και εκκρεμεί ποινική δίωξη ή βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επιβολής
διοικητικών κυρώσεων σε βάρος του για τα ανωτέρω ποινικά ή και πειθαρχικά
αδικήματα μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας ή μέχρι την έκδοση
οριστικής απόφασης επί του εγκλήματος ή επί των διοικητικών κυρώσεων που
επιβλήθηκαν.
 Καταδικασθεί δυνάμει οριστικής δικαστικής απόφασης για αδικήματα του ν.
3340/2005 για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που
κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς καθώς
και των διατάξεων που αντικαταστάθηκαν βάσει του άρθρου 32 του ν 3340/2005,
 Καταδικασθεί δυνάμει οριστικής δικαστικής απόφασης για αδικήματα της νομοθεσίας
για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματοςμε σκοπό τη
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ν.2331/1995) ή
αδικήματα αναφορικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κατά την έννοια του
άρθρου 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ.
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Έχει ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη κατόπιν υποβολής από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς μηνυτήριας αναφοράς ή έγκλησης.
Διηύθυνε τις δραστηριότητες εταιρείας της οποίας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας για τις περιπτώσεις (β), (γ) και (ε) της
παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 3606/2007.
Έχουν επιβληθεί εις βάρος του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρηματικές
κυρώσεις που υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (€15.000)
ευρώ για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, για τις οποίες έχει παρέλθει
η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων, ή για τις οποίες έχει εκδοθεί οριστική
δικαστική απόφαση που επικυρώνει την επιβολή τους.
Οι ανωτέρω περιπτώσεις ισχύουν και όταν η αντίστοιχη τέλεση του αδικήματος ή
της παράβασης έλαβε χώρα εκτός της ελληνικής επικράτειας ή η αντίστοιχη κύρωση
ή καταδίκη έχει επιβληθεί από αρμόδιες αρχές ή όργανα άλλης χώρας.
Τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
Λόγω καταδίκης έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί
η στέρηση αυτή.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος οφείλουν να διαθέτουν μορφωτικό επίπεδο ή και
επαγγελματική προϋπηρεσία που τεκμηριώνει την επάρκεια τους ως προς την επιτυχή
εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους. Ιδιαιτέρως συνεκτιμώνται η εμπειρία στην άσκηση
διοίκησης σε ανώτερη ή ανώτατη θέση ευθύνης στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, το
πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης αναγνωρισμένα από το κράτος, καθώς
επίσης και η γνώση ξένης γλώσσας.
Τα μέλη του Δ.Σ. που δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες, οφείλουν να διαθέτουν το
απαραίτητο μορφωτικό επίπεδο ή και την επαγγελματική προϋπηρεσία που τεκμηριώνει
ότι διαθέτουν επαρκείς γνώσεις του τομέα των δραστηριοτήτων του Ταμείου. Θα
πρέπει επίσης να χαίρουν υπόληψης και να χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα.
Τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος ή Γενικός Διευθυντής δύνανται να
ασφαλίζονται προαιρετικά στο TEA.
Η κατά περίπτωση προβλεπόμενη αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή διασφαλίζει ότι κατά την
αξιολόγηση του ήθους ενός προσώπου εξετάζεται μεταξύ άλλων η εντιμότητα και η
οικονομική κατάσταση του προσώπου αυτού βάσει στοιχείων σχετικών με τον
χαρακτήρα του και την κοινωνική και επαγγελματική συμπεριφορά τους
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αφορούν την ποινική και οικονομική κατάστασή
του. Ο χρόνος παραγραφής αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί κρίνεται με βάση
την εθνική νομοθεσία.
Ως προϋπόθεση για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του προσώπου υποβάλλονται
τα δικαιολογητικά και συμπληρώνονται τα ερωτηματολόγια που απαριθμούνται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2.ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ− ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, Ερωτηματολόγιο Γ),
του Κανονισμού Δεοντολογίας και καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων
Επαγγελματικής Ασφάλισης, τα οποία υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του
Ταμείου και εντός 10 ημερών πριν την ανάληψη καθηκόντων στο εποπτεύον
Υπουργείο. Κατά την αξιολόγηση της φερεγγυότητας του προσώπου, λαμβάνεται
υπόψη η οικονομική του συμπεριφορά κατά τα πέντε (5) προηγούμενα χρόνια
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4.1.3 Υποχρεώσεις μελών Δ.Σ.
Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν, εκτός των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 13
παρ.1 του Καταστατικού, και υποχρέωση εχεμύθειας απέναντι στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
.

.

.

.
.

.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν:
Να ενεργούν με βάση την ισχύουσα για το ταμείο νομοθεσία, τον Κώδικα
Δεοντολογίας, το Καταστατικό του ταμείου, τις αρχές λειτουργίας του ταμείου και τις
θεσμικές διαδικασίες που τίθενται από το παρόντα Κανονισμό, τον Κανονισμό
Παροχών, τον Κανονισμό Επενδύσεων και τον Κανονισμό Προμηθειών, προκειμένου
να εξυπηρετούνται οι σκοποί του ταμείου και να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η
φερεγγυότητά του, καθώςκαι η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του προς όφελος
των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.
Να επιδεικνύουν σύνεση και ευπρέπεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
να συμμετέχουν ενεργά στο Δ.Σ., να αιτιολογούν τη γνώμη τους, να τηρούν τις
αποφάσεις του Δ.Σ. ανεξαρτήτως του αν έχουν εκφράσει μειοψηφούσα γνώμη.
Να τηρούν εχεμύθεια. Υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση εχεμύθειας ως προς τα
απόρρητα του ΤΕΑ ΕΛΤΑ, τα οποία κατέστησαν σε αυτά γνωστά εξ οιουδήποτε
τρόπου ή λόγου. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο παύσης από μέλος
του Δ.Σ.
Να προστατεύουν την προσωπικότητα και το κύρος του ταμείου.
Να μετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης μελών Δ.Σ. των
Τ.Ε.Α. που οργανώνει η Εποπτεύουσα Αρχή ή άλλος αρμόδιος φορέας, προκειμένου
να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους έναντι του ταμείου.
Να ενημερώνουν την Εποπτεύουσα Αρχή στην περίπτωση που διαπιστώνουν ότι
πράξεις ή παραλείψεις μελών του Δ.Σ. αντίκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία ή τους
Κανονισμούς του ταμείου και βλάπτουν ή είναι σε θέση να βλάψουν τα συμφέροντα
του ταμείου και συνακόλουθα των ασφαλισμένων.
Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ ακολουθεί χρηστή πολιτική αποδοχών για τα πρόσωπα που διοικούν το
ταμείο, κατά τρόπο κατάλληλο για το μέγεθος και την εσωτερική οργάνωσή τους,
καθώς και για τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του.
Όταν απαιτείται δημοσιοποιεί πληροφορίες για την πολιτική αποδοχών.
Το Δ.Σ. είναι υπόλογο έναντι των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του Τ.Ε.Α.
καθώς και της Εποπτεύουσας Αρχής και των Εποπτικών Αρχών. Προκειμένου να
διασφαλιστεί η λογοδοσία του οργάνου διοίκησης θα πρέπει να είναι νομικά υπεύθυνο
για τις δράσεις του που δεν είναι σύμφωνες με τις υποχρεώσεις που του έχουν
ανατεθεί, και με την αρχή της συνετής και χρηστής διαχείρισης. Ο Πρόεδρος και τα
μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται αστικά, ποινικά και διοικητικά.

4.1.4 Εκπροσώπηση – Εξουσιοδοτήσεις
Το ΤΑΕ ΕΛΤΑ εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου ή από το εξουσιοδοτημένο απ΄ αυτόν ή το Διοικητικό
Συμβούλιο, όργανο ή πρόσωπο του Ταμείου.
Ειδικότερα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
Εκπροσωπεί το ΤΕΑ ΕΛΤΑ ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής ή
δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου και του
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Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων, καθώς και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές
του με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Εκπροσωπεί το ΤΕΑ ΕΛΤΑ ως προς τις έξω σχέσεις του, ειδικά όμως, για την
κατάθεση αίτησης ακυρώσεως στο ΣτΕ ή αγωγής στα Πολιτικά Δικαστήρια ή σχετικού
δικογράφου στα Ποινικά Δικαστήρια, καθώς επίσης και για παραίτηση από το σχετικό
δικόγραφο ή δικαίωμα, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. Ο παραπάνω
περιορισμός της έγκρισης του Δ.Σ. κάμπτεται σε επείγουσες κατά την κρίση του
Προέδρου περιπτώσεις, καθώς και ο διορισμός δικηγόρου, του Δ.Σ. που επικυρώνει εκ
των υστέρων τις παραπάνω πράξεις του Προέδρου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 13 του Καταστατικού, περί της ευθύνης των Μελών του Δ.Σ., η κρίση
του Δ.Σ., για το εάν ο Πρόεδρος έπραξε σύμφωνα με τα συμφέροντα του ΤΕΑ ΕΛΤΑ,
δεν επιδρά επί των γενομένων πράξεών του, οι οποίες δεσμεύουν το ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Το Δ.Σ. με απόφασή του δύναται να ορίζει τους εκπροσώπους του ΤΕΑ ΕΛΤΑ από τα
μέλη του Δ.Σ. ή το Διευθυντή ή το προσωπικό του Ταμείου για την ανάληψη και
διεκπεραίωση καθηκόντων που έχουν σχέση με τη λειτουργία του Ταμείου και για όσο
χρόνο ορίζεται στη σχετική απόφαση του Δ.Σ.
4.1.5 Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του,
στον οποίο καθορίζονται λεπτομερώς τα θέματα που αφορούν τη συγκρότηση,
σύγκληση του Συμβουλίου, το χρόνο συνεδριάσεων, των υποχρεώσεων των μελών
του, τον τρόπο τήρησης των πρακτικών, τα καθήκοντα του Γραμματέα κλπ.
4.2. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ συγκροτείται τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή για τετραετή (4) θητεία
όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του Καταστατικού, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο
των αρχών, κανόνων και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου του Ταμείου με στόχο την
ενίσχυση της αξίας του Ταμείου και της προάσπισης των συμφερόντων των
ασφαλισμένων.
Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι:
Κατάρτιση Κανονισμού εσωτερικής Λειτουργίας της, όπου περιλαμβάνονται κυρίως οι
διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.
Παρακολούθηση και έλεγχος της εφαρμογής και της συνεχούς τήρησης :
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΤΕΑ ΕΛΤΑ
του Καταστατικού
της εν γένει νομοθεσίας που αφορά τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.
Παρακολούθηση και έλεγχος της οργάνωσης, της δομής και των διαδικασιών
εσωτερικής λειτουργίας του ΤΕΑ ΕΛΤΑ που είναι απαραίτητες για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ασφαλισμένων
Διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων
Έλεγχο του λογιστικού συστήματος
Έλεγχο του πληροφοριακού συστήματος
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ ΕΛΤΑ

14

Έγκαιρη αναγνώριση και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων
Ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο για τους
διενεργούμενους ελέγχους.
4.3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ λειτουργεί Επιτροπή Επενδύσεων.
Η Επιτροπή Επενδύσεων είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο με κύρια αποστολή την
παροχή συμβουλών στο Δ.Σ. ΤΕΑ ΕΛΤΑ σχετικά με την επενδυτική πολιτική των
κεφαλαίων του Ταμείου.
Η Επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από πέντε (5) μέλη , ένας εκ των οποίων
ορίζεται πρόεδρος.
Υποχρεωτικά, μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων είναι ένα μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Πόρων.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Επενδύσεων θα πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ με πολύ
καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, με επιστημονική αρτιότητα και εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ανώτατη θέση ευθύνης Τραπεζικών ή Ασφαλιστικών ή
Επενδυτικών Οργανισμών.
Τα λοιπά Μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και να
έχουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέματα επενδύσεων.
Οι βασικές αρχές λειτουργίας της Επιτροπής Επενδύσεων καθορίζονται με Κανονισμό
ο οποίος εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΤΕΑ ΕΛΤΑ και υπόκειται στη διαδικασία της
Ελεγκτικής Επιτροπής.
4.4. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΑ ΕΛΤΑ
Ο Διευθυντής του ΤΕΑ ΕΛΤΑ είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Ταμείου, που:
-

Παρακολουθεί, κατευθύνει, επιβλέπει και εποπτεύει τη λειτουργία του Ταμείου,

-

Προΐσταται των υπηρεσιών του Ταμείου

-

Διευθύνει το έργο τους και παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των
διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία του ΤΕΑ ΕΛΤΑ, των εγκεκριμένων
προγραμμάτων και προϋπολογισμών και των αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Τον Διευθυντή του ΤΕΑ ΕΛΤΑ οριζει - προσλαβάνει με απόφασή του το Διοικητικό
Συμβούλιο για θητεία ορισμένου χρόνου η διάρκεια της οποίας ορίζεται στην ίδια
απόφαση.
Στην περίπτωση που ο Διευθυντής προέρχεται από τον ΕΛΤΑ, η περίοδος παραμονής
του στο ΤΕΑ θεωρείται χρόνος παραμονής σε θέση ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης του
ΕΛΤΑ για όλες τις συνέπειες και το σύνολο των αποδοχών και παροχών του σε είδος
και σε χρήμα είναι αντίστοιχο αυτών που προβλέπονται κάθε φορά για τον κατέχοντα
θέση ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης (κατηγορία Β) στον ΕΛΤΑ.
Η επιλογή του Διευθυντή δύναται να γίνεται από επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό
αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ, ύστερα από προκήρυξη της θέσης
και την αξιολόγηση όλων των υποψηφίων που μετέχουν σ΄αυτήν.
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Μεταξύ του Διευθυντή και του ΤΕΑ ΕΛΤΑ συνάπτεται Σύμφωνο Στόχων για τον
Τομέα δράσης του.
Στο Σύμφωνο Στόχων καθορίζονται ειδικότερα οι στόχοι τους οποίους αναλαμβάνει
να εκπληρώσει ο Διευθυντής του Ταμείου κατά τη διάρκεια της θητείας του, οι όροι
και οι κανόνες για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων, η διαδικασία ελέγχου
εφαρμογής του, οι όροι και οι προϋποθέσεις αναθεώρησής του, οι περιπτώσεις ηθικής
και υλικής επιβράβευσης, οι όροι και το ποσό ειδικής επιβράβευσης (BONUS) και οι
λόγοι καταγγελίας του Συμφώνου από πλευράς του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Το Σύμφωνο Στόχων συμφωνείται και υπογράφεται μεταξύ του Διευθυντή και του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Ο Διευθυντής του Ταμείου στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους κρίνεται για την
ποιοτική και ποσοτική του απόδοση και αποτελεσματικότητα βάσει των τιθέμενων
στόχων στο Σύμφωνο Στόχων, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Στην περίπτωση που ο Διευθυντής του Ταμείου προέρχεται από τον ΕΛΤΑ η υλική
επιβράβευση για την επίτευξη των στόχων είναι αντίστοιχη αυτής που προβλέπεται
κάθε φορά στο σύμφωνο στόχων Διεύθυνσης Κ.Υ. (Κατηγορία Β) στον ΕΛΤΑ.
Ο Διευθυντής του ΤΕΑ ΕΛΤΑ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Παρακολουθεί, κατευθύνει, επιβλέπει και εποπτεύει τη λειτουργία του ΤΕΑ ΕΛΤΑ
Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Ταμείου καθώς και των
Προγραμμάτων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών
Εκτελεί τον προϋπολογισμό μέσα στα όρια των αποφάσεων του Δ.Σ.
Συνυπογράφει τα εντάλματα πληρωμών, δαπανών, αποδείξεις είσπραξης, γραμμάτια
είσπραξης των εισφορών και πόρων του Ταμείου των μελών και όλα τα παραστατικά
της οικονομικής διαχείρισης του Ταμείου και νομιμοποιεί τις οικονομικές συναλλαγές
του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Ελέγχει την περιουσία του ΤΕΑ ΕΛΤΑ και παίρνει κάθε αναγκαίο συντηρητικό μέτρο
για την προστασία της.
Διαπιστώνει καθημερινά το ταμειακό υπόλοιπο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ, υπογράφει το σχετικό
έντυπο και εποπτεύει την κατάθεση του υπολοίπου, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες
του Δ.Σ.
Διευθύνει τις Υπηρεσίες του ΤΕΑ ΕΛΤΑ και είναι υπεύθυνος έναντι του Δ.Σ. για την
καλή και εύρυθμη λειτουργίας τους.
Ασκεί πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Επιβλέπει και ευθύνεται για την κανονική τήρηση των Βιβλίων, Φακέλων και Εντύπων,
καθώς και του Μητρώου Μελών του ΤΕΑ
Θεωρεί τα βιβλία και έγγραφα του ΤΕΑ ΕΛΤΑ
Συνυπογράφει με τον αρμόδιο υπάλληλο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ όλη την αλληλογραφία και τα
λοιπά έγγραφα του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Υπογράφει τα παραστατικά των ημερολογιακών εγγράφων και είναι υπεύθυνος έναντι
του Δ.Σ. για την διεξαγωγή των εργασιών από τις Υπηρεσίες του ΤΕΑ ΕΛΤΑ σύμφωνα
με το Καταστατικό, τον Κανονισμό και τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ.
Παραλαμβάνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία, την κατανέμει και παρακολουθεί τις
αντίστοιχες ενέργειες.
Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη της σφραγίδας του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
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Μετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου και εισηγείται τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
Επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. μέσω των αρμοδίων
υπαλλήλων του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Αναπλήρωση Διευθυντή ΤΕΑ ΕΛΤΑ : Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον
Διευθυντή αντικαθιστά ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Πόρων σε όλη της έκταση των
αρμοδιοτήτων του.

5.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑ ΕΛΤΑ

Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την επίτευξη του σκοπού του και την
αποτελεσματική λειτουργία του Ταμείου, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας στους
ασφαλισμένους, ανέπτυξε οργανωτική δομή, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις
απαιτήσεις της επαγγελματικής ασφάλισης.
5.1.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Το Οργανόγραμμα του ΤΕΑ ΕΛΤΑ απεικονίζεται σε επισυναπτόμενο Παράρτημα
5.2.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η οργανωτική δομή του ΤΕΑ ΕΛΤΑ είναι εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις λειτουργίας
του Ταμείου ώστε να επιτυγχάνεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο η παροχή
των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και η εκπλήρωση του σκοπού του καθώς και
η περαιτέρω ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Για τον καλύτερο έλεγχο των διαδικασιών και τη βέλτιστη λειτουργικότητα του ΤΕΑ
ΕΛΤΑ συστήνονται τέσσερεις Υπηρεσίες:
-

Υπηρεσία Πόρων

-

Υπηρεσία Λογιστηρίου

-

Υπηρεσία Γραμματείας

-

Υπηρεσία Κλάδου Ασφάλισης

Η Στάθμη των ανωτέρω Υπηρεσιών καθώς και ο αριθμός του απαιτούμενου
προσωπικού σε κάθε Υπηρεσία καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΡΩΝ
Η Υπηρεσία Πόρων χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν τους πόρους του Ταμείου
και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
-

Παρακολουθεί, ελέγχει και προβαίνει στις απαραίτητες συμφωνίες, των τακτικών
εισφορών των ασφαλισμένων και του εργοδότη.

-

Παρακολουθεί, ελέγχει και προβαίνει στις απαραίτητες συμφωνίες των πρόσθετων
προαιρετικών εισφορών των ασφαλισμένων.
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-

Ελέγχει την ορθότητα , τη μορφή και τα ποσά των στοιχείων των εισφορών.

-

Επικοινωνεί με τους αρμόδιους υπαλλήλους του εργοδότη και επιλύει τυχόν
προβλήματα ή ελλείψεις στα στοιχεία.

-

Παρακολουθεί και ελέγχει τις μεταβολές του ύψους των τακτικών και προαιρετικών
εισφορών.

-

Παρακολουθεί και ελέγχει την καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής των μελών του
Ταμείου.

-

Μεριμνά για την
Λογαριασμών.

-

Μεριμνά για την παραγωγή αναφορών σχετικά με τους Ατομικούς Συνταξιοδοτικούς
Λογαριασμούς.

-

Παρακολουθεί, ελέγχει και προβαίνει στη συμφωνία
θεματοφύλακα και του διαχειριστή επενδύσεων.

-

Μεριμνά για την παραγωγή αναφορών σχετικά με τη διαδικασία διαχείρισης των
επενδύσεων.

-

Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κινήσεων μεταξύ του ΤΕΑ και του
Διαχειριστή Επενδύσεων.

-

Μεριμνά για την παραγωγή των στοιχείων και αναφορών που υποβάλλονται στην
Εθνική Αναλογιστική Αρχή και το εποπτεύον Υπουργείο.

τήρηση

και

ενημέρωση

των

Ατομικών

των

Συνταξιοδοτικών

στοιχείων

του

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η Υπηρεσία Λογιστηρίου χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν τις παροχές προς τους
ασφαλισμένους, την λογιστική οργάνωση και την οικονομική διαχείριση του Ταμείου και
έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
-

Προβαίνει στον υπολογισμό των παροχών στους ασφαλισμένους σύμφωνα με τους
όρους χορήγησης της εφάπαξ παροχής

-

Παρακολουθεί, ελέγχει και προβαίνει στις συμφωνίες των υπολοίπων των
Αποθεματικών του Ταμείου.

-

Παρακολουθεί , ελέγχει και προβαίνει σε συμφωνίες των Τραπεζικών Λογαριασμών
και λογαριασμών επενδύσεων με τους Ατομικούς συνταξιοδοτικούς Λογαριασμούς
και τις λογιστικές εγγραφές .

-

Μεριμνά για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Ταμείου και παρακολουθεί την
εκτέλεσή του.

-

Μεριμνά για τη σύνταξη και έκδοση όλων των προβλεπομένων Λογιστικών
Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και λοιπών
Καταστάσεων)

-

Μεριμνά για την τήρηση όλων των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων που
προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία

-

Μεριμνά για την λογιστική οργάνωση του Ταμείου σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και το κλαδικό λογιστικό σχέδιο για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
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-

Μεριμνά για τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων και άλλων περιοδικών
οικονομικών αναφορών προς τις αρμόδιες αρχές (ΦΠΑ, Φορολογία εισοδήματος
κλπ)

-

Μεριμνά για την εν γένει οικονομική διαχείριση του Ταμείου.

-

Πραγματοποιεί τις εισπράξεις και πληρωμές (Ταμείο) για λογαριασμό του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.

-

Μεριμνά για την παραγωγή του ετήσιου απολογισμού διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΤΕΑ ΕΛΤΑ

-

Μεριμνά για την παροχή στοιχείων για αναλογιστικές μελέτες

-

Μεριμνά για την παροχή πληροφοριών προς Νομικούς Συμβούλους, Αναλογιστές,
Ελεγκτικά Όργανα.

-

Μεριμνά για την παραγωγή στοιχείων και αναφορών που υποβάλλονται στο
εποπτεύον Υπουργείο και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Η Υπηρεσία Γραμματείας χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν τη δημιουργία,
τήρηση, ενημέρωση του Μητρώου και των Ατομικών φακέλων των ασφαλισμένων ,
επίσης την επικοινωνία με τα μέλη και τους τρίτους και την εν γένει γραμματειακή
υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, των επιτροπών και των Υπηρεσιών του ΤΕΑ
ΕΛΤΑ.
Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
-

Μεριμνά για τη δημιουργία και τη τήρηση του μητρώου των ασφαλισμένων σε
ηλεκτρονική μορφή

-

Παρακολουθεί και ελέγχει την ενημέρωση του Μητρώου των ασφαλισμένων με τις
κάθε φορά μεταβολές ύστερα από τη σχετική επεξεργασία των στοιχείων

-

Δημιουργεί και τηρεί τους ατομικούς φακέλους των ασφαλισμένων

-

Αρχειοθετεί όλα τα σχετικά έγγραφα – παραστατικά – δικαιολογητικά των
ασφαλισμένων στους ατομικούς φακέλους

-

Διαχειρίζεται την αλληλογραφία του ΤΕΑ ΕΛΤΑ και τηρεί όλα τα σχετικά βιβλία και
το αρχείο του Ταμείου

-

Επικοινωνεί με τα μέλη , τον εργοδότη και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

-

Επικοινωνεί με το εποπτεύον Υπουργείο, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και άλλα
Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

-

Παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία περί Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και
ενημερώνει τις Υπηρεσίες και τον Διευθυντή του Ταμείου

-

Καταρτίζει και υλοποιεί πρόγραμμα προσέγγισης και ενημέρωσης νέων μελών

-

Μεριμνά για την παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων και άλλων εντύπων και την
αποστολή τους προς τα μέλη του Ταμείου

-

Μεριμνά για την παραγωγή των κανονισμών και του Εγχειριδίου Διαδικασιών
Διαχείρισης
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-

Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα
σχετικά Βιβλία.

τα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η Υπηρεσία Κλάδου Ασφάλισης χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν τα προγράμματα
Ασφάλισης Ζωής και Πρόσθετης Υγειονομικής Περίθαλψης, για την κάλυψη
ασφαλιστικών κινδύνων θανάτου, ασθένειας, ατυχήματος και αναπηρίας στα
ασφαλισμένα μέλη του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες


Μεριμνά για το σχεδιασμό-ανάπτυξη προγραμμάτων Ασφάλισης.



Παρακολουθεί την ασφαλιστική αγορά και τις μεθόδους ανάπτυξης προγραμμάτων
ασφάλισης.



Μεριμνά για τη μελέτη και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τα
ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου.



Μεριμνά για τη σύνταξη προδιαγραφών – απαιτήσεων (τεχνική περιγραφή)
διαγωνισμών, για την ανάθεση της υλοποίησης-διαχείρησης
προγραμμάτων
Ασφάλισης σε τρίτους.



Μεριμνά για την κατάρτιση
προγραμμάτων Ασφάλισης .



Παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση των συμβολαίων που συνάπτονται μεταξύ
του ΤΕΑ-ΕΛΤΑ και τρίτων.



Αναλαμβάνει την εκ μέρους του ΤΕΑ ΕΛΤΑ διαχείρηση του προγραμμάτων του
Κλάδου Ασφάλισης.



Επικοινωνεί με τους ασφαλισμένους και τους τρίτους για θέματα Ασφάλισης.



Συνεργάζεται με την Ιατρική-Ελεγκτική Υπηρεσία του ΕΛΤΑ.



Ενημερώνει τους ασφαλισμένους για τις διαδικασίες υποβολής δικαιολογητικών και
καταβολής αποζημιώσεων σχετικά με τις παροχές των προγραμμάτων του Κλάδου
Ασφάλισης.



Καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα του Ταμείου τα στοιχεία που σχετίζονται με
την Ασφάλιση Ζωής και Πρόσθετης Υγειονομικής Περίθαλψης.

5.4.

συμβολαίων

για

την

υλοποίηση-διαχείρηση

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Το Δ.Σ του ΤΕΑ ΕΛΤΑ με απόφασή του διορίζει το Νομικό Σύμβουλο του Ταμείου.
Για εξειδικευμένα θέματα του ΤΕΑ ΕΛΤΑ μπορεί να προσλαμβάνονται Ειδικοί Σύμβουλοι
μέχρι τρεις (3) τον αριθμό, εκτός των ατόμων που ορίζονται Πρόεδροι ή Μέλη στις
Επιτροπές του ΤΕΑ ΕΛΤΑ (π.χ Επιτροπή Επενδύσεων), ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
Οι όροι απασχόλησης τους και η αμοιβή τους θα καθορίζεται με την απόφαση
πρόσληψης.
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5.5.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το Δ.Σ του ΤΕΑ ΕΛΤΑ με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση έργων,
εκπόνηση μελετών και παροχή Υπηρεσιών σε τρίτους (εξωτερικούς συνεργάτες)
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών.
Ειδικότερα η Διαχείριση επενδύσεων των κεφαλαίων των Αποθεματικών του Ταμείου,
η Διαχείριση των λειτουργιών του Ταμείου καθώς και η λογιστική απεικόνιση και
παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων του ΤΕΑ ΕΛΤΑ, όπως αυτά περιγράφονται
στους αντίστοιχους κανονισμούς, μπορούν να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες.

6.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ είναι το αρμόδιο Όργανο για την πρόσληψη ή την
απόλυση του προσωπικού του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Ο Δ/ντής είναι ο άμεσος προϊστάμενος των υπηρεσιών του ΤΕΑ ΕΛΤΑ, παρακολουθεί,
κατευθύνει, επιβλέπει, εποπτεύει τη λειτουργία του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
το καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, τις εγκυκλίους και οδηγίες της
Εποπτεύουσας Αρχής και των Εποπτικών Αρχών και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
Οι προϊστάμενοι των επιμέρους Υπηρεσιών του ΤΕΑ ΕΛΤΑ έχουν την άμεση εποπτεία και
ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία αυτών.
Η συνεργασία και η αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων των Τ.Ε.Α. έχει
υποχρεωτικά θεσμικό χαρακτήρα.
Το προσωπικό των Τ.Ε.Α. διέπεται καταρχάς από τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου.
Τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα του προσωπικού θα πρέπει να είναι αντίστοιχα με τη
θέση για την οποία προσλαμβάνονται, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και σύννομη
λειτουργία του ΤΕΑ ΕΛΤΑ και η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του.
Ο Διευθυντής του ταμείου θα πρέπει να είναι πτυχιούχος ανώτερης ή ανώτατης
εκπαίδευσης, να έχει πιστοποιημένη γνώση μιας επίσημης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να έχει εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε θέση ευθύνης σε ΤΕΑ είτε στον
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε θέματα ασφάλισης ή σε διοικητικά θέματα ή οικονομικά
θέματα.
Οι υποψήφιοι για όλες τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν:
Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση που έχει προκηρυχθεί, όπως
καθορίζονται στην προκήρυξη.
Σχετική με το αντικείμενο της θέσης προϋπηρεσία, εάν κρίνεται σκόπιμο από τις απαιτήσεις
της συγκεκριμένης θέσης ή τις εκάστοτε ανάγκες του ταμείου και όπως εξειδικεύεται στην
προκήρυξη.
Πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως εξειδικεύεται στην
προκήρυξη.
Γνώση ξένης γλώσσας, όπως προσδιορίζεται στην προκήρυξη.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να μην έχει καταδικασθεί δυνάμει οριστικής δικαστικής απόφασης
για αδίκημα που αποτελεί κώλυμα για τον διορισμό στη θέση υπαλλήλου σύμφωνα με το
άρθρο 8 του N. 3528/2007 (ΦΕΚ 26
Α΄/09.02.2007) «Κώδικας Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων & Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.».
Ο υποψήφιος θα πρέπει να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
Στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ δύναται να απασχολείται και Προσωπικό που προέρχεται από τον ΕΛΤΑ ή τις
θυγατρικές Εταιρίες του.
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Κατά το χρόνο απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ θα ισχύουν για
αυτό οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΕΛΤΑ και των ΕΣΣΕ ΕΛΤΑ ή
αντίστοιχα των θυγατρικών εταιρειών.
Ο χρόνος διάθεσης του ανωτέρω προσωπικού στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ θεωρείται χρόνος
πραγματικής υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ ή στην θυγατρική εταιρία για όλες τις συνέπειες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου με απόφασή του μπορεί να διακόψει, οποτεδήποτε
κρίνει, την απόσπαση του παραπάνω προσωπικού στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ
Τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση εργασίας
καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Ταμείου, όπως αυτές εκάστοτε καθορίζονται,
ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ ΕΛΤΑ με θητεία ορισμένου
χρόνου η διάρκεια της οποίας ορίζεται στην ίδια απόφαση.
Η επιλογή Προϊσταμένου Υπηρεσίας του Ταμείου δύναται να γίνεται από επιτροπή που
ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ, ύστερα από
προκήρυξη των θέσεων και την αξιολόγηση όλων των υποψηφίων που μετέχουν σ΄αυτήν.
Στην περίπτωση που Προϊστάμενος Υπηρεσίας προέρχεται από τον ΕΛΤΑ, η περίοδος
παραμονής του στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ θεωρείται χρόνος παραμονής σε θέση ευθύνης αντίστοιχης
στάθμης του ΕΛΤΑ για όλες τις συνέπειες και το σύνολο των αποδοχών και παροχών του
σε είδος και σε χρήμα είναι αντίστοιχο αυτών που προβλέπονται κάθε φορά για τον
κατέχοντα θέση ευθύνης αντίστοιχης στάθμης (Κατηγορία Β) στον ΕΛΤΑ.
Μεταξύ των τοποθετημένων στις θέσεις ευθύνης των Υπηρεσιών του Ταμείου και του ΤΕΑ
ΕΛΤΑ συνάπτεται Σύμφωνο Στόχων για τον Τομέα Δράσης του καθένα στελέχους.
Στο Σύμφωνο Στόχων καθορίζονται ειδικότερα οι στόχοι τους οποίους αναλαμβάνει να
εκπληρώσει ο Προϊστάμενος της κάθε Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της θητείας του, οι όροι
και οι κανόνες για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων, η διαδικασία ελέγχου εφαρμογής
του, οι όροι και οι προϋποθέσεις αναθεώρησής του, οι περιπτώσεις ηθικής και υλικής
επιβράβευσης, οι όροι και το ποσό ειδικής επιβράβευσης (BONUS) και οι λόγοι καταγγελίας
του Συμφώνου από πλευράς του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Το Σύμφωνο Στόχων συμφωνείται και υπογράφεται μεταξύ του Προϊσταμένου της κάθε
Υπηρεσίας και του Διευθυντή του Ταμείου.
Ο Προϊστάμενος της κάθε Υπηρεσίας στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους κρίνεται για την
ποιοτική και ποσοτική του απόδοση και αποτελεσματικότητα βάσει των τιθεμένων στόχων
στο Σύμφωνο Στόχων, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Στην περίπτωση που οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Ταμείου προέρχονται από τον
ΕΛΤΑ η ολική επιβράβευση για την επίτευξη των στόχων είναι αντίστοιχη αυτής που
προβλέπεται κάθε φορά στα αντίστοιχα σύμφωνα στόχων θέσης ευθύνης αντίστοιχης
στάθμης (Κατηγορίας Β) του ΕΛΤΑ.

7.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
7.1.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ για την τήρηση των
λογιστικών του βιβλίων εφαρμόζει το κλαδικό λογιστικό σχέδιο για τους φορείς της
κοινωνικής ασφάλισης(π.δ.80/97 ΦΕΚ68Α’ 8-5-97), σε συνδυασμό με τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ προβαίνει στην κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παραπάνω κλαδικό λογιστικό σχέδιο.
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Ισολογισμός
Στον ισολογισμό εμφανίζονται:
Η αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου με κατάλληλη ανάλυση.
Η αξία των απαιτήσεων του Ταμείου.
Η αναλογιστική αξία των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις δεδουλευμένες
παροχές που έχει αναλάβει το Ταμείο για τους ασφαλισμένους σε αυτόν.
Η αξία εκκρεμών (οφειλόμενων) παροχών στο τέλος της χρήσης.
Η αξία άλλων υποχρεώσεων πέραν αυτών που αφορούν παροχές προς τους
ασφαλισμένους.
Απολογισμός χρήσης
Οι χρήσεις είναι ετήσιες και συμπίπτουν με το ημερολογιακό έτος. Ο απολογισμός της
κάθε χρήσης περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Οι δεδουλευμένες τακτικές εισφορές των μελών για τη δεδομένη χρήση
Οι δεδουλευμένες πρόσθετες προαιρετικές εισφορές των μελών για δεδομένη χρήση
Τα διαπιστωμένα έσοδα από επενδύσεις (τόκοι, μερίσματα κλπ), εντός της χρήσης
καθαρά από φόρους
Υπεραξίες (ή απώλειες) από ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων
Μεταβολές στην τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων
Άλλα έσοδα της χρήσης
Μεταβιβάσεις ποσών από άλλους φορείς
Καταβληθείσες παροχές μελών, εντός της χρήσης
Η μεταβολή της αξίας των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις δεδουλευμένες
παροχές που έχει αναλάβει το Ταμείο για τους ασφαλισμένους
Μεταβολή εκκρεμών (οφειλόμενων) παροχών εντός της χρήσης
Έξοδα διαχείρισης του Ταμείου
Άλλα έξοδα
Μεταβιβάσεις ποσών προς άλλους φορείς
Προϋπολογισμός
Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ συντάσσει κάθε χρόνο Προϋπολογισμό Εσόδων – Δαπανών, ο οποίος
εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο Προϋπολογισμός συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Λογιστηρίου με
ευθύνη του Διευθυντή ΤΕΑ ΕΛΤΑ σε συνεργασία με το Διαχειριστή των Λειτουργιών
του Ταμείου και τον Διαχειριστή των Επενδύσεων.
Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού γίνεται από το Διευθυντή και τις Υπηρεσίες του
Ταμείου στα πλαίσια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Διευθυντής του Ταμείου, ύστερα από αιτιολογημένη απόφασή του δύναται να
μεταφέρει ποσά του Προϋπολογισμού στο επίπεδο δευτεροβαθμίων λογαριασμών και
κάτω, σε ποσοστό μέχρι και 15%, χωρίς να μεταβάλλονται τα συνολικά ποσά του
προϋπολογισμού.
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Η αναθεώρηση του Προϋπολογισμού γίνεται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται
και για τη σύνταξή του.
Με τον Προϋπολογισμό καταρτίζονται και τα ετήσια Προγράμματα Προμηθειών και
Παροχής υπηρεσιών τα οποία εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οικονομική Διαχείριση
Έσοδα (Πόροι)
Η είσπραξη των κάθε φύσεως εσόδων του ΤΕΑ ΕΛΤΑ γίνεται με αριθμημένα Γραμμάτια
Είσπραξης τα οποία καταχωρούνται μέσα σε τρεις (3) ημέρες στα Λογιστικά Βιβλία.
Δαπάνες (παροχές και λοιπά έξοδα)
Οι δαπάνες του ΤΕΑ ΕΛΤΑ δεν δύναται να πληρωθούν χωρίς την έκδοση Εντάλματος
Πληρωμής. Η κάθε δαπάνη πραγματοποιείται εφόσον αυτή προβλέπεται στον
Προϋπολογισμό του Ταμείου.
Τα εντάλματα Πληρωμής καταχωρούνται μέσα σε τρεις (3) ημέρες στα Λογιστικά
Βιβλία.
Κατά την πρώτη πενταετία από την ίδρυσή του ΤΕΑ ΕΛΤΑ, ο ΕΛΤΑ καλύπτει το σύνολο
των δαπανών σύστασης και λειτουργίας του Ταμείου και ειδικότερα καλύπτει τις
δαπάνες για τη στέγαση, το προσωπικό και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα.
Οι Εισπράξεις και οι Πληρωμές διενεργούνται μέσω του λογαριασμού όψεως του
Ταμείου που τηρείται από το θεματοφύλακα.
Κάθε είσπραξη ή πληρωμή διενεργείται ύστερα από εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο προς το θεματοφύλακα.
Ο θεματοφύλακας ενημερώνει το Ταμείο εντός 24 ωρών για κάθε είσπραξη ή πληρωμή.
Η ενημέρωση περιλαμβάνει το ποσό, την ημερομηνία είσπραξης ή πληρωμής και τη
σχετική αιτιολογία.
Οι παραπάνω πράξεις καταχωρούνται μέσα σε τρεις (3) ημέρες στα Λογιστικά Βιβλία.
Λογαριασμός όψεως
Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ τηρεί, σε τραπεζικό ίδρυμα (θεματοφύλακας)εγκατεστημένο στην
Ελλάδα, λογαριασμό όψεως.
Στο λογαριασμό αυτό κατατίθενται οι εισφορές και τα λοιπά έσοδα και από αυτόν
καταβάλλονται οι παροχές και οι λοιπές πληρωμές.
Το τραπεζικό ίδρυμα έχει τα παρακάτω καθήκοντα:
-

Ενημερώνει το ΤΕΑ ΕΛΤΑ εντός 24 ωρών από την κατάθεση ποσού εισφορών ή
άλλου ποσού.

-

Η ενημέρωση περιλαμβάνει το ποσό, την ημερομηνία κατάθεσης, την αιτιολογία και
το όνομα του καταθέτη.

-

Λαμβάνει από το ΤΕΑ ΕΛΤΑ εντολές για καταβολές παροχών ή άλλου είδους
πληρωμές του Ταμείου.

-

Ελέγχει για τη νομιμότητα αυτών των καταβολών.

-

Διεκπεραιώνει την εντολή πληρωμών εφόσον κρίνει ότι όλα είναι σύμφωνα με τους
κανόνες.
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-

Ενημερώνει το ΤΕΑ ΕΛΤΑ εντός 24 ωρών από την καταβολή ποσού παροχών ή
άλλου ποσού.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει το ποσό, την ημερομηνία καταβολής, την αιτιολογία και το
όνομα του δικαιούχου.
Εσωτερικός έλεγχος
Ο τακτικός εσωτερικός έλεγχος γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή.(Άρθρο 16 του
Καταστατικού). Ο έλεγχος γίνεται σε ότι αφορά τη συμμόρφωση (παρ 4.2 και 6.1 του
Ε.Κ.Λ.) με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα Επαγγελματικά Ταμεία, το Καταστατικό,
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου καθώς και τις αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Το ΔΣ έχει τη δυνατότητα να ορίζει και έκτακτους ελέγχους όποτε το κρίνει σκόπιμο και
να ορίζει και άλλους ελεγκτές.
Εξωτερικός έλεγχος
Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων γίνεται από δύο
ορκωτούς ελεγκτές.
Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν την σχετική διαπίστευση του
ορκωτού ελεγκτή. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να ανήκουν στην ίδια εταιρία ορκωτών
ελεγκτών ή σε διαφορετικές εταιρίες ή να είναι ανεξάρτητοι επαγγελματίες.
Οι ορκωτοί ελεγκτές διορίζονται κάθε χρόνο από το ΔΣ. Ο διορισμός γίνεται στην αρχή
κάθε ετήσιας χρήσης.
Οι ορκωτοί ελεγκτές ελέγχουν την αρτιότητα των οικονομικών καταστάσεων και τη
συμβατότητά τους με τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την λογιστική
απεικόνιση. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου οι ορκωτοί ελεγκτές συντάσσουν την
έκθεσή τους και αναφέρουν τα πορίσματά τους. Αν κριθεί σκόπιμο ή αν υπάρχει
ασυμφωνία ως προς τα πορίσματα οι δύο ορκωτοί ελεγκτές μπορούν να διατυπώσουν
ατομικά τις διαφορετικές παρατηρήσεις τους μέσα στην έκθεση. Η έκθεση
παρουσιάζεται στο ΔΣ από τους ίδιους τους ορκωτούς ελεγκτές.
Στην έκθεση των ορκωτών ελεγκτών μπορούν να περιλαμβάνονται παρατηρήσεις που
αφορούν την λειτουργία του Ταμείου ανεξάρτητα από το αν αυτές αφορούν αυστηρά
θέματα λογιστικής απεικόνισης ή και άλλες λειτουργίες του Ταμείου οι οποίες μπορεί να
επηρεάζουν και τα λογιστικά του μεγέθη.
Δημοσιεύσεις
Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μια ημερήσια
εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε μία οικονομική εφημερίδα τις οικονομικές
καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και τα πορίσματα
ελέγχου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Ενημερωτικό Δελτίο
Με το κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης το ΤΕΑ ΕΛΤΑ αποστέλλει στον κάθε
ασφαλισμένο ειδικό ενημερωτικό δελτίο, στο οποίο περιέχονται στοιχεία και
πληροφορίες για την πορεία του Ταμείου όπως:
1.

Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
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7.2.

2.

Ο Ισολογισμός

3.

Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως

4.

Η Ετήσια Αναλογιστική Έκθεση

5.

Τα Περιουσιακά Στοιχεία και οι Υποχρεώσεις του Ταμείου

6.

Η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών

7.

Τα Αποθεματικά και οι Αποδόσεις των Επενδύσεων

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.

Η ασφαλιστική τοποθέτηση καθώς και οι επενδύσεις των περιουσιακών στοιχείων του
ΤΕΑ ΕΛΤΑ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία στο άρθρο
29 του Καταστατικού και στον Κανονισμό Επενδύσεων.
Διαχειριστής Επενδύσεων
Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ αναθέτει τη διαχείριση των Αποθεματικών του Ταμείου σε «Διαχειριστή
Επενδύσεων», ο οποίος υποχρεούται να κατέχει τις απαιτούμενες από την ισχύουσα
νομοθεσία άδειες.
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει τα παρακάτω καθήκοντα:
-

Συντάσσει τη Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής του Ταμείου στα πλαίσια των
αρχών και των κανόνων του παρόντος Κανονισμού την οποία παρουσιάζει στο
Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.

-

Παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ διάφορα επενδυτικά κεφάλαια
σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002 όπως
κάθε φορά ισχύει, προκειμένου να γίνεται η ασφαλιστική τοποθέτηση των
Αποθεματικών του Ταμείου.

-

Τηρεί τις προβλέψεις των διατάξεων της Φ.Επαγ.Ασφ./οικ.16/09-04-2003 απόφασης
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

-

Συντάσσει τον Κανονισμό κάθε Επενδυτικού Κεφαλαίου στο οποίο γίνεται
ασφαλιστική τοποθέτηση.

-

Στον Κανονισμό αυτό περιγράφονται αναλυτικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
κάθε επενδυτικού κεφαλαίου.

-

Δίδει εντολές στο θεματοφύλακα για τις κινήσεις των επενδύσεων.

-

Τηρεί το χαρτοφυλάκιο των Επενδύσεων του Ταμείου.

-

Ενημερώνει το Ταμείο αναλυτικά για τις αποδόσεις των επενδύσεων.

-

Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του ΤΕΑ ΕΛΤΑ ,την Επιτροπή Επενδύσεων, την
ελεγκτική επιτροπή, τους Ορκωτούς ελεγκτές, το Διαχειριστή των λειτουργιών και
τον Αναλογιστή του Ταμείου.

-

Παρουσιάζει, κάθε χρόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο τα αποδεικτικά στοιχεία για τη
συνοχή των αρχών της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου και αφού εγκριθούν
αποστέλλονται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Θεματοφύλακας
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ με απόφασή του ορίζει θεματοφύλακα.
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Ο Θεματοφύλακας είναι τραπεζικό ίδρυμα εγκαταστημένο στην Ελλάδα, το οποίο
κατέχει τις απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες.
Ο Θεματοφύλακας έχει τα παρακάτω καθήκοντα:
Διατηρεί λογαριασμό όψεως στο όνομα του Ταμείου. Στον λογαριασμό αυτό
κατατίθενται οι εισφορές και από αυτόν καταβάλλονται οι παροχές.
Λαμβάνει από το ΤΕΑ ΕΛΤΑ εντολές για καταβολές παροχών ή άλλου είδους πληρωμές
του Ταμείου
Ελέγχει για τη νομιμότητα αυτών των καταβολών.
Διεκπεραιώνει την εντολή πληρωμών εφόσον κρίνει ότι όλα είναι σύμφωνα με τους
κανόνες
Φυλάσσει τους τίτλους των επενδύσεων του ΤΕΑ ΕΛΤΑ
Λαμβάνει εντολές από τους διαχειριστές των επενδύσεων
Ελέγχει το κατά πόσο οι κινήσεις των επενδύσεων συνάδουν με την σχετική νομοθεσία
και με τη Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής του Ταμείου.
Διεκπεραιώνει τις παραπάνω εντολές
Διατηρεί το αρχείο των επενδύσεων και ενημερώνει το ΤΕΑ ΕΛΤΑ για την αξία κάθε
είδους επένδυσης, καθώς και για τις επενδυτικές κινήσεις που έγιναν στο χρονικό
διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη αξιολόγηση
Σε περίπτωση που διαπιστώσει ασυμφωνία μεταξύ των Αρχών της Επενδυτικής
Πολιτικής και των εντολών που λαμβάνει από τους διαχειριστές των επενδύσεων
ειδοποιεί το Δ.Σ του Ταμείου. Αν δεν υπάρξει επανόρθωση τότε ειδοποιεί την Εθνική
Αναλογιστική Αρχή.
7.3.

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Αναλογιστική αποτίμηση είναι η αριθμητική εκτίμηση των παρουσών αξιών για τις
εκροές (παροχές προς τους ασφαλισμένους, λειτουργικά και λοιπά έξοδα) και τις
εισροές (εισφορές των ασφαλισμένων και του εργοδότη, αποδόσεις των επενδύσεων
και λοιποί πόροι), του ΤΕΑ ΕΛΤΑ με τη χρησιμοποίηση τεχνικών και μεθόδων της
αναλογιστικής επιστήμης.
Η αναλογιστική αποτίμηση διενεργείται σε ετήσια βάση ή έκτακτα ύστερα από
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι αρχές που διέπουν τον προσδιορισμό της τεχνικής βάσης, καθώς και η μέθοδος που
χρησιμοποιείται για τη διενέργεια της Αναλογιστικής Μελέτης καθορίζονται στην
Φ.Επαγ. Ασφ./οικ16/09-06-2003 Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας.
Τα αποτελέσματα της Αναλογιστικής Μελέτης αποτυπώνονται από τον Αναλογιστή
στην ετήσια Αναλογιστική Έκθεση η οποία παρουσιάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και
υποβάλλεται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ υπολογίζει κάθε χρόνο τα τεχνικά αποθέματα σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στο άρθρο 3 της Φ.Επαγ. ασφ./οικ.16/09-04-2003 Απόφασης του Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
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Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ συντάσσει κάθε τρία χρόνια τουλάχιστον μελέτες για τη σχέση των
περιουσιακών του στοιχείων προς τις υποχρεώσεις του και την ενδεδειγμένη
στρατηγική των επενδύσεων του Ταμείου με προοπτική όχι μικρότερη των δέκα ετών.
Αναλογιστής
Στην αρχή κάθε έτους το ΔΣ διορίζει τον αναλογιστή του Ταμείου ο οποίος έχει τις
παρακάτω αρμοδιότητες :
1. Την παρακολούθηση των λειτουργιών του Ταμείου σε ότι αφορά τον σωστό

υπολογισμό των παροχών, την ενημέρωση των ΑΣΛ και των λοιπών αποθεματικών
του Ταμείου.

2. Τον υπολογισμό του ύψους των Τεχνικών Αποθεμάτων.
3. Τον υπολογισμό του ύψους των υποχρεώσεων του Ταμείου και τη βεβαίωση της

επαρκούς κάλυψης των υποχρεώσεων αυτών με τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία
του Ταμείου.
4. Την παρακολούθηση των αντασφαλιστικών συμβάσεων του Ταμείου.
5. Τον υπολογισμό και την βεβαίωση του περιθωρίου φερεγγυότητας του Ταμείου.
6. Την σύνταξη ετήσιας έκθεσης σχετικά με τα παραπάνω.

Η ετήσια έκθεση του αναλογιστή παρουσιάζεται από τον ίδιο σε ειδική συνεδρίαση του
ΔΣ και αφού εγκριθεί αποστέλλεται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
7.4.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του καταρτίζει και υποβάλλει στις
κατά περίπτωση προβλεπόμενες αρμόδιες Εποπτεύουσες Αρχές:
i)
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας με τα παραρτήματά του
ii) Κανονισμό Επενδύσεων
iii) Κανονισμό Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής
iv) Κανονισμό Παροχών
v) Κανονισμό Οικονομικής και Λογιστικής Λειτουργίας και είσπραξης εσόδων
vi) Κανονισμό Προμηθειών
vii) Αναλογιστική Έκθεση
viii) Έκθεση κινδύνων
ix) Έκθεση εσωτερικού ελέγχου
x) ι. Οργανόγραμμα επικαιροποιημένο
xi) κ. Απογραφικά Δελτία των νέων μελών του Ταμείου
Όταν απαιτείται καταρτίζεται Σχέδιο Χρηματοδότησης το οποίο συντάσσεται παράλληλα
με τον προϋπολογισμό και υποβάλλεται μαζί με αυτόν στο τέλος κάθε έτους.
7.5.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ στα πλαίσια της τήρησης της αρχής της διαφάνειας και της διαφύλαξης
των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, αναρτά στην ιστοσελίδα
του όπου κρίνεται σκόπιμο:
α. Το Καταστατικό του Ταμείου,
β. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας με τα παραρτήματά του,
γ. Τον Κανονισμό Επενδύσεων,
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δ. Τον Κανονισμό Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής,
ε. Τον Κανονισμό Παροχών,
στ. Τον Κανονισμό Οικονομικής και Λογιστικής Λειτουργίας,
ζ. Το Οργανόγραμμα και τη σύνθεση των ατομικών και συλλογικών Οργάνων του
ταμείου, καθώς και τα βιογραφικά των μελών του Δ.Σ., του Διευθύνοντα Συμβούλου,
του Διευθυντή και των Προϊσταμένων,
η. Την Αναλογιστική Έκθεση,
θ. Αναλυτική Εικόνα του Χαρτοφυλακίου,
ι. Συνοπτικό Προϋπολογισμό και Δαπάνες,
κ. Όλες τις αποφάσεις για προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών, σε ειδική διαμορφωμένη
στήλη με χρονολογική σειρά και περιληπτική αναφορά,
λ. Κάθε άλλη πράξη του Δ.Σ. ή άλλου οργάνου που κρίνεται χρήσιμη η γνωστοποίησή
της.
Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του, σύμφωνα με την νομοθεσία που
διέπει τα επαγγελματικά ταμεία.
7.6.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του έχει καταρτίσει τους
παρακάτω κανονισμούς :
7.5.1

Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου

7.5.2

Κανονισμός Προμηθειών – Υπηρεσιών

7.5.3

Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτικής Επιτροπής

7.5.4

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Επενδύσεων

7.5.5

Κανονισμός Επενδύσεων

7.5.6

Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

7.5.7

Κανονισμός Οικονομικής & Λογιστικής Λειτουργίας

7.5.8

Κανονισμός Χορήγησης Εφάπαξ Παροχής

7.5.9

Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων

7.5.10 Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων
7.5.11 Δείκτες Κινδύνου και όρια Ανοχής

Οι εν λόγω Κανονισμοί επισυνάπτονται στον παρόντα Κανονισμό ως παραρτήματα
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ και κατά
κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης του Ταμείου, ενώ
εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση των πόρων και της περιουσίας του. Είναι αρμόδιο να
αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη Διοίκηση του “ ΤΕΑ ΕΛΤΑ” και γενικά στην
επιδίωξη του σκοπού του Ταμείου.
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 14 του
καταστατικού του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο [Δ.Σ.] είναι επταμελές και η θητεία του είναι τετραετής.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου, ουδέποτε όμως
δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
2. Το Δ.Σ. απαρτίζεται από:


Τρεις (3) εκπροσώπους του εργοδότη που υποδεικνύονται με τους
αναπληρωτές τους από τον ΕΛΤΑ, εκ των οποίων ο ένας είναι ο εκάστοτε
Διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΤΑ



Τρεις (3) εκπροσώπους των εργαζομένων, εκ των οποίων ο ένας είναι ο
εκάστοτε νόμιμα εκλεγμένος Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ), με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο. Οι
λοιποί δύο(2) εκπρόσωποι των εργαζομένων εκλέγονται, με τους
αναπληρωτές τους, από το εκλογικό πανελλαδικό συνέδριο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ),



Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ο οποίος είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής.



Σε περίπτωση ασυμφωνίας υποδεικνύεται Πρόεδρος σε ετήσια βάση από την
εργατική και την εργοδοτική πλευρά εκ περιτροπής.



Εκτός των όσων προβλέπει το άρθρο 10 παρ.1 του Καταστατικού για την
σύνθεση των μελών του Δ.Σ., απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπόδειξη
κάποιου ως
μέλους του Δ.Σ. είναι και οι εξής: α) να μην ασκεί
δραστηριότητες που είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητά του ως μέλους του
Δ.Σ., β) να μην έχει τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα έναντι του ΤΕΑ
ΕΛΤΑ, γ) οι δύο εκπρόσωποι του εργοδότη και οι δύο εκπρόσωποι των
εργαζομένων να έχουν συμπληρώσει ένα (1) τουλάχιστον χρόνο στην
ασφάλιση του ΤΕΑ ΕΛΤΑ, πλην στην περίπτωση του ορισμού του πρώτου
Δ.Σ όπου απαιτείται τα ανωτέρω τέσσερα μέλη του Δ.Σ να είναι απλώς μέλη
του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.

3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., θα πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ, με πολύ καλή γνώση της
Αγγλικής γλώσσας, με επιστημονική αρτιότητα και εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε
ανώτατη θέση ευθύνης.
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4. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ανάκλησης του διορισμού ή οριστικής αδυναμίας
εκπλήρωσης των καθηκόντων τους για οποιοδήποτε λόγο, τα μέλη του Δ.Σ.
αντικαθίστανται για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας του Συμβουλίου, κατά τον τρόπο που
ορίζεται για τον διορισμό εκάστου. Μέχρι της αντικατάστασης αυτής το Δ.Σ. λειτουργεί
νομίμως με τα λοιπά μέλη εφόσον με αυτά σχηματίζεται απαρτία.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται στα μέλη του καθήκοντα για την
εκτέλεση ορισμένων εργασιών για ορισμένο χρονικό διάστημα, εφόσον υφίσταται
ανάγκη προς τούτο.
6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται μόνιμα ή και προσωρινά
συλλογικά Όργανα (επιτροπές), που απαρτίζονται από μέλη του Δ.Σ και
τρίτους(Εμπειρογνώμονες) για τη μελέτη, προώθηση και αντιμετώπιση θεμάτων που
αφορούν τη λειτουργία του Ταμείου.
Το έργο αναλυτικά, ο χρόνος και ο τρόπος λειτουργίας των επιτροπών αυτών
καθορίζονται με την απόφαση συγκρότησης τους.
Όλες οι ανωτέρω επιτροπές θα συντάσσουν σχετικές αναφορές τις οποίες θα
υποβάλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν σε Επιτροπές αξιολόγησης
διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών και Προμηθειών.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που
γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη
συνεδρίαση και συνεδριάζει στην έδρα του ΤΕΑ ΕΛΤΑ ή και εκτός έδρας.
Συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην
αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίσταται όλα τα μέλη του και κανένα δεν
αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν
κριθεί τούτο αναγκαίο από τον Πρόεδρό του.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν τρεις [3] εκ των μελών
του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το
Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία τριών [3] ημερών από την υποβολή της
αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα
στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που
ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε
προθεσμία δύο [2] ημερών από τη λήξη του τριημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική
πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με
σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την έκτακτη συνεδρίαση τα υπό συζήτηση
θέματα αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης τακτικής συνεδρίασης
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ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μετά από
πρόταση του Διευθυντή του Ταμείου και τα θέματά της περιέχονται στην πρόσκληση που
αποστέλλεται στους συμβούλους δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη
συνεδρίαση, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα
τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Η πρόσκληση είναι έγγραφη και ενυπόγραφη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και σ΄αυτή
αναγράφονται επί ποινή απαραδέκτου, η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος της συνεδρίασης και
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορούν να συζητηθούν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ μετά
από εισήγηση του Διευθυντή του Ταμείου και αποδοχή της από τον Πρόεδρο και εφόσον
παρίστανται όλα τα μέλη και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται ως εισηγητής των θεμάτων της
ημερησίας διάταξης ο Διευθυντής του Ταμείου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρίστανται χωρίς δικαίωμα
ψήφου, ο Νομικός Σύμβουλος του ΤΕΑ ΕΛΤΑ. Επίσης μπορεί να συμμετέχουν τρίτοι
εφόσον κληθούν από την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δύναται επίσης να παρίστανται και στελέχη του ΤΕΑ ΕΛΤΑ για παροχή διευκρινήσεων επί
των εισηγήσεων, εφόσον κληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι Παριστάμενοι στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου,
πλην του Διευθυντού του Ταμείου που είναι ο εισηγητής των θεμάτων, δεν έχουν δικαίωμα
να θέτουν ερωτήσεις, ούτε να εκφράζουν απόψεις επί των εισηγήσεων των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης.
Οι παραπάνω εκφράζουν τη γνώμη τους μόνο σε θέματα αρμοδιότητάς τους εφόσον
ερωτηθούν από τον Πρόεδρο ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο

Διευθυντής του ΤΕΑ ΕΛΤΑ, ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
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2. Οι εισηγήσεις των θεμάτων υποβάλλονται έγκαιρα (τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη

συνεδρίαση) στο Γραμματέα του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.

3. Εισηγήσεις που περιλαμβάνουν εκτέλεση δαπανών προϋπολογισμού πρέπει να φέρουν

στην τελευταία σελίδα τη θεώρηση του Λογιστή του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.

Εισηγήσεις που απαιτούν νομική θεώρηση (όπως συμβάσεις με τρίτους, διακηρύξεις
διαγωνισμών)πρέπει να φέρουν τη θεώρηση του Νομικού Συμβούλου του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Εισηγήσεις που περιλαμβάνουν θέματα επενδύσεων των Αποθεματικών πρέπει να
περιλαμβάνουν τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Επενδύσεων του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 8Ο
ΑΠΑΡΤΙΑ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται το

ήμισυ πλέον του ενός των μελών του, δηλαδή 4 μέλη.
2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου αναπληρώνεται από τον

Αντιπρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη
συνεδρίασή για τη συγκρότησή του σε σώμα, με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του
με την επιφύλαξη της περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του
Καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση

ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος.

Η λήψη των αποφάσεων γίνεται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν εκ των προτέρων
αποφασίσει το Δ.Σ. ότι η ψηφοφορία θα είναι μυστική.
2. Οι συζητήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι απολύτως απόρρητες. Επίσης αποφάσεις

του Δ.Σ. μπορούν να χαρακτηρισθούν απόρρητες και να κοινοποιούνται σε μικρό
αριθμό στελεχών.
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ ή ο Διευθυντής του Ταμείου αποφασίζει ποιοι θα είναι οι

αποδέκτες των αποφάσεων.
ΑΡΘΡΟ 10Ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
1. 1. Η προσέλευση στις συνεδριάσεις και η εκπλήρωση των καθηκόντων τους, που

απορρέουν από το νόμο, αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον για όλα τα μέλη του. Σε
περίπτωση που απουσιάζουν, χωρίς σπουδαίο λόγο για τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις
ή για δέκα (10) τακτικές συνεδριάσεις εντός ενός έτους, το Δ.Σ. προτείνει την
απαλλαγή από τα καθήκοντά τους.
2. Μέλος κωλυόμενο να παραστεί σε συνεδρίαση υποχρεούται να ενημερώνει σχετικά τον

Πρόεδρο του Δ.Σ μια ημέρα τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση προκειμένου να
ειδοποιηθεί ο αναπληρωτής του.
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3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχει σε συνεδρίαση υποχρεούται μετά

το πέρας της ή στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση να υπογράψει τα αντίστοιχα
πρακτικά. Σε περίπτωση που διαφωνεί με την τελική απόφαση δικαιούται να απαιτήσει
την αναγραφή στα πρακτικά της αντίθετης γνώμης του και να προσυπογράψει αυτά ως
προς το σκέλος της διαφωνίας του.

4. Το σύνολο των μελών του Δ.Σ., των τυχόν παρισταμένων και ο γραμματέας του Δ.Σ.

είναι υποχρεωμένοι για την τήρηση του απορρήτου των συζητήσεων και των
αποφάσεων που έχουν χαρακτηρισθεί απόρρητες. Η τήρηση του απορρήτου αποτελεί
υπηρεσιακό καθήκον για όλα τα μέλη του και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το Δ.Σ.
προτείνει την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους.

ΑΡΘΡΟ 11Ο
ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ.Σ
1. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. ως ακολούθως:
-

Οι αποφάσεις και η περίληψη των συζητήσεων σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. Τα φύλλα του βιβλίου
αυτού πριν από τη χρήση τους αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο
του Δ.Σ.

-

Τα πρακτικά υπογράφονται στην ίδια ή σε επόμενη συνεδρίαση από τον Πρόεδρο,
όλα τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους πραγματογνώμονες,
εμπειρογνώμονες ανεξαρτήτως αν έχουν δικαίωμα ψήφου ή όχι, τηρούνται σε ειδικό
βιβλίο τηρήσεως πρακτικών και υπόκεινται στον έλεγχο της Εποπτεύουσας Αρχής
και των Εποπτικών Αρχών". Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο.

2. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του ορίζεται με

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από το Προσωπικό του Ταμείου και έχει τα
ακόλουθα καθήκοντα:
-

Καταρτίζει την Ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων κάθε συνεδρίασης,
όπως αυτά καθορίζονται από τον Πρόεδρο μετά από εισήγηση του Διευθυντή του
Ταμείου.

-

Συντάσσει την πρόσκληση προς τα μέλη και τους λοιπούς συμμετέχοντες στις
συνεδριάσεις, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της
συνεδρίασης. Η Πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.

-

Αποστέλλει, δύο ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση προς τα μέλη και τους
λοιπούς συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις, φακέλους με αντίγραφο της
Πρόσκλησης- Ημερήσιας Διάταξης, των εισηγήσεων και των τυχόν λοιπών σχετικών
στοιχείων.

-

Ενημερώνει έγκαιρα τον Πρόεδρο για την ύπαρξη ή όχι απαρτίας στην ορισθείσα
συνεδρίαση.

-

Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, καταχωρεί περίληψη της συζήτησης που
διεξάγεται σ΄ αυτή δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ουσιώδη σημεία, εκτός από τις
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περιπτώσεις που κάποιο μέλος ζητήσει να γραφεί ολόκληρη η διατύπωση της
άποψής του οπότε και αναγράφεται.
Αυτολεξεί επίσης γράφονται οι προτάσεις που διατυπώνονται από τον Πρόεδρο και
τα Μέλη επί των θεμάτων που ζητούνται και οι οποίες συμπληρώνουν ή
τροποποιούν τις εισηγήσεις καθώς και οι απόψεις εκείνες που είναι αντίθετες με την
απόφαση της πλειοψηφίας.
Αν στα πρακτικά δεν αναγράφεται αντίθετη άποψη προς την τελική απόφαση
θεωρείται ότι αυτή λαμβάνεται ομόφωνα.
Οι έγγραφες εισηγήσεις καταχωρούνται όπως έχουν, οι δε προφορικές περιληπτικά.
-

Μεριμνά για την επικύρωση των πρακτικών κάθε συνεδρίασης αμέσως μετά το
τέλος ή σε επόμενη συνεδρίαση.

-

Μεριμνά για την αποστολή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στους
αρμόδιους του Ταμείου.

-

Χορηγεί αντίγραφα πρακτικών ή αποσπασμάτων αυτών, μετά από ειδική έγκριση
του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

-

Πρακτικά νόμιμα είναι αυτά που είναι επικυρωμένα και καταχωρημένα στο βιβλίο
πρακτικών του Δ.Σ και φέρουν τις μονογραφές και υπογραφές του Προέδρου των
Μελών και του Γραμματέα του Δ.Σ.
Κείμενα χωρίς υπογραφές είναι άκυρα.

-

Συντάσσει τις καταστάσεις αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Δ.Σ
Ο Κανονισμός αυτός τροποποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την ίδια διαδικασία
έγκρισης του, εκτός των διατάξεων που ρυθμίζονται ρητά από το Καταστατικό του Ταμείου
για την τροποποίηση των οποίων απαιτείται η τροποποίηση του εν λόγω Καταστατικού.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1. Εισαγωγή
Ο κανονισμός λειτουργίας περιγράφει τις βασικές αρχές με τις οποίες λειτουργεί η
Επιτροπή Επενδύσεων του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ.
Ο κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Επενδύσεων είναι εναρμονισμένος με το
Καταστατικό και τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία του ΤΕΑ-ΕΛΤΑ. Εγκρίνεται από
το Δ.Σ. του Ταμείου και τροποποιείται με απόφαση του, μετά από σχετική εισήγηση της
Επιτροπής Επενδύσεων.
Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού υπόκειται στη δικαιοδοσία του Εσωτερικού
Ελέγχου του Ταμείου από την Ελεγκτική Επιτροπή.
Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε με την 10/25.04.2006 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΤΕΑ-ΕΛΤΑ.

2. Σκοπός
Η Επιτροπή Επενδύσεων είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο που προβλέπεται στο
καταστατικό του ΤΕΑ-ΕΛΤΑ (άρθρο 27, παρ. 5). Κύρια αποστολή της είναι η παροχή
συμβουλών στο Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΕΛΤΑ σχετικά με τη διαχείριση των κεφαλαίων των
Αποθεματικών του Ταμείου.
Η Επιτροπή Επενδύσεων λειτουργεί στο πλαίσιο των διατάξεων του καταστατικού του
ΤΕΑ-ΕΛΤΑ και της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των Ταμείων Επαγγελματικής
Ασφάλισης, καθώς και των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ταμείου.

3. Σύνθεση
Η Επιτροπή Επενδύσεων του ΤΕΑ-ΕΛΤΑ αποτελείται από πέντε (5) μέλη ένα εκ των
οποίων ορίζεται Πρόεδρος. Υποχρεωτικά, μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων είναι ένα
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Πόρων.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Επενδύσεων είναι απόφοιτος ΑΕΙ με πολύ καλή γνώση της
Αγγλικής Γλώσσας, με επιστημονική αρτιότητα και εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών
σε ανώτατη θέση ευθύνης Τραπεζικών ή Ασφαλιστικών ή Επενδυτικών Οργανισμών. Τα
λοιπά μέλη της Επιτροπής είναι απόφοιτοι ΑΕΙ που διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή
εμπειρία σε θέματα Επενδύσεων Κεφαλαίων και Ασφαλιστικών Αποθεμάτων.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων ορίζονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
Ως γραμματέας που τηρεί τα Πρακτικά της Επιτροπής Επενδύσεων ορίζεται ο Γραμματέας
του Δ.Σ.
Κάθε αλλαγή μέλους της Επιτροπής Επενδύσεων γίνεται κατόπιν γραπτής και
αιτιολογημένης εισήγησης του Προέδρου της Επιτροπής Επενδύσεων προς το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ταμείου. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να ορίσει και προσωρινό μέλος
μέχρι να ορίσει το τακτικό μέλος.
Μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων που επιθυμεί να αποχωρήσει οφείλει να γνωστοποιήσει
αυτό εγγράφως στο Δ.Σ.του ΤΕΑ ΕΛΤΑ, αναφέροντας στη σχετική αίτηση τους λόγους
της παραίτησης. Το παραιτούμενο μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων οφείλει να δώσει
στο Ταμείο τον απαραίτητο χρόνο για την αντικατάστασή του.
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Τα μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων παρέχουν αμερόληπτες επενδυτικές συμβουλές και
δεν έχουν σύγκρουση συμφερόντων.
Τα μέλη της επιτροπής Επενδύσεων υποχρεούνται να μην ανακοινώνουν σε τρίτους τις
πληροφορίες των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

4. Υποχρεώσεις και Αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής
Η επιτροπή Επενδύσεων προτείνει στο Δ.Σ. του Ταμείου τα ακόλουθα:
4.1.(α)
Την επενδυτική πολιτική του Ταμείου, τα πλαίσια και την κατανομή των διαφόρων
μορφών επενδύσεων .
Τους διαχειριστές επενδύσεων τους οποίους η επιτροπή αξιολογεί
Το μέρος των Αποθεματικών που θα ανατεθεί προς διαχείριση στον καθένα από τους
διαχειριστές.
Τη θέσπιση του κατάλληλου διαχειριστικού πλαισίου που θα περιλαμβάνει στόχους
απόδοσης και κινδύνου δείκτες αναφοράς και περιορισμούς επενδύσεων.
4.1.(β)
Η Επιτροπή εποπτεύει, παρακολουθεί και ελέγχει τον διαχειριστή του Ταμείου και
υποβάλει σε τακτική και έκτακτη βάση στο Δ.Σ., τα πορίσματα του ελέγχου.
Η Επιτροπή Επενδύσεων για την υποβοήθηση του έργου της υποστηρίζεται από τις
υπηρεσίες του ΤΕΑ-ΕΛΤΑ. Μπορεί επίσης να ζητά την υποστήριξη από εξωτερικούς
συμβούλους, μετά από έγκριση από το Δ.Σ. του Ταμείου.

5. Λειτουργία
Η Επιτροπή Επενδύσεων συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου, ο οποίος εισηγείται σε αυτήν τα διάφορα θέματα. Ο πρόεδρος
της Επιτροπής Επενδύσεων διευθύνει και συντονίζει τη συζήτηση. Η Επιτροπή
Επενδύσεων δύναται να συγκληθεί και έκτακτα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή ανοιχτή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για τη
λήψη των αποφάσεων της Επιτροπής Επενδύσεων πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον
τρία από τα μέλη της. Κάθε ψήφος στην Επιτροπή Επενδύσεων είναι ισοσταθμισμένη,
συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Προέδρου της, με εξαίρεση την περίπτωση
ισοψηφίας όπου και υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων που έρχεται σε αντίθεση με τις αποφάσεις της
πλειοψηφίας έχει το δικαίωμα να κάνει γραπτά, χωριστή και τεκμηριωμένη εισήγηση, την
οποία παραδίδει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Επενδύσεων, ο οποίος την κοινοποιεί στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.
Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Επενδύσεων κρατούνται Πρακτικά τα οποία
καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Επιτροπής Επενδύσεων που φυλάσσονται και σε
ηλεκτρονική μορφή για πέντε (5) χρόνια. Τα πρακτικά υπογράφουν όλα τα παρόντα
μέλη.
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Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επενδύσεων είναι απόρρητες, τα δε μέλη της υποχρεούνται
να μην ανακοινώνουν σε τρίτους κάθε είδους πληροφορίες οι οποίες περιέρχονται σε
γνώση τους.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Επενδύσεων μπορεί να εισηγείται θέματα της Επιτροπής
Επενδύσεων στο Δ.Σ. του Ταμείου, όταν κρίνει σκόπιμο ή κατ΄ απαίτηση του Δ.Σ.
Η Επιτροπή Επενδύσεων θα αξιολογεί το έργο της ετησίως και θα αναφέρει σχετικά στο
Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΕΛΤΑ.
Η Επιτροπή Επενδύσεων θα αξιολογεί περιοδικά τον Κανονισμό Λειτουργίας της και θα
εισηγείται τυχόν αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ-ΕΛΤΑ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Εισαγωγή
Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιγράφει τις βασικές αρχές με τις οποίες λειτουργεί η
Ελεγκτική Επιτροπή του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι εναρμονισμένος με το
Καταστατικό και τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία του ΤΕΑ ΕΛΤΑ εγκρίνεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου και τροποποιείται με απόφασή του, μετά από
σχετική εισήγηση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε με την 10/25.10.2004 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΤΕΑ ΕΛΤΑ

2. Σκοπός
2.1 Η Ελεγκτική Επιτροπή λειτουργεί στα πλαίσια του Εσωτερικού Ελέγχου του ΤΕΑ ΕΛΤΑ
και προβλέπεται στο Καταστατικό του Ταμείου (άρθρο 16).
Κύρια αποστολή της είναι η διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων και η υποβολή
αναφορών ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο, τη βελτίωση των λειτουργιών του ΤΕΑ
ΕΛΤΑ με σκοπό την ενίσχυση της αξίας του Ταμείου και της προάσπισης των
συμφερόντων των ασφαλισμένων.
2.2 Η Ελεγκτική Επιτροπή λειτουργεί στα πλαίσια των διατάξεων του Καταστατικού του
ΤΕΑ ΕΛΤΑ, της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των Επαγγελματικών Ταμείων,
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΤΕΑ ΕΛΤΑ καθώς και των αποφάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

3. Σύνθεση
3.1 Η Ελεγκτική Επιτροπή του ΤΕΑ ΕΛΤΑ αποτελείται από τρία (3) μέλη.
-

Ένα (1) Εσωτερικό Ελεγκτή του ΕΛΤΑ. Ο οποίος υποδεικνύεται από τον
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου του ΕΛΤΑ.

-

Ένα (1) Εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από τον ΕΛΤΑ.

-

Ένα (1) Εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την ΠΟΣΤ.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. με επιστημονική κατάρτιση και
εξοικείωση με τις ελεγκτικές τεχνικές που ισχύουν στην Ελλάδα.
3.2 Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ταμείου για 4ετή θητεία.
3.3 Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν δύναται να είναι και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
3.4 Κάθε αλλαγή μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνεται κατόπιν γραπτής υπόδειξης
από το μέρος που αυτό υποδεικνύεται.
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3.5 Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής παρέχουν ανεπηρέαστες και αμερόληπτα κρίσεις
και δεν έχουν σύγκρουση συμφερόντων.
3.6 Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής υποχρεούνται να μην ανακοινώνουν σε τρίτους τις
πληροφορίες των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους.

4. Υποχρεώσεις και Αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Επιτροπής-Πλαίσιο εργασίας
Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι:
-

Καταγραφή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.

-

Παρακολούθηση και έλεγχος της εφαρμογής και της συνεχούς τήρησης :


του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΤΕΑ ΕΛΤΑ



του Καταστατικού



της εν γένει νομοθεσίας που αφορά τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

-

Παρακολούθηση και έλεγχος της οργάνωσης, της δομής και των διαδικασιών
εσωτερικής λειτουργίας του ΤΕΑ ΕΛΤΑ που είναι απαραίτητες για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ασφαλισμένων

-

Διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων

-

Έλεγχο του λογιστικού συστήματος

-

Έλεγχο του πληροφοριακού συστήματος

-

Έγκαιρη αναγνώριση και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων

-

Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο για
τους διενεργούμενους ελέγχους.

5. Λειτουργία
Η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ
ΕΛΤΑ για έγκριση, το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου, καθώς και την Ετήσια Έκθεση
Δραστηριοτήτων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.
Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες του
Ταμείου που πρόκειται να ελεγχθούν μέσα στη χρήση καθώς και να προβλέπει για
τυχόν ειδικές εργασίες ή ειδικούς ελέγχους που μπορεί να ζητηθούν από το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου οφείλει να παρέχει στα μέλη της Ελεγκτικής
Επιτροπής όλα τα απαραίτητα μέσα που θα διευκολύνουν την άσκηση κατάλληλου και
αποδοτικού εσωτερικού ελέγχου.
Οι Υπηρεσίες του ΤΕΑ ΕΛΤΑ υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Ελεγκτικής
Επιτροπής κάθε σχετικό, με τον έλεγχο, στοιχείο ή έγγραφο.
Η Ελεγκτική Επιτροπή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, ύστερα από έγκριση του
Δ.Σ. μπορεί να υποστηρίζεται στο έργο της από τρίτους (εμπειρογνώμονες, Ελεγκτικούς
Οίκους κλπ).
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Η Ελεγκτική Επιτροπή για την εκτέλεση των καθηκόντων της μπορεί να συνεργάζεται με
τους Ορκωτούς Ελεγκτές, το Διαχειριστή Λειτουργιών του Ταμείου, το Διαχειριστή
Επενδύσεων, τον Αναλογιστή, το Θεματοφύλακα, την Επιτροπή Επενδύσεων καθώς και με
του εποπτικούς φορείς (Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εθνική
Αναλογιστική Αρχή κλπ)και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης,
ελέγχου και εποπτείας που αυτοί ασκούν.
Η Ελεγκτική Επιτροπή μετά τη διενέργεια κάθε ελέγχου, συντάσσει Έκθεση η οποία
περιέχει τα ευρήματα του Ελέγχου.
Η Έκθεση Ελέγχου παρουσιάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Στην Έκθεση Ελέγχου αναφέρεται το εύρος του ελέγχου, τα ευρήματα και τα
συμπεράσματα που αποκομίστηκαν, καθώς και οι προτάσεις της Επιτροπής για βελτιωτικές
ή διορθωτικές κινήσεις.
Η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο στο
Διοικητικό Συμβούλιο εκθέσεις δραστηριοτήτων της όπου θα συνοψίζονται τα ευρήματα
των ελέγχων της περιόδου, οι διορθωτικές ενέργειες και ο προγραμματισμός εργασιών για
την επόμενη περίοδο.
Η Ελεγκτική Επιτροπή θα αξιολογεί περιοδικά τον Κανονισμό Λειτουργίας της και θα
εισηγείται τυχόν αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται οι κάθε είδους προμήθειες
αγαθών και οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από το ΤΕΑ ΕΛΤΑ .
2. Οι προμήθειες αγαθών και οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών είναι συμβάσεις από
επαχθή αιτία που συνάπτονται εγγράφως μεταξύ ενός προμηθευτή ή παρέχοντος
υπηρεσίες και του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Οι προμήθειες έχουν ως αντικείμενο την αγορά , τη χρηματοδοτική μίσθωση και τη
μίσθωση αγαθών.
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι προμήθειες και οι προς παροχή υπηρεσίες του ΤΕΑ ΕΛΤΑ εντάσσονται σε ετήσιο
πρόγραμμα, το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την
προϋπόθεση ότι οι σχετικές δαπάνες είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του ΤΕΑ
ΕΛΤΑ.
3. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών διακρίνονται σε ανοικτές,
κλειστές, με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) και συνοπτικές
-

Ανοικτές είναι οι διαδικασίες (ανοικτός διαγωνισμός) στα πλαίσια των οποίων
μπορούν να υποβάλλουν προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής ή παρέχων
υπηρεσίες

-

Κλειστές είναι οι διαδικασίες (κλειστός διαγωνισμός) στα πλαίσια των οποίων
μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο οι προμηθευτές ή παρέχοντες υπηρεσίες
που έχουν προσκληθεί από το ΤΕΑ ΕΛΤΑ

-

Με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) είναι η διαδικασία στα
πλαίσια της οποίας το ΤΕΑ ΕΛΤΑ προβαίνει σε διαβουλεύσεις με προμηθευτές ή
παρέχοντες υπηρεσίες της επιλογής του και διαπραγματεύεται τους όρους της
σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού.

-

Συνοπτικές (πρόχειρος διαγωνισμός) είναι οι διαδικασίες που διενεργούνται μόνο
για τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών αξίας
κατώτερης αυτής που με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει.

4. ΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ με απόφασή του καθορίζει τα ποσά της ετήσιας
κατ είδος δαπάνης σε ΕΥΡΩ μέχρι τα οποία θα μπορούν να γίνονται οι διάφορες διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών.
Παροχή υπηρεσιών που αφορούν μελέτες στρατηγικής ή συνεργασιών του Ταμείου ,
νομική υποστήριξη , χρηματοοικονομικές – επενδυτικές συμβάσεις και ελεγκτικές εργασίες
μπορούν να γίνονται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
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Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη διαδικασία με την οποία θα
συναφθεί κάθε σύμβαση προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών καθορίζοντας και την
προϋπολογισμένη δαπάνη αυτής.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει τα ποσά μέχρι τα οποία τα
Όργανα του ΤΕΑ ΕΛΤΑ θα αποφασίζουν για την κατάρτιση των συμβάσεων.
5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
1. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.
2. Η διακήρυξη διαγωνισμών περιλαμβάνει (κατ ελάχιστον) τα ακόλουθα στοιχεία:
-

Το είδος του διαγωνισμού

-

Το είδος και την ποσότητα των προς προμήθεια αγαθών ή την κατηγορία και
περιγραφή των υπηρεσιών καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών.

-

Την αρμόδια επιτροπή, την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης των
προσφορών καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται.

-

Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών

-

Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια Υπηρεσία και
τη διεύθυνση που πρέπει να αποσταλούν.

-

Τους αναγκαίους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της
προσφοράς.

-

Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την εκτίμηση του
κατώτατου ορίου οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων τα οποία το ΤΕΑ ΕΛΤΑ
απαιτεί από τους προμηθευτές ή του παρέχοντες υπηρεσίες .

-

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση των προσφορών και η
κατακύρωση της προμήθειας ή υπηρεσίας. Στην περίπτωση που κριτήριο είναι η
συμφερότερη προσφορά , καθορίζονται τα στοιχεία και ο τρόπος βαθμολογίας με
βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς.

Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ποια στοιχεία θα περιλαμβάνει
η διακήρυξη κάθε διαγωνισμού.
3. Ο πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται από επιτροπή , η οποία συστήνεται με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό Οργάνου, με υποβολή
εγγράφων προσφορών. Στον πρόχειρο διαγωνισμό δεν απαιτείται δημοσίευση
διακήρυξης και ο αριθμός των προσφορών που θα υποβληθούν πρέπει να είναι κατ
ελάχιστον τρεις (3) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατ ελάχιστον δύο (2)
6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στη διακήρυξη και στη σύμβαση περιέχονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια
αγαθού ή της προς παροχή υπηρεσίας.
Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα απαιτούμενα
χαρακτηριστικά ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας προκειμένου αυτά να προσδιορισθούν
αντικειμενικά έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από το
ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
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Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές
από όλους του ενδιαφερόμενους.
Οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΤΕΑ ΕΛΤΑ και
εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εξουσιοδοτουμένου από αυτό
Οργάνου.
7. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ όταν διενεργεί διαγωνισμό μεριμνά για την ευρεία γνωστοποίηση της
σχετικής διακήρυξης. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΤΕΑ ΕΛΤΑ μεριμνά για:
Τη δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε δύο τουλάχιστον
οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας
Την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές μέρος της έδρας του ΤΕΑ ΕΛΤΑ
Την αποστολή της διακήρυξης στα διάφορα επιμελητήρια και συνδέσμους.
Για τη διάθεση της διακήρυξης σε κάθε ενδιαφερόμενο από την ημερομηνία δημοσίευσης
της περίληψης της.
8. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποβάλλουν με την προσφορά τους, εγγύηση
συμμετοχής, καθώς και δικαιολογητικά τα οποία καθορίζονται κάθε φορά στην διακήρυξη
προκειμένου να αξιολογηθεί η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
Ειδικότερα στις περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων με αναλογιστές, θεματοφύλακες και
διαχειριστές επενδύσεων εφαρμόζονται και οι διατάξεις της απόφασης του Υφυπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Πρόνοιας Φ.Απόφαση /ΟΙΚ 16/09-04-2003
9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Η προθεσμία για τη διενέργεια του κάθε διαγωνισμού καθορίζεται στη διακήρυξη ανάλογα
με το αντικείμενο του διαγωνισμού και δεν πρέπει να είναι μικρότερη των δέκα (10)
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της στον Ελληνικό τύπο.
Επίσης στη διακήρυξη καθορίζονται και οι προθεσμίες για την αποστολή τυχόν
συμπληρωματικών πληροφοριών ή στοιχείων ή εγγράφων σχετικών με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό.
10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
1.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν στο ΤΕΑ
ΕΛΤΑ έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική
διακήρυξη ή πρόσκληση.

2.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, στον οποίο
αναγράφονται η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , ο αριθμός της διακήρυξης και τα στοιχεία του
αποστολέα και του παραλήπτη.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία και δικαιολογητικά που καθορίζονται στην διακήρυξη.
3

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
3.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για
ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης αυτού, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στη διακήρυξη

4.

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, των συμμετεχόντων σ΄αυτόν και της
νομιμότητας της διενέργειας του μέχρι και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται
ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ

2.

Τα χρονικά διαστήματα υποβολής ενστάσεων καθορίζονται στην διακήρυξη του
διαγωνισμού και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3)
ημερών από την ημερομηνία της απόφασης, από το αρμόδιο Όργανο, για την κάθε
φάση του διαγωνισμού.

3.

Επί των ενστάσεων αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το εξουσιοδοτημένο από
αυτό Όργανο ύστερα από εισήγηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης. Στην περίπτωση
που δεν υπάρξει έγγραφη ενημέρωση των συμμετεχόντων η υποβληθείσα ένσταση
θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

12. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
1.

Ο κάθε διαγωνισμός ή διαδικασία διαπραγμάτευσης διενεργείται από επιτροπή.

2.

Έργο της κάθε επιτροπής είναι η διενέργεια του διαγωνισμού, που έχει προκηρυχθεί
με απόφαση του αρμοδίου προς τούτο Οργάνου , και η αξιολόγηση των αιτήσεων
συμμετοχής και των προσφορών, συντάσσοντας κάθε φορά σχετικό πρακτικό με την
κρίση και τις προτάσεις της.
Τα μέλη των Επιτροπών θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία εφόσον
απαιτείται.

3.

Η Παραλαβή των αγαθών ή της παρασχεθείσας υπηρεσίας ή η βεβαίωση εκτέλεσης
αυτής, γίνεται από Επιτροπή. Στην Επιτροπή Παραλαβής δεν μπορεί να συμμετάσχουν
μέλη που συμμετείχαν στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

4.

Οι παραπάνω
επιτροπές συγκροτούνται
με την απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό Οργάνου, που λαμβάνεται για τη
διενέργεια του διαγωνισμού.
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13. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.

Η επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
στη διακήρυξη ή την πρόσκληση. Οι προσφορές μετά την αποσφράγιση παραμένουν
στην επιτροπή.

2.

Η επιτροπή αποσφραγίζει πρώτα τον κυρίως φάκελο και τον φάκελο της τεχνικής
προσφοράς και μετά την αποδοχή των προσφορών με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό Οργάνου, αποσφραγίζει και τον
φάκελο της οικονομικής προσφοράς, μόνο αυτών των προσφορών που έγιναν
αποδεκτές.

3.

Το κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού (χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη
προσφορά) καθορίζεται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του
εξουσιοδοτημένου από αυτό Οργάνου για την διενέργεια του διαγωνισμού και
αναφέρεται στην διακήρυξη ή την πρόσκληση.

4.

Η επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών σε σχέση με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και στοιχεία καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές όπως καθορίζονται
στην διακήρυξη, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

5.

Η επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών, μόνο αυτών
των προσφορών που οι τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές από το αρμόδιο
Όργανο, την ημερομηνία και ώρα που ορίζει με σχετική πρόσκληση.

6.

Η επιτροπή με βάση το κριτήριο για την κατακύρωση και τους σχετικούς όρους της
διακήρυξης αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές συντάσσοντας πρακτικό.

7.

Τα πρακτικά της επιτροπής με σχετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΤΕΑ
ΕΛΤΑ υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο εξουσιοδοτημένο από αυτό
Όργανο για λήψη της σχετικής απόφασης μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού.

8.

Η επιτροπή με γνωμοδότηση της στο σχετικό πρακτικό μπορεί να προτείνει
κατακύρωση ή ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή προσφυγή στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης.

9.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό Όργανο, ύστερα από
πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί να
αποφασίσει:
-

Την επαύξηση της προϋπολογισθείσης δαπάνης μέχρι ποσοστό 30%, εκτός αν
διαφορετικά ορίζεται στη διακήρυξη, στην περίπτωση μη επάρκειας αυτής.

-

Προμήθεια ή Παροχή Υπηρεσίας σε μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αυτής
που θα καθορίζεται στη διακήρυξη κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% ή το 50% αντίστοιχα.

14. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
1.

Στον Προμηθευτή ή στον παρέχοντα Υπηρεσίες στον οποίο έγινε κατακύρωση ή
ανάθεση της προμήθειας ή της υπηρεσίας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση.

2.

Ο προμηθευτής ή ο παρέχων υπηρεσίες υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
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3.

4.

Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
-

Την προς προμήθεια αγαθά και την ποσότητα ή την προς παροχή υπηρεσία

-

Την τιμή

-

Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης ή εκτέλεσης

-

Τις τεχνικές προδιαγραφές

-

Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

-

Τις προβλεπόμενες ρήτρες

-

Τον τρόπο πληρωμής

Η εκτέλεση των συμβάσεων παρακολουθείται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΤΕΑ
ΕΛΤΑ.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Η ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ (ΤΕΑ -ΕΛΤΑ), ως
Νομικό

Πρόσωπο

Ιδιωτικού

Δικαίου

(Ν.Π.Ι.Δ.)

μη

κερδοσκοπικού

χαρακτήρα

πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο 2004 με την έγκριση του Καταστατικού από τον
Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
(Απόφαση: Φ.51020/19631/283/26-08-2004 – ΦΕΚ Β/1364/06-09-2004).
Το ΤΕΑ-ΕΛΤΑ ιδρύθηκε, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της ΠΟΣΤ και του ΕΛΤΑ, (Όρος 4 της
Ε.Σ.Σ.Ε. 2003-2004) στο πλαίσιο του Ν. 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος
Κοινωνικής Ασφάλισης», με διατάξεις του οποίου εισάγεται ο θεσμός των επαγγελματικώνσυμπληρωματικών

συστημάτων

ασφάλισης

που

στόχο

έχει

την

παροχή

στους

ασφαλισμένους συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας.

2.

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ ΕΛΤΑ

Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3029/2002, όπως αυτές συμπληρώνονται
από τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του Νόμου
αυτού, από το Καταστατικό και από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.
Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας και τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

3.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Ο Κανονισμός Επενδύσεων περιγράφει τις βασικές αρχές και κανόνες που διέπουν την
επενδυτική πολιτική του ΤΕΑ ΕΛΤΑ. Είναι εναρμονισμένος με το θεσμικό πλαίσιο για τα
Επαγγελματικά Ταμεία και το Καταστατικό του Ταμείου, και αποτελεί τη βάση για την
κατάρτιση της Δήλωσης των Αρχών της Επενδυτικής Πολιτικής του Ταμείου.
Ο Κανονισμός Επενδύσεων εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου και
τροποποιείται μετά από οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής ύστερα
από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Επενδύσεων.
Ο

παρών

Κανονισμός

εγκρίθηκε

με

την…………………….απόφαση

του

Διοικητικού

Συμβουλίου του ΤΕΑ ΕΛΤΑ .
1

3.1

Εφαρμογή

Η ασφαλιστική τοποθέτηση καθώς και οι επενδύσεις των περιουσιακών στοιχείων του ΤΕΑ
ΕΛΤΑ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία, στο άρθρο 38 του
Καταστατικού και στον παρόντα Κανονισμό Επενδύσεων.
Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα χαρτοφυλάκια του Ταμείου, μη εξαιρουμένων των
ειδικών αποθεματικών που δημιουργούνται από το Ταμείο.
3.2

Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων

Το Δ.Σ. του Ταμείου αποφασίζει τη θέσπιση του κατάλληλου διαχειριστικού πλαισίου που
περιλαμβάνει στόχους απόδοσης και κινδύνου, δείκτες αναφοράς και περιορισμούς
επενδύσεων ύστερα από σχετική πρόταση της Επενδυτικής Επιτροπής.
3.3

Αρμοδιότητες Παρακολούθησης και Ενημέρωσης

Η ενημέρωση για την πορεία των επενδύσεων πραγματοποιείται από αναφορές του
διαχειριστή επενδύσεων και του θεματοφύλακα προς την Επενδυτική Επιτροπή. Στο
πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής Επενδύσεων και ο Θεματοφύλακας παρέχει άμεσα,
οποιαδήποτε πληροφορία τους ζητηθεί για κάθε συναλλαγή που γίνεται για λογαριασμό
του και γενικά για κάθε κίνηση που σχετίζεται με τη διαχείριση του Χαρτοφυλακίου του
και θέτει στη διάθεσή του, όλα τα στοιχεία των συναλλαγών για το Χαρτοφυλάκιό του.
Η περιοδική ενημέρωση με το περιεχόμενο και τη συχνότητα που εκάστοτε συμφωνείται
από τα συμβαλλόμενα μέρη, και αποτυπώνεται στις σχετικές συμβάσεις, διαχείρισης του
χαρτοφυλακίου και παροχής υπηρεσιών θεματοφυλακής.
Ειδικότερα ο Διαχειριστής Επενδύσεων υποχρεούται να αποστέλλει στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ:


κατάσταση των πραγματοποιηθεισών συναλλαγών επί του Χαρτοφυλακίου και
αποτίμηση της θέσης του χαρτοφυλακίου του ημερήσια, και



μηνιαία κατάσταση / έκθεση η οποία θα απεικονίζει λεπτομερώς τη σύνθεση, την
αποτίμηση του Χαρτοφυλακίου, την εξέλιξη των περιουσιακών του στοιχείων του
Χαρτοφυλακίου καθώς και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά την εξεταζόμενη
περίοδο.
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3.4

Πολιτική Αποδοχής του Επενδυτικού Κανονισμού από τρίτους.

Για κάθε εμπλεκόμενο με την Επενδυτική Πολική του Ταμείου, τη διαχείριση των
κεφαλαίων του, κλπ. αποτελεί αναγκαιότητα η αποδοχή του Κανονισμού Επενδύσεων.
Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού υπόκειται στη δικαιοδοσία:


της Επιτροπής Επενδύσεων



του Διαχειριστή Επενδύσεων,



του Θεματοφύλακα,



του Αναλογιστή ,



των Ορκωτών Ελεγκτών και



της Ελεγκτικής Επιτροπής.

4.

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ανώτατο Όργανο Διοίκησης του ΤΕΑ ΕΛΤΑ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το ανώτατο εκτελεστικό Όργανο είναι ο Διευθυντής του Ταμείου , ο οποίος προΐσταται
των Υπηρεσιών του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ λειτουργεί Επιτροπή Επενδύσεων ως γνωμοδοτικό Όργανο με κύρια
αποστολή την παροχή συμβουλών στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη διαχείριση των
κεφαλαίων των αποθεματικών του Ταμείου
Στο πλαίσιο

του εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί η Ελεγκτική Επιτροπή με σκοπό την

ενίσχυση της αποδοτικότητας του Ταμείου και της προάσπισης των συμφερόντων των
ασφαλισμένων.
Οι αρμοδιότητες- καθήκοντα των Οργάνων, των Υπηρεσιών και των Επιτροπών του ΤΕΑ
ΕΛΤΑ καθορίζονται από τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, του Καταστατικού και του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
4.1

Αρμοδιότητες

4.1.1 Το ΔΣ. του Ταμείου είναι υπεύθυνο για κάθε θέμα διοίκησης, εποπτείας, ελέγχου
και διαχείρισης του Ταμείου, είτε ρητά αναφέρεται στον ισχύοντα κάθε φορά Νόμο, είτε
όχι, εκτός εκείνων των θεμάτων που έχουν ανατεθεί, στην ειδική αρμοδιότητα άλλου
οργάνου, από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
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Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

αναφέρονται ρητά στο άρθρο 14 του

Καταστατικού του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
4.1.2 Η Επιτροπή Επενδύσεων του Ταμείου συστήνεται με απόφαση του Δ.Σ. του
ΤΕΑ ΕΛΤΑ και λειτουργεί στο πλαίσιο των διατάξεων του καταστατικού του ΤΕΑ-ΕΛΤΑ και
της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΤΕΑ ΕΛΤΑ, του Κανονισμού λειτουργίας της, του
παρόντος κανονισμού καθώς και των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ταμείου.
Κύρια αποστολή της είναι η παροχή συμβουλών στο Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΕΛΤΑ σχετικά με τη
διαχείριση των κεφαλαίων των Αποθεματικών του Ταμείου.
4.1.3 Η Ελεγκτική Επιτροπή του Ταμείου λειτουργεί στα πλαίσια του Εσωτερικού
Ελέγχου του ΤΕΑ ΕΛΤΑ και προβλέπεται στο Καταστατικό του Ταμείου (άρθρο 16).
Κύρια αποστολή της είναι η διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων και η υποβολή
αναφορών ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο, τη βελτίωση των λειτουργιών του ΤΕΑ
ΕΛΤΑ με σκοπό την ενίσχυση της αξίας του Ταμείου και της προάσπισης των συμφερόντων
των ασφαλισμένων. Λειτουργεί στα πλαίσια των διατάξεων του Καταστατικού του ΤΕΑ
ΕΛΤΑ, της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των Επαγγελματικών Ταμείων, του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΤΕΑ ΕΛΤΑ καθώς και των αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
4.2

Καθαρισμός αρμοδιοτήτων για προσδιορισμό, υλοποίηση και

παρακολούθηση της υλοποίησης της Επενδυτικής Πολιτικής.
Η Επιτροπή Επενδύσεων εποπτεύει, παρακολουθεί και ελέγχει τον διαχειριστή επενδύσεων
του Ταμείου και ενημερώνει σε τακτική και έκτακτη βάση στο Δ.Σ.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επενδύσεων είναι απόρρητες, τα δε μέλη της υποχρεούνται
να μην ανακοινώνουν σε τρίτους κάθε είδους πληροφορίες οι οποίες περιέρχονται σε
γνώση τους.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Επενδύσεων μπορεί να εισηγείται θέματα της Επιτροπής
Επενδύσεων στο Δ.Σ. του Ταμείου, όταν κρίνει σκόπιμο ή κατ’ απαίτηση του Δ.Σ.
4.3

Διαδικασία ανατροφοδότησης και επικαιροποίησης του Επενδυτικού

Κανονισμού
Η Επιτροπή Επενδύσεων συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα ύστερα από
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πρόσκληση του Προέδρου, ο οποίος εισηγείται σε αυτήν τα διάφορα θέματα.
Στις συνεδριάσεις πέραν των μελών της Επιτροπής, καλούνται και συμμετέχουν στελέχη
του Διαχειριστή Επενδύσεων και ο Δ/ντής του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Η βασική θεματολογία κατά τις τακτικές μηνιαίες συναντήσεις με τα στελέχη του
Διαχειριστή

Επενδύσεων

περιλαμβάνει

παρουσίαση

από

μέρους

του

Διαχειριστή

Επενδύσεων:


Της πορείας Ελληνικής και διεθνούς οικονομίας με σκοπό να ενημερώσει για τις εξελίξεις
οι οποίες επηρεάζουν την πορεία των αγορών στις οποίες επενδύει το ΤΕΑ ΕΛΤΑ.



Των Χρηματαγορών (Διεθνών, Χ.Α., ΗΔΑΤ)



Της πορείας του χαρτοφυλακίου του ΤΕΑ ΕΛΤΑ παρουσιάζοντας με κάθε λεπτομέρεια
την πορεία του χαρτοφυλακίου ΤΕΑ ΕΛΤΑ με αναφορές στις επιλογές και στους
παράγοντες που επηρέασαν την απόδοση, το risk profile του χαρτοφυλακίου καθώς και
με πλήρη ανάλυση των τυχόν εξόδων που προέκυψαν από αγοραπωλησίες τίτλων.



Των προσδοκιών της πορείας του χαρτοφυλακίου ΤΕΑ ΕΛΤΑ βάσει εκτιμήσεων για την
πορεία των αγορών στις οποίες επενδύει το ΤΕΑ ΕΛΤΑ.

4.3

Αρμοδιότητες για σχέσεις με τρίτους

Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατό να ορίζονται διαχειριστές επενδύσεων και
θεματοφύλακες κλπ. φορείς που παρέχουν εξωτερικές υπηρεσίες, είτε στην Ελλάδα, είτε
σε άλλο κράτος.
4.4

Αρμοδιότητες για τον προσδιορισμό της κατανομής επενδύσεων και της

πρόσβασης σε στοιχεία και δεδομένα.
Η Επιτροπή Επενδύσεων ενημερώνει, υποστηρίζει και προτείνει στο Δ.Σ. του Ταμείου, την
επενδυτική πολιτική του Ταμείου, τα πλαίσια και την κατανομή των διαφόρων μορφών
επενδύσεων.
Το Δ.Σ. του Ταμείου εγκρίνει τον τρόπο επένδυσης και την επενδυτική πολιτική για τα ίδια
κεφάλαια του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων και ο Θεματοφύλακας παρέχει άμεσα στην Επιτροπή
Επενδύσεων, οποιαδήποτε πληροφορία τους ζητηθεί που σχετίζεται με τη διαχείριση του
Χαρτοφυλακίου του ΤΕΑ ΕΛΤΑ .
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4.5

Ειδικές Αρμοδιότητες:

Το ΔΣ. του Ταμείου κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης
του Ταμείου, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση των προσόδων και της περιουσίας
του Ταμείου. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση του ΤΕΑ
ΕΛΤΑ και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού του.
Ειδικότερα μεταξύ των άλλων:


Εγκρίνει τον τρόπο επένδυσης και την επενδυτική πολιτική για τα ίδια κεφάλαια του
ΤΕΑ ΕΛΤΑ



Ελέγχει την περιουσία του ΤΕΑ ΕΛΤΑ και παίρνει κάθε συντηρητικό μέτρο για την
προστασία της.



Ορίζει διαχειριστές επενδύσεων και θεματοφύλακες φορείς που παρέχουν
εξωτερικές υπηρεσίες στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ (outsourcing), σύμφωνα με διαδικασία που
προβλέπεται Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.



Συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη του ΤΕΑ ΕΛΤΑ ή τρίτους για τη μελέτη,
προώθηση και αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του,
καθορίζει τις ειδικότερες αρμοδιότητες των Επιτροπών και αποφασίζει επί των
εισηγήσεων.



Αποφασίζει την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση των διατάξεων του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας



Αποφασίζει την τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού μετά από οποιαδήποτε
σημαντική αλλαγή της ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Επενδύσεων.



Αποφασίζει και λαμβάνει κάθε μέτρο για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του
ΤΕΑ ΕΛΤΑ



Εγκρίνει την τοποθέτηση – επένδυση των Κεφαλαίων του ΤΕΑ ΕΛΤΑ, όπως
προβλέπεται στο καταστατικό

Η Επιτροπή Επενδύσεων προτείνει στο Δ.Σ. του Ταμείου:
1. Την επενδυτική πολιτική του Ταμείου, τις τοποθετήσεις, τα πλαίσια και την
κατανομή των διαφόρων μορφών επενδύσεων .
2. Τους διαχειριστές επενδύσεων τους οποίους η επιτροπή αξιολογεί
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3. Το μέρος των Αποθεματικών που θα ανατεθεί προς διαχείριση στον καθένα από
τους διαχειριστές.
4. Τη θέσπιση του κατάλληλου διαχειριστικού πλαισίου που θα περιλαμβάνει στόχους
απόδοσης και κινδύνου δείκτες αναφοράς και περιορισμούς επενδύσεων.
Η Επιτροπή Επενδύσεων για την υποβοήθηση του έργου της υποστηρίζεται από τις
υπηρεσίες του ΤΕΑ-ΕΛΤΑ. Μπορεί επίσης να ζητά υποστήριξη από εξωτερικούς
συμβούλους, μετά από έγκριση από το Δ.Σ. του Ταμείου.
Οι βασικές αρχές με τις οποίες λειτουργεί η Επιτροπή Επενδύσεων του ΤΕΑ ΕΛΤΑ
καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

5.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΕΑ ΕΛΤΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
5.1


Ασφαλιστική τοποθέτηση

Ασφαλιστική τοποθέτηση είναι η διάθεση περιουσιακών στοιχείων για κάλυψη των
υποχρεώσεων του Ταμείου σε τεχνικά Αποθέματα με στόχο τη διασφάλιση των
συμφερόντων των μελών του, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 15 του άρθρου 7
του ν. 3029/02, όπως κάθε φορά ισχύει.



Τα περιουσιακά στοιχεία της ασφαλιστικής τοποθέτησης αποτελούν μετοχές, ομόλογα
και ομολογίες εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και είναι εισηγμένα σε αναγνωρισμένες χρηματιστηριακές αγορές,
μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες
(Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που εμπίπτουν στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ (EL 375/31-12-85) και
λειτουργούν σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ, κρατικά ομόλογα,
έντοκα γραμμάτια, τραπεζικές καταθέσεις και ακίνητα.



Μετοχές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση
μέχρι ποσοστού 5% επί του αναφερόμενου στο άρθρο 7 παρ.15 του ν. 3029/02
ποσοστού, εφόσον οι εκδότες τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο ή από το δίκαιο
άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή της Ε.Ο.Χ. και εφόσον δημοσιεύουν οικονομικές
καταστάσεις ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές.
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Τα περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται σε Ασφαλιστική Τοποθέτηση καλύπτουν το



σύνολο των υποχρεώσεων του Ταμείου σε τεχνικά Αποθέματα. Σε αντίθετη περίπτωση
υποβάλλεται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για έγκριση, Πρόγραμμα Βραχυπρόθεσμης
Χρηματοδότησης των Ελλειμμάτων μέγιστης διάρκειας τριών ετών.
Η τακτοποίηση των υποχρεώσεων των Ταμείων σε Ασφαλιστική Τοποθέτηση,



ολοκληρώνεται την 31η Μαρτίου έκαστου έτους με περιουσιακά στοιχεία που
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.
Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ παρακολουθεί συστηματικά τις Επενδύσεις των

Κεφαλαίων των

Αποθεματικών ώστε να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα ο Βαθμός Επικινδυνότητας του
Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου.
5.2

Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ αναθέτει τη διαχείριση των Αποθεματικών του Ταμείου σε

«Διαχειριστή Επενδύσεων», ο οποίος υποχρεούται να κατέχει τις απαιτούμενες από την
ισχύουσα νομοθεσία άδειες και να τηρεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο
Ευρωπαϊκό Κανονισμό MIFID . Αναλυτικά οι όροι που διέπουν τη συνεργασία τους
αποτυπώνονται στην μεταξύ τους σχετική σύμβαση διαχείρισης του χαρτοφυλακίου.
Γενικά ο Διαχειριστής Επενδύσεων στο πλαίσιο διαχείρισης του χαρτοφυλακίου:


Συνεργάζεται με το ΤΕΑ ΕΛΤΑ και την Επιτροπή Επενδύσεων στην επιλογή της
κατάλληλης στρατηγικής για την επένδυση και την αποεπένδυση των περιουσιακών
Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου.



Παρουσιάζει στην Επενδυτική Επιτροπή του ΤΕΑ ΕΛΤΑ διάφορες επενδυτικές επιλογές
σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002 όπως κάθε
φορά ισχύει, προκειμένου να γίνεται η ασφαλιστική τοποθέτηση των Αποθεματικών
του Ταμείου.



Τηρεί τις προβλέψεις των διατάξεων της Φ.Επαγ.Ασφ./οικ.16/09-04-2003 απόφασης
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.



Πραγματοποιεί επενδυτικές πράξεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και της
εγκεκριμένης Επενδυτικής

Πολιτικής του Ταμείου, σύμφωνα πάντοτε με την

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης..


Ενεργεί ως επιμελής και συνετός εξειδικευμένος επαγγελματίας διαχειριστής με σκοπό
την πραγματοποίηση του επενδυτικού στόχου.
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Συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Επενδύσεων, ύστερα από πρόσκληση
του Προέδρου της, παρουσιάζοντας έκθεση η οποία απεικονίζει λεπτομερώς τη
σύνθεση, την αποτίμηση του Χαρτοφυλακίου,

την εξέλιξη των περιουσιακών του

στοιχείων του Χαρτοφυλακίου καθώς και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά
την εξεταζόμενη περίοδο. .


Ενημερώνει το ΤΕΑ ΕΛΤΑ σχετικά με τη διαχείριση του Χαρτοφυλακίου και, σε τακτά
χρονικά διαστήματα, αποστέλλει σε αυτόν ενημερωτικές αναφορές όπως έχει
συμφωνηθεί

στην μεταξύ σύμβαση. Ημερήσια αποστέλλει

στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ

κατάσταση των πραγματοποιηθεισών συναλλαγών επί του Χαρτοφυλακίου και
αποτίμηση της θέσης του χαρτοφυλακίου


Ενημερώνει ο θεματοφύλακα για τις κινήσεις των επενδύσεων.



Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του ΤΕΑ ΕΛΤΑ, την Επιτροπή Επενδύσεων, την
Ελεγκτική επιτροπή, τους Ορκωτούς ελεγκτές, και τον Αναλογιστή του Ταμείου.



Παρουσιάζει, στην Επιτροπή Επενδύσεων και εάν ζητηθεί και στο Διοικητικό
Συμβούλιο τα αποδεικτικά στοιχεία για τη συνοχή των αρχών της επενδυτικής
πολιτικής του Ταμείου.

5.3

Το ΤΕΑ

ΕΛΤΑ ορίζει «Θεματοφύλακα» ένα τραπεζικό ίδρυμα εγκατεστημένο

στην Ελλάδα, το οποίο κατέχει τις απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες. Οι
όροι παροχής των υπηρεσιών θεματοφυλακής περιλαμβάνονται στην μεταξύ τους σχετική
σύμβαση.
Γενικά ο θεματοφύλακας:


Φυλάσσει τους τίτλους των επενδύσεων του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.



Λαμβάνει εντολές από το Διαχειριστή των επενδύσεων.



Ελέγχει το κατά πόσο οι κινήσεις των επενδύσεων συνάδουν με τη σχετική νομοθεσία
και με την Επενδυτική Πολιτική του Ταμείου.



Διεκπεραιώνει τις παραπάνω εντολές.



Διατηρεί το αρχείο των επενδύσεων και ενημερώνει μηνιαία το Ταμείο και το
Διαχειριστή Επενδύσεων για την τρέχουσα αξία κάθε είδους επένδυσης.
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6.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ

-

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

ΚΑΙ

ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Οι Επενδύσεις των Κεφαλαίων του ΤΕΑ ΕΛΤΑ διέπονται από τις αρχές:


Της συνετής-συντηρητικής διαχείρισης



Της διασποράς



Της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών

ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποίησης των
περιουσιακών στοιχείων που έχουν επενδυθεί.
Οι επενδύσεις γίνονται σύμφωνα με τον «κανόνα της συνετής διαχείρισης» και ιδιαίτερα
σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:


Τα Κεφάλαια των Αποθεματικών του Ταμείου επενδύονται με κανόνα την καλύτερη
δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ασφαλισμένων. Σε περίπτωση πιθανής
σύγκρουσης συμφερόντων το Ταμείο ή ο φορέας που χειρίζεται το χαρτοφυλάκιο
εξασφαλίζει ότι η επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το συμφέρον των
ασφαλισμένων.



Τα Κεφάλαια των Αποθεματικών του Ταμείου επενδύονται κατά τρόπο που να
εγγυάται την ασφάλεια, ποιότητα, ρευστότητα και κερδοφορία του χαρτοφυλακίου
στο σύνολό του.



Τα Κεφάλαια που προορίζονται για τα τεχνικά αποθεματικά επενδύονται κατά τρόπο
που προσιδιάζει στη φύση και τη διάρκεια των προσδοκώμενων παροχών.



Τα

Κεφάλαια

των

αποθεματικών

του

Ταμείου

επενδύονται

κατά

τρόπο

διαφοροποιημένο, ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη εξυπηρέτηση από κάποιο
συγκεκριμένο εκδότη ή όμιλο επιχειρήσεων αλλά και η συσσώρευση κινδύνων στο
χαρτοφυλάκιο συνολικά.


Επένδυση σε παράγωγα μέσα είναι δυνατή όταν συμβάλλουν στη μείωση των
επενδυτικών

κινδύνων

ή

διευκολύνουν

την

αποτελεσματική

διαχείριση

του

χαρτοφυλακίου ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση και έγκριση από το Δ.Σ. του
Ταμείου
6.1

Καθορισμός επενδυτικού στόχου συνολικού χαρτοφυλακίου.

Το Ταμείο καθορίζει τους επενδυτικούς στόχους με τρόπο ώστε:
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i)

Οι επενδυτικές επιλογές να έχουν χρονικό ορίζοντα με γνώμονα την επίτευξη
της μεγαλύτερης δυνατής απόδοσης με ελαχιστοποίηση του αναλαμβανόμενου
κινδύνου.

ii)

Να βοηθούν στην κατανόηση, ταυτοποίηση και μέτρηση των αναμενόμενων
επιπέδων απόδοσης και κινδύνου.

iii)

Να προσφέρονται για συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking).

iv)

Να επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό η διαφοροποίηση

των περιουσιακών

στοιχείων με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρεία διασπορά των επενδύσεων και να
αποφεύγεται οποιαδήποτε σώρευση κινδύνων για το σύνολο του χαρτοφυλακίου.
v)

Να λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις του Ταμείου. τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και
μακροπρόθεσμα.

vi)

Να εγγυώνται την

εφαρμογή των

απαραίτητων διαδικασιών διαχείρισης

επενδυτικού κινδύνου (risk management).
6.2

Θέσπιση χαρτοφυλακίου αναφοράς

Το Δ.Σ. του Ταμείου, ύστερα από πρόταση της Επενδυτικής Επιτροπής καθορίζει
χαρτοφυλάκιο αναφοράς, η σύνθεση του οποίου αντικατοπτρίζει τα αποδεκτά
επίπεδα κινδύνου και αποδόσεων των επενδύσεων και χρησιμεύει ως συγκριτικό
στοιχείο για να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του

επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Τα

χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου αναφοράς ενσωματώνουν τους επενδυτικούς
στόχους του Ταμείου, όσον αφορά τη σχέση κινδύνου/απόδοσης, και πρέπει να είναι
συνεπές με τις γενικές αρχές και την εκάστοτε νομοθεσία που διέπει τα Επαγγελματικά
Ταμεία.
Στόχοι του χαρτοφυλακίου αναφοράς.


Καθορισμός του συνολικού και του επί μέρους, ανά επενδυτικό μέσο, βαθμού
κινδύνου του επενδυτικού χαρτοφυλακίου 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
μεταξύ

μετοχών, τίτλων

παραμέτρων

σταθερού

κατηγοριών (Asset Mix), δηλαδή

εισοδήματος,

κλπ. και αφετέρου, των

διασποράς για την επίτευξη καλύτερης απόδοσης έναντι

του
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αναλαμβανόμενου επενδυτικού κινδύνου.
Αποτύπωση της



επιθυμητής

διάρθρωσης

του χαρτοφυλακίου

ανά διάρκεια,

προκειμένου περί επενδύσεων σε χρεόγραφα.
6.3

Έκτακτη Επενδυτική Στρατηγική σε Περιόδους Κρίσης
Το Ταμείο δύναται να εκπονεί έκτακτη επενδυτική στρατηγική ορισμένου χρόνου η



οποία θα υλοποιείται παράλληλα ή/και ταυτόχρονα με την ισχύουσα επενδυτική
πολιτική. Σκοπός της είναι η αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου που
απορρέουν από έκτακτα ή/και ακραία γεγονότα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό. Η έκτακτη επενδυτική στρατηγική ορισμένου χρόνου υλοποιείται κατόπιν
εισήγησης της Επενδυτικής Επιτροπής και στην συνέχεια με έγκριση του Δ.Σ.
Ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης ή/και παράτασης της, εισηγείται έγκαιρα (προ
λήξεως) από την επενδυτική Επιτροπή προς έγκριση από το Δ.Σ.
6.4

Γενικές αρχές διαχείρισης κινδύνων - Προσδιορισμός αποδεκτού επιπέδου

κινδύνου.
Γενικές αρχές διαχείρισης κινδύνων: Η ασφάλεια,

η ρευστότητα και η

αποδοτικότητα των υπό διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων αποτελούν, με τη
συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας, τις βασικές αρχές επενδυτικής πολιτικής του
Ταμείου. Οι καθοριζόμενοι στόχοι επενδυτικής πολιτικής, όπως εξειδικεύονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Επενδύσεων
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού και θα πρέπει να είναι
σαφείς, μετρήσιμοι και να λαμβάνουν υπόψη τις γενικές αρχές διαχείρισης κινδύνων.
Προσδιορισμός αποδεκτού επιπέδου κινδύνου: Με δάση 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.
6.5

Στοιχεία Επενδύσεων

Γενικά


Οι Επενδύσεις των Κεφαλαίων του ΤΕΑ ΕΛΤΑ γίνονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
αποκλειστικά στον παρόντα Κανονισμό Επενδύσεων, την Επενδυτική Πολιτική
(παράρτημα του Κανονισμού) και τη Σύμβαση Διαχείρισης μεταξύ Ταμείου και
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Διαχειριστή, όπως καθορίζονται με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ταμείου.


Οι Επενδυτικές τοποθετήσεις να γίνονται σε τίτλους που παρέχουν υψηλή
ρευστότητα, εξασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια και διαπραγματεύονται σε επίσημες και
οργανωμένες αγορές που εποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας. Κάθε
Επενδυτική τοποθέτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με λεπτομερή ανάλυση των
προδιαγραφών και των χαρακτηριστικών της.



Κάθε Επενδυτική τοποθέτηση συνοδεύεται με όλα τα επίσημα παραστατικά από τα
οποία θα αποδεικνύεται η πραγματική τιμή και αξία της εκάστοτε συναλλαγής.



Δεν επιτρέπονται συναλλαγές σε επενδυτικά προϊόντα που εμπεριέχουν συνθήκες
υψηλού κινδύνου λόγω μη εμπορευσιμότητας.

6.6

Επιτρεπόμενα περιουσιακά στοιχεία στα οποία επενδύει το Ταμείο:



Ακίνητα, για στέγαση ή εκμετάλλευση.



Βραχυπρόθεσμα

επενδυτικά

εργαλεία

(τραπεζικές

καταθέσεις,

προθεσμιακές

καταθέσεις, repos κ.α)


Εξειδικευμένα προϊόντα διαχείρισης διαθεσίμων που εκδίδονται από τραπεζικούς
οργανισμούς της Ελλάδος και του εξωτερικού με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα



Κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα χωρών Ευρωζώνης.



Ομόλογα κεντρικών κυβερνήσεων αναπτυγμένων χωρών.



Μετοχές, ομόλογα ομολογίες εταιρειών και άλλα χρεόγραφα εταιριών εφόσον έχουν
εκδοθεί στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε. 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 (ΕL 375/31-12-85) και λειτουργούν σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος της Ε.Ε., κρατικά ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, τραπεζικές καταθέσεις και
ακίνητα.


Ομόλογα τραπεζών και γενικότερα εταιρειών υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας



Μετατρέψιμα ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας



Σε άλλες κινητές αξίες, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Επενδύσεων και έγκριση
από το Δ.Σ. και εφόσον προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
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Σε κάθε περίπτωση οι επενδύσεις των κεφαλαίων – αποθεματικών του ΤΕΑ ΕΛΤΑ γίνονται
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα Επαγγελματικά Ταμεία.
6.7

Επενδυτικοί Περιορισμοί

Το Ταμείο μπορεί να επενδύει τα κεφάλαια του σύμφωνα με:


Το άρθρο 7 παρ. 15 του Ν. 3029/2002 όπως εκάστοτε ισχύει (Βλ. σχετικά άρθρο 12
του Ν.3385/2005),



Τα άρθρα
o

5 ("Ασφαλιστική Τοποθέτηση"),

o

6 ("Ειδικά Χαρακτηριστικά Περιουσιακών Στοιχείων Ασφαλιστικής
Τοποθέτησης"),

o

7 (Κανόνες Επενδύσεων") της Υ.Α. Φ. Επαγ. Ασφ/οικ. 16/9-4-2003 (ΦΕΚ
462Β-17.4.2003), όπως εκάστοτε ισχύει.



Τους ειδικούς περιορισμούς που περιλαμβάνει η εγκεκριμένη από το Δ.Σ. του
Ταμείου Επενδυτική Πολιτική

6.8

Επιλογή δείκτη συγκριτικής αξιολόγησης (Benchmark)

Για κάθε κατηγορία επενδύσεων που υπάρχει στο χαρτοφυλάκιο αναφοράς, ορίζεται
δείκτης συγκριτικής αξιολόγησης όπου αυτό είναι δυνατό. 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 αναδιάρθρωση τους σε τακτική ή έκτακτη 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:
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o Να υπολογίζονται και να διαχέονται προς το ευρύ επενδυτικό κοινό σε
τακτική Βάση.
o Να παράγονται σε πραγματικό ή σχεδόν πραγματικό χρόνο από τον
διαχειριστή τους.
o Να έχουν επιστημονικά αποδεκτούς κανόνες και μεθοδολογία υπολογισμού.
o Να υπόκεινται σε ημερήσιο και τακτικό έλεγχο για τον υπολογισμό τους.
6.9

Επενδύσεις σε συνάλλαγμα

Το Ταμείο δύναται να επενδύει σε συνάλλαγμα κατόπιν πρότασης του διαχειριστή
επενδύσεων, σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Επενδύσεων και έγκριση του Δ.Σ. του
Ταμείου.

7.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

7.1

Μέτρηση Αποδόσεων

Για τη μέτρηση των αποδόσεων των επενδυτικών χαρτοφυλακίων του Ταμείου
εφαρμόζεται η μέθοδος της Χρονοσταθμισμένης Απόδοσης (Time Weighted Return –
TWR)
7.2

Μέτρηση και διαχείριση Κινδύνων

Η μέτρηση και διαχείριση των κινδύνων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ταμείου
αποτελεί σημαντική παράμετρο για την αποτελεσματική υλοποίηση της επενδυτικής
στρατηγικής. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Επενδύσεων και ο Διαχειριστής Επενδύσεων
μεριμνούν για τη μέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου αγοράς, του πιστωτικού
κινδύνου και του λειτουργικού κινδύνου με σκοπό τη διατήρηση τους σε αποδεκτά
επίπεδα.
7.2.1. Κίνδυνος Αγοράς:
α. Μέθοδοι μέτρησης κινδύνου αγοράς.
Για τη μέτρηση των κινδύνων αγοράς του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ταμείου
αναλόγως των χαρακτηριστικών, δύνανται να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι μέθοδοι:
αα. Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk – Var), ή
αβ. Τροποποιημένος συντελεστής διάρκειας (Modified Duration).
15

Για τη διαχείριση των κινδύνων αγοράς

του

Ε π ε νδυτικού

Χαρτοφυλακίου η

μέθοδος VaR χρησιμοποιείται για το σύνολο του χαρτοφυλακίου, με επιλογή των
γενικών παραμέτρων, δηλαδή του στατιστικού επιπέδου εμπιστοσύνης, και του
επενδυτικού ορίζοντα.
β. Συμπεριφορά χαρτοφυλακίου σε ακραίες συνθήκες αγορών (Stress Testing).
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 κεφαλαίων. Η
συμπεριφορά αυτή καταγράφεται από την Επιτροπή Επενδύσεων και το Διαχειριστή
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 Διαχειριστή Επενδύσεων του Ταμείου..
7.2.2. Πιστωτικός κίνδυνος χαρτοφυλακίου.
Η Επιτροπή Επενδύσεων και ο Διαχειριστής Επενδύσεων φροντίζει για τη διαχείριση του
πιστωτικού κινδύνου των επενδύσεων, μεριμνώντας παράλληλα για την επίτευξη
ικανοποιητικής διασποράς. Κατά τη διαδικασία επιλογής προς ένταξη στο επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο, αποδίδεται προτεραιότητα σε χρηματοπιστωτικά μέσα με ικανοποιητική
διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας εκδοτών ή των αντισυμβαλλομένων του.
Ειδικά στην περίπτωση προθεσμιακών καταθέσεων το Ταμείο μεριμνά για την επίτευξη
διασποράς,. λαμβάνοντας υπόψη την επί μέρους φερεγγυότητα κάθε αντισυμβαλλόμενου
πιστωτικού ιδρύματος.
7.2.3. Λειτουργικός κίνδυνος.
Για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου του Ταμείου λαμβάνεται μέριμνα για την
ύπαρξη της κατάλληλης τεχνικής και ανθρώπινης υποδομής που απαιτείται.
Σε κάθε περίπτωση,

το Διοικητικό Συμβούλιο

του Ταμείου φέρει

τη συνολική

ευθύνη υλοποίησης της πολιτικής διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου.
7.3 Εκθέσεις παρακολούθησης κινδύνων απόδοσης χαρτοφυλακίου
Μηνιαία, ο Διαχειριστής Επενδύσεων του Ταμείου συντάσσει έκθεση - ανασκόπηση
επενδύσεων όπου καταγράφονται οι μεταβολές της αξίας των χαρτοφυλακίων, η εξέλιξη
της απόδοσης και του βαθμού του επενδυτικού κινδύνου. Στις τακτικές αυτές εκθέσεις 16

ανασκοπήσεις θα αναφέρεται λεπτομερής καταγραφή των επενδύσεων του Ταμείου, ως
επίσης και οι αποκλίσεις των αποδόσεων και βαθμού κινδύνου από τους δείκτες
αξιολόγησης (benchmarking)
8.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

O παρών κανονισμός τροποποιείται έπειτα από πρόταση της Επενδυτικής Επιτροπής και
σχετική απόφαση του Δ.Σ.
9.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Επισυνάπτονται ως παραρτήματα οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που
αφορούν την Επενδυτική Πολιτική του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
σύμφωνα με την Φ51010/οικ/19976/86
“Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των
Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης”

A. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ διαθέτει αποτελεσματική λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, η οποία
περιλαμβάνει στρατηγικές, διεργασίες και διαδικασίες αναφοράς απαραίτητες για τον
προσδιορισμό, τη μέτρηση, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την αναφορά, σε
συνεχή βάση, των κινδύνων, στους οποίους είναι ή θα μπορούσε να είναι εκτεθειμένο.
Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων του Ταμείου παρουσιάζονται στις
παρακάτω ενότητες. Στην κάθε μια από τις παρακάτω ενότητες γίνεται ξεχωριστή
αναφορά για την κάθε κατηγορία κινδύνου που αντιμετωπίζει το Ταμείο.

B. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Η πολιτική διαχείρισης Κινδύνων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ταμείου
Η διαχείριση κινδύνου είναι οι διαδικασίες εκείνες που επιτελούνται από το Δ.Σ. του
Ταμείου τα διευθυντικά στελέχη και το λοιπό προσωπικό - και οι οποίες είναι σχεδιασμένες
για να παρέχουν εύλογη διασφάλιση όσον αφορά στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
Οι

στόχοι

περιλαμβάνουν

προσαρμοστικότητα

των

την

αποτελεσματικότητα,

λειτουργιών

του

ΤΕΑ

την
ΕΛΤΑ

αποδοτικότητα
την

και

αξιοπιστία

την
της

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους
κανονισμούς.
Οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται συνεχώς και λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα της
οργάνωσης και αφορούν όλο το προσωπικό.
Η διαχείριση κινδύνων καλύπτει καταλλήλως την εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το
εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των Ταμείου τους κινδύνους που
μπορούν να αντιμετωπίσουν.
Για κάθε μια κατηγορία κινδύνου καθορίζονται ξεχωριστά ποσοτικά ή/και ποιοτικά όρια
ανοχής, η υπέρβαση των οποίων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και την
επίτευξη του σκοπού τους.
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2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ ενδέχεται να εκτίθεται λόγω των δραστηριοτήτων του στους ακόλουθους
κινδύνους:


Ασφαλιστικός

κίνδυνος,

όπως

ο

κίνδυνος

αδυναμίας

εκπλήρωσης

των

υποχρεώσεων του ΤΕΑ ΕΛΤΑ, εξαιτίας δημογραφικών ή άλλων μη αναμενόμενων
μεταβολών.


Επενδυτικός ή κίνδυνος αγοράς, όπως ο κίνδυνος απωλειών που οφείλονται σε
δυσμενείς μεταβολές των επιτοκίων και άλλων τιμών της αγοράς. Ο κίνδυνος μπορεί
επίσης να προκύψει λόγω επενδύσεων σε μη εισηγμένα/μη εποπτευόμενα προϊόντα.
Ο κίνδυνος «συγκέντρωσης» είναι επίσης πιθανός - δηλαδή ο κίνδυνος ότι το
χαρτοφυλάκιο των ΤΕΑ ΕΛΤΑ. δεν είναι επαρκώς διαφοροποιημένο και είναι πολύ
εκτεθειμένο σε ένα περιουσιακό στοιχείο ή εκδότη.



Πιστωτικός κίνδυνος ή κίνδυνος αθέτησης υποχρεώσεων αντισυμβαλλομένου,
όπως ο κίνδυνος απώλειας από την αδυναμία ενός αντισυμβαλλομένου να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, όπως για παράδειγμα ο εκδότης ενός ομολόγου
να αδυνατεί να αποπληρώσει ένα τοκομερίδιο ή την ονομαστική αξία του ομολόγου
στη λήξη του.



Κίνδυνος χρηματοδότησης και φερεγγυότητας, όπως, ο κίνδυνος ότι το ΤΕΑ
ΕΛΤΑ δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να καλύψει τις υποχρεώσεις του και ο
κίνδυνος αφερεγγυότητας της επιχείρησης που χρηματοδοτεί το ΤΕΑ ΕΛΤΑ και
επηρεάζει την ικανότητά της να χρηματοδοτήσει το ταμείο.



Κίνδυνος ρευστότητας, όπως ο κίνδυνος ότι το ΤΕΑ ΕΛΤΑ, οι ασφαλισμένοι ή οι
εργοδότες δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις
τους.



Κίνδυνοι αντιστοιχίας ενεργητικού/παθητικού, όπως ο κίνδυνος που προκύπτει
από ανεπαρκή περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη των υποχρεώσεων, ο οποίος
μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα, από ανεπιθύμητες κινήσεις της αγοράς, οι
οποίες έχουν διαφορετική επίδραση στα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού.



Αναλογιστικός κίνδυνος, όπως ο κίνδυνος που προκύπτει από τη μη επαλήθευση
παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν (π.χ. θνησιμότητα, μακροζωία, ανικανότητα,
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πληθωρισμό, ρευστότητα, κ.λπ.) ή/και από τη χρήση μη κατάλληλων αναλογιστικών
μεθόδων αποτίμησης.


Κίνδυνος διοίκησης και αντιπροσώπευσης, όπως οι υπερβολικές αμοιβές, οι
συγκρούσεις συμφερόντων, οι μεροληπτικές αποφάσεις χρηματοδότησης, η μη
τήρηση εχεμύθειας, η υπεξαίρεση, η απάτη και η κακή κατανομή των πόρων, καθώς
και ο ανεπαρκής καθορισμός πολιτικών και στρατηγικών και άλλες πτυχές της κακής
διοίκησης.



Κίνδυνος λειτουργικός και εξωτερικής ανάθεσης, όπως ο κίνδυνος ζημιών
οφειλόμενων στην ανεπάρκεια ή στην αποτυχία εσωτερικών διαδικασιών, φυσικών
προσώπων και συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πληροφορικής,
καθώς και των κινδύνων που συνδέονται με την εξωτερική ανάθεση των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Συμπεριλαμβάνεται ο κίνδυνος τήρησης αρχείων
(όπως σφάλματα στις επενδυτικές θέσεις, επιδόματα και τέλη που δεν καταβάλλονται,
καθυστερημένες εισφορές, κ.λπ.). Ο κίνδυνος πληροφοριακών συστημάτων - ένα
υποσύνολο του λειτουργικού κινδύνου - είναι ο κίνδυνος που απορρέει από την
ανεπαρκή τεχνολογία και την επεξεργασία πληροφοριών από την άποψη της χρήσης
των συστημάτων, την αποκλειστικότητα, την ακεραιότητα, την υποδομή, τη
δυνατότητα ελέγχου και της συνέχειας σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής.



Εξωτερικός και στρατηγικός κίνδυνος, όπως οι εγγενείς κίνδυνοι όσον αφορά
στην ευαισθησία του ΤΕΑ ΕΛΤΑ σε εξωτερικούς παράγοντες (όπως τον πολιτικό
κίνδυνο, τα δημογραφικά στοιχεία, τον ανταγωνισμό, την τεχνολογία, την
αντασφάλιση, τις συγχωνεύσεις, ο κίνδυνος χρηματοδότησης του ΤΕΑ ΕΛΤΑ από την
επιχείρηση, πολιτική σταθερότητα, φυσικές καταστροφές, κλπ.). Ο κίνδυνος της μη
καταβολής των εισφορών θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη. Στρατηγικός
κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από τις στρατηγικές αποφάσεις.



Νομικός κίνδυνος, όπως η πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων που προκύπτουν από
την εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ή την παράλειψη εφαρμογής των σχετικών
νόμων και κανονισμών.



Κίνδυνος μείωσης της καλής φήμης και αξιοπιστίας, όπως ο άμεσος κίνδυνος
από τη συνεργασία με τρίτο φυσικό ή νομικό, μέσω οικονομικής έκθεσης ή ο έμμεσος
κίνδυνος, μέσω της βλάβης της φήμης, αρνητική αντίληψη του κοινού (π.χ. των
ασφαλισμένων, των εργοδοτών κ.λπ.).
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3. ΑΡΧΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
3.1

Ασφαλιστικός κίνδυνος

Οι δημογραφικές μεταβολές δεν έχουν επίπτωση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
ΤΕΑ ΕΛΤΑ καθότι:


Το

συνταξιοδοτικό

Πρόγραμμα

Εφάπαξ

Παροχής,

λειτουργεί

με

βάση

το

κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένης εισφοράς.


Το πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και υγείας αφορά εν ενεργεία μόνο εργαζόμενους και
υλοποιείται σε συνεργασία με ασφαλιστική εταιρεία η οποία αναλαμβάνει το σύνολο
(100%) του σχετικού κινδύνου.

3.2

Επενδυτικός ή κίνδυνος αγοράς

Οι πολιτικές και οι διαδικασίες του ΤΕΑ ΕΛΤΑ που αφορούν τις Επενδύσεις των κεφαλαίων
του διέπονται από τις αρχές:


Της συνετής-συντηρητικής διαχείρισης



Της διασποράς



Της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών

ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποίησης των
περιουσιακών στοιχείων που έχουν επενδυθεί.
Οι επενδύσεις γίνονται σύμφωνα με τον «κανόνα της συνετής διαχείρισης» και ιδιαίτερα
σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:


Τα Κεφάλαια των Αποθεματικών του Ταμείου επενδύονται με κανόνα την καλύτερη
δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ασφαλισμένων. Σε περίπτωση πιθανής
σύγκρουσης συμφερόντων το Ταμείο ή ο φορέας που χειρίζεται το χαρτοφυλάκιο
εξασφαλίζει ότι η επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το συμφέρον των
ασφαλισμένων.



Τα Κεφάλαια των Αποθεματικών του Ταμείου επενδύονται κατά τρόπο που να
εγγυάται την ασφάλεια, ποιότητα, ρευστότητα και κερδοφορία του χαρτοφυλακίου
στο σύνολό του.
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Τα Κεφάλαια που προορίζονται για τα τεχνικά αποθεματικά επενδύονται κατά τρόπο
που προσιδιάζει στη φύση και τη διάρκεια των προσδοκώμενων παροχών.



Τα

Κεφάλαια

των

αποθεματικών

του

Ταμείου

επενδύονται

κατά

τρόπο

διαφοροποιημένο, ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη εξυπηρέτηση από κάποιο
συγκεκριμένο εκδότη ή όμιλο επιχειρήσεων αλλά και η συσσώρευση κινδύνων στο
χαρτοφυλάκιο συνολικά.


Επένδυση σε παράγωγα μέσα είναι δυνατή όταν συμβάλλουν στη μείωση των
επενδυτικών

κινδύνων

ή

διευκολύνουν

την

αποτελεσματική

διαχείριση

του

χαρτοφυλακίου ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση και έγκριση από το Δ.Σ. του
Ταμείου
Για τη μέτρηση των αποδόσεων των επενδυτικών χαρτοφυλακίων του Ταμείου
εφαρμόζεται η μέθοδος της Χρονοσταθμισμένης Απόδοσης (Time Weighted Return –
TWR)
Η μέτρηση και διαχείριση των κινδύνων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ταμείου
αποτελεί σημαντική παράμετρο για την αποτελεσματική υλοποίηση της επενδυτικής
στρατηγικής. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Επενδύσεων και ο Διαχειριστής Επενδύσεων
μεριμνούν για τη μέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου αγοράς με σκοπό τη διατήρηση
τους σε αποδεκτά επίπεδα.
Για τη μέτρηση των κινδύνων αγοράς του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ταμείου
αναλόγως των χαρακτηριστικών, δύνανται να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι μέθοδοι:
α. Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk – Var), ή
β. Τροποποιημένος συντελεστής διάρκειας (Modified Duration).
Για τη διαχείριση των κινδύνων αγοράς

του

Ε π ε νδυτικού

Χαρτοφυλακίου η

μέθοδος VaR χρησιμοποιείται για το σύνολο του χαρτοφυλακίου, με επιλογή των
γενικών παραμέτρων, δηλαδή του στατιστικού επιπέδου εμπιστοσύνης, και του
επενδυτικού ορίζοντα.
3.3


Πιστωτικός κίνδυνος
Η Επιτροπή Επενδύσεων και ο Διαχειριστής Επενδύσεων του ΤΕΑ ΕΛΤΑ φροντίζει για
τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου των επενδύσεων, μεριμνώντας παράλληλα για
την επίτευξη ικανοποιητικής διασποράς. Κατά τη διαδικασία επιλογής προς ένταξη
στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, αποδίδεται προτεραιότητα σε χρηματοπιστωτικά μέσα
5

με

ικανοποιητική

διαβάθμιση

πιστοληπτικής

ικανότητας

εκδοτών

ή

των

αντισυμβαλλομένων του.
Ειδικά στην περίπτωση προθεσμιακών καταθέσεων το Ταμείο μεριμνά για την



επίτευξη διασποράς,. λαμβάνοντας υπόψη την επί μέρους φερεγγυότητα κάθε
αντισυμβαλλόμενου πιστωτικού ιδρύματος.
Το Δ.Σ. του Ταμείου, ύστερα από πρόταση της Επενδυτικής Επιτροπής



καθορίζει χαρτοφυλάκιο αναφοράς, η σύνθεση του οποίου αντικατοπτρίζει τα
αποδεκτά επίπεδα κινδύνου και αποδόσεων των επενδύσεων και χρησιμεύει ως
συγκριτικό στοιχείο για να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του
χαρτοφυλακίου.

Τα

χαρακτηριστικά

του

επενδυτικού

χαρτοφυλακίου

αναφοράς

ενσωματώνουν τους επενδυτικούς στόχους του Ταμείου, όσον αφορά τη σχέση
κινδύνου/απόδοσης, και πρέπει να είναι συνεπές με τις γενικές αρχές και την
εκάστοτε νομοθεσία που διέπει τα Επαγγελματικά Ταμεία.
Οι διαδικασίες του ΤΕΑ ΕΛΤΑ περιλαμβάνουν επιπλέον:





τη διαρκή παρακολούθηση της είσπραξης των πάσης φύσεως εσόδων



την καθημερινή παρακολούθηση του ύψους των ρευστών διαθεσίμων
κεφαλαίων



3.4

την προσεκτική επιλογή των πιστωτικών ιδρυμάτων

Κίνδυνος χρηματοδότησης και φερεγγυότητας.

1. Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του έχει συστήσει την Υπηρεσία

Πόρων η οποία μεταξύ άλλων:


Παρακολουθεί, ελέγχει και προβαίνει στις απαραίτητες συμφωνίες, των τακτικών
εισφορών των ασφαλισμένων και του εργοδότη.



Παρακολουθεί, ελέγχει και προβαίνει στις απαραίτητες συμφωνίες των πρόσθετων
προαιρετικών εισφορών των ασφαλισμένων.



Ελέγχει την ορθότητα , τη μορφή και τα ποσά των στοιχείων των εισφορών.



Επικοινωνεί με τους αρμόδιους υπαλλήλους του εργοδότη και επιλύει τυχόν
προβλήματα ή ελλείψεις στα στοιχεία.



Παρακολουθεί και ελέγχει τις μεταβολές του ύψους των τακτικών και προαιρετικών
εισφορών.
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Μεριμνά

για

την

τήρηση

και

ενημέρωση

των

Ατομικών

Συνταξιοδοτικών

Λογαριασμών.
2. Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ έχει συστήσει ειδικά αποθεματικά για την μείωση των κινδύνων

χρηματοδότησης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ταμείου δύναται με απόφασή του, να τακτοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια εκκρεμότητα με
τη μεταφορά του αναγκαίου ποσού, από το αποθεματικό λειτουργίας, δικαίωμα που
παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, από το άρθρο 23 του καταστατικού του Ταμείου.
3.5

Κίνδυνος ρευστότητας

Η Επενδυτική Πολιτική του ΤΕΑ ΕΛΤΑ καθορίζει:


Μετρητά και μέσα χρηματαγοράς Ελάχιστο 10.0% του συνολικού ενεργητικού



Η ασφάλεια, η ρευστότητα και
επενδυτικών

χαρτοφυλακίων

η αποδοτικότητα

αποτελούν,

με

τη

των υπό διαχείριση
συγκεκριμένη

σειρά

προτεραιότητας, τις βασικές αρχές επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου.


Οι Επενδυτικές τοποθετήσεις να γίνονται σε τίτλους που παρέχουν υψηλή
ρευστότητα, εξασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια και διαπραγματεύονται σε επίσημες και
οργανωμένες αγορές που εποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας.

3.6

Κίνδυνοι αντιστοιχίας ενεργητικού/παθητικού

Για την αποφυγή κινδύνων αντιστοιχίας ενεργητικού /παθητικού το ΤΕΑ ΕΛΤΑ:


Τηρεί βιβλία κατά το διπλογραφικό σύστημα του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)



Η τήρηση των βιβλίων γίνεται με μηχανογραφικό τρόπο και εφαρμόζεται το Κλαδικό
Λογιστικό Σχέδιο των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Δ. 80/1997) για την
παρακολούθηση των λογαριασμών και τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων.

3.7

Αναλογιστικός κίνδυνος

Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ δεν εκτίθεται σε κινδύνους που προκύπτουν από τη μη επαλήθευση
παραδοχών

που

χρησιμοποιήθηκαν

(π.χ.

θνησιμότητα,

μακροζωία,

ανικανότητα,

πληθωρισμό, ρευστότητα, κ.λπ.) ή/και από τη χρήση μη κατάλληλων αναλογιστικών
μεθόδων αποτίμησης.
Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ διαθέτει δύο κλάδους παροχών:
Α. Την εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή τύπου Καθορισμένης Εισφοράς
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Β. Παροχές ασφάλισης Ζωής και Υγείας
Α. Σε ότι αφορά την εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή δεν υπάρχει αναλογιστικός κίνδυνος
αφού η παροχή διαμορφώνεται από την καθορισμένη εισφορά και τις προκύπτουσες
αποδόσεις επενδύσεων. Ως εκ τούτου, δεν γίνεται αναλογιστική εκτίμηση προκειμένου να
επαληθευτεί η δυνατότητα χρηματοδότησης των παροχών αφού αυτή είναι αυτονόητη.
Άρα, δεν υπάρχουν αναλογιστικές παραδοχές οι οποίες θα πρέπει να επαληθευτούν, ούτε
προκύπτει η ανάγκη εφαρμογής κάποιας αναλογιστικής μεθόδου. Το κόστος διαχείρισης
της παροχής το έχει αναλάβει κατά 100% ο εργοδότης.
Β. Σε ότι αφορά την παροχή στην ασφάλιση ζωής και υγείας επίσης δεν υπάρχει
αναλογιστικός κίνδυνος αφού η παροχή αυτή είναι αντασφαλισμένη κατά 100% σε μεγάλη
ασφαλιστική εταιρία η οποία έχει αναλάβει και το κόστος διαχείρισης της ασφάλισης.
Ακόμη, σε περίπτωση ανεπάρκειας των ασφαλίστρων το ΔΣ του Ταμείου διατηρεί το
δικαίωμα μείωσης των παροχών ή αύξησης των εισφορών.
3.8.

Κίνδυνος διοίκησης και αντιπροσώπευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ ακολουθεί πολιτική αποδοχών αποσκοπούσα στη
διασφάλιση και προαγωγή της ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων, στην
αποτροπή της ανάληψης υπερβολικών κινδύνων και στην εξυπηρέτηση των στόχων, και
των μακροπρόθεσμων συμφερόντων του Ταμείου.
Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπει την παροχή
μεταβλητών αποδοχών σε στελέχη του ούτε και την πρόβλεψη ιδιαίτερων πληρωμών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ΤΕΑ ΕΛΤΑ υιοθετεί και περιοδικά αναθεωρεί τις γενικές αρχές
της πολιτικής αποδοχών. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο
μεριμνά για την επαναξιολόγηση της παρούσας πολιτικής με βάση τα αποτελέσματα και
τις επισημάνσεις των εσωτερικών ελέγχων που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα.
Στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΤΕΑ ΕΛΤΑ ειδικά τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση εχεμύθειας ως προς τα
απόρρητα του ΤΕΑ ΕΛΤΑ, τα οποία κατέστησαν σε αυτά γνωστά εξ οιουδήποτε τρόπου ή
λόγου. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο παύσης από μέλος του Δ.Σ.
3.9

Κίνδυνος λειτουργικός και εξωτερικής ανάθεσης

Έναντι του λειτουργικού κινδύνου, το ΤΕΑ ΕΛΤΑ λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:


Καταγραφή γεγονότων που συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο, από την Ελεγκτική
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Επιτροπή (Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου) η οποία προβαίνει σε καταγραφή βάσει
των ευρημάτων των ελέγχων του.
Ειδικότερα, η ελεγκτική εργασία εστιάζει στα παρακάτω αντικείμενα:
o

Παρακολούθηση της εκτέλεσης συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες.

o

Επισκόπηση της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου του Ταμείου από το
Διαχειριστή Επενδύσεων και της σχετικής πρόβλεψης για υποτίμηση των
χρεογράφων,

o

Επισκόπηση των αγορών – πωλήσεων μετοχών και ομολόγων στη διάρκεια
της χρήσης,

o

Επισκόπηση

των

πραγματοποιηθέντων

κερδών

–

ζημιών

από

τις

αγοραπωλησίες χρεογράφων,
o

Έλεγχο σε δειγματοληπτική βάση της ορθότητας των τιμολογίων, τα οποία
αφορούν στις αμοιβές του Διαχειριστή Επενδύσεων, του Θεματοφύλακα και
της ασφαλιστικής εταιρείας,

o

Έλεγχο αν το λογισμικό Διαχείρισης του Μητρώου Μελών και Ατομικών
Λογαριασμών των ασφαλισμένων και της Γενικής Λογιστικής είναι σε πλήρη
λειτουργία.

o

Έλεγχο αν η διαχείριση των Προγραμμάτων του Ταμείου γίνεται σύμφωνα με
τις

διαδικασίες

που

περιγράφονται

στους

εσωτερικούς

κανονισμούς

λειτουργίας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου του Ταμείου.


Έλεγχος της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων από υπάλληλο του ΕΛΤΑ,
αρμόδιο για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής με
καταγραφή γεγονότων που αποτελούν πρόβλημα.



Τήρηση αρχείου backup στο μηχανογραφικό κέντρου του ΕΛΤΑ

3.10 Εξωτερικός και στρατηγικός κίνδυνος
Οι πολιτικές και διαδικασίες του ΤΕΑ ΕΛΤΑ προβλέπουν:


Τακτική επισκόπηση των δραστηριοτήτων του Ταμείου από το Διοικητικό Συμβούλιο.



Εντοπισμός εκτάκτων περιστατικών

(π.χ. μείωση αποδόσεων, μη καταβολή

εισφορών, εξελίξεις στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται το ΤΕΑ ΕΛΤΑ όπως
π.χ. νομοθετικές αλλαγές, οικονομική κρίση κλπ.) ώστε να εξετασθούν σχέδια
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διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.
3.11 Νομικός κίνδυνος
Για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την εσφαλμένη ερμηνεία
και εφαρμογή ή την παράλειψη εφαρμογής των σχετικών νόμων και κανονισμών το
Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική του απόφαση έχει προβεί στην πρόσληψη Νομικού
Συμβούλου.
Περαιτέρω, Δ/ντής του Ταμείου είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της εξέλιξης
του κανονιστικού πλαισίου και τη διενέργεια αναφορών προς το Διοικητικό Συμβούλιο
όταν απαιτείται.
3.12 Κίνδυνος μείωσης της καλής φήμης και αξιοπιστίας
Οι πολιτικές και οι διαδικασίες του ΤΕΑ ΕΛΤΑ περιλαμβάνουν μέτρα:


Τακτικής παρακολούθησης της επικαιρότητας και του οικονομικού τύπου



Αναφοράς περιστατικών στο Διοικητικό Συμβούλιο

Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Η πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις
αναλυτικές ρυθμίσεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Στο

πλαίσιο του

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας υπάρχει μέριμνα για

τον

αποτελεσματικό διαχωρισμό των καθηκόντων των στελεχών και υπαλλήλων, ώστε να
αποφεύγονται περιπτώσεις ασυμβιβάστων ρόλων, συγκρούσεως συμφερόντων και
ταύτισης του προσώπου του ελέγχοντος και του ελεγχομένου και να ελαχιστοποιούνται οι
κίνδυνοι λαθών, παρατυπιών και απάτης.
Η πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων τ ο υ Τ Ε Α Ε Λ Τ Α και των
ασφαλισμένων αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις αναλυτικές ρυθμίσεις του Εσωτερικού
Κανονισμού του Ταμείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ μεριμνά για τον περιορισμό της ροής των
πληροφοριών ώστε να μην αποκτούν πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες αναρμόδια
πρόσωπα, παρά μόνο αν οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες για την άσκηση των
καθηκόντων τους.
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Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων είναι αρμόδιος για την υλοποίηση της πολιτικής
διαχείρισης κινδύνων που έχει καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και
αναφέρεται σε αυτό για τη συνολική κατάσταση των κινδύνων του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Στα πλαίσια είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των κινδύνων, τον εντοπισμό, την
ποσοτικοποίηση των κινδύνων αλλά και για την αναφορά προτάσεων για την
αντιμετώπισή τους.
2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο τακτικός εσωτερικός έλεγχος γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή. (Άρθρο 16 του
Καταστατικού).
Ο Ελεγκτική Επιτροπή (Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου) ελέγχει και αξιολογεί τις
διαδικασίες που καλείται να εφαρμόζει ο διαχειριστής Επενδύσεων.

Δ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Η παρακολούθηση των κινδύνων του ΤΕΑ ΕΛΤΑ αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του
Υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων ο οποίος εντοπίζει πιθανούς νέους κινδύνους που
προκύπτουν και αναλύει τα αίτιά τους κατά περίπτωση.
Σε σχέση με τον εντοπισμό νέων κινδύνων ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων
συνεργάζεται με τα την Ελεγκτική Επιτροπή η οποία αξιολογεί τις υφιστάμενες
διαδικασίες της Ταμείου και εντοπίζει κατά περίπτωση κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν
κυρίως από πιθανή ανεπάρκεια ή μη ορθή εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών.
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων είναι αυτός που ποσοτικοποιεί τους υφιστάμενους ή
δυνητικούς κινδύνους (όπου αυτό είναι εφικτό).
Όλα τα παραπάνω γίνονται στο πλαίσιο ελέγχου των κινδύνων στη βάση συνολικών ή
επιμέρους ορίων που έχουν τεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και των ορίων που
θέτει το κανονιστικό πλαίσιο.
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων ενημερώνει το Διοικητικό Σύμβουλο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ
σχετικά, ενώ υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων του Ταμείου,
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος (ή συχνότερα εάν κρίνει σκόπιμο).
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2.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ τουλάχιστον ετησίως ενημερώνεται σχετικά με
την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων, μέσω της Έκθεσης
Διαχείρισης Κινδύνων, η οποία καταρτίζεται ανά τρίμηνο από το αρμόδιο όργανο και
γνωστοποιείται σε αυτό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ ΕΛΤΑ έχει την τελική ευθύνη να διασφαλίζει την
αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κινδύνου, να καθορίζει τη στάση ως προς την
ανάληψη κινδύνου και τα συνολικά όρια ανοχής κινδύνου καθώς και να εγκρίνει τις κύριες
στρατηγικές και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων, λαμβανομένων υπόψη των εισηγήσεων
των υπεύθυνων κινδύνου.
3.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

O παρών κανονισμός τροποποιείται με σχετική απόφαση του Δ.Σ.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
&
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Εισαγωγή
Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν την οικονομική και
λογιστική λειτουργία του ΤΕΑ ΕΛΤΑ .

2. Σκοπός
Σκοπός του κανονισμού είναι να διασφαλίσει ότι η λογιστική οργάνωση του Ταμείου είναι
αξιόπιστη και φερέγγυα και απεικονίζει τα στοιχεία και τις λογιστικές καταστάσεις με
επάρκεια και πληρότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Έγκριση – τροποποίηση
Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε με την ………………………. απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΤΕΑ ΕΛΤΑ

4. Οικονομικό έτος-Τηρούμενα βιβλία-Οικονομικές καταστάσεις
Το οικονομικό έτος της διαχείρισης συμπίπτει µε το ημερολογιακό έτος, αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.
Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ τηρεί βιβλία κατά το διπλογραφικό σύστημα του Κώδικα Φορολογικής
Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)
Η τήρηση των βιβλίων γίνεται με μηχανογραφικό τρόπο και εφαρμόζεται το Κλαδικό
Λογιστικό

Σχέδιο

των

φορέων

Κοινωνικής

Ασφάλισης

(Π.Δ.

80/1997)

για

την

παρακολούθηση των λογαριασμών και τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων.
Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ συντάσσει προϋπολογισμό και οικονομικές καταστάσεις για κάθε οικονομική
χρήση, τις οποίες υποβάλλει στην Εποπτική Αρχή
Τις οικονομικές καταστάσεις αποτελούν


Ο Ισολογισμός



Η κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως ανά κλάδο
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Ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, και



Το προσάρτημα που αποτελείται από πληροφορίες και διευκρινίσεις επί
των παραπάνω

5. Προϋπολογισμός
Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ καταρτίζει κάθε χρόνο Προϋπολογισμό Εσόδων – Δαπανών, ο οποίος
εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο Προϋπολογισμός συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Λογιστηρίου με
ευθύνη του Διευθυντή ΤΕΑ ΕΛΤΑ σε συνεργασία με το Διαχειριστή των Λειτουργιών του
Ταμείου και τον Διαχειριστή των Επενδύσεων.
Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού γίνεται από το Διευθυντή και τις Υπηρεσίες του Ταμείου
στα πλαίσια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Διευθυντής του Ταμείου, ύστερα από αιτιολογημένη απόφασή του δύναται να μεταφέρει
ποσά του Προϋπολογισμού στο επίπεδο δευτεροβαθμίων λογαριασμών και κάτω, σε
ποσοστό μέχρι και 15%, χωρίς να μεταβάλλονται τα συνολικά ποσά του προϋπολογισμού.
Η αναθεώρηση του Προϋπολογισμού γίνεται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται και
για τη σύνταξή του.
Με τον Προϋπολογισμό καταρτίζονται και τα ετήσια Προγράμματα Προμηθειών και
Παροχής υπηρεσιών τα οποία εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Ισολογισμός
Στον ισολογισμό εμφανίζονται:
Η αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου με κατάλληλη ανάλυση.
Η αξία των απαιτήσεων του Ταμείου.
Η αναλογιστική αξία των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις δεδουλευμένες παροχές
που έχει αναλάβει το Ταμείο για τους ασφαλισμένους σε αυτόν.
Η αξία εκκρεμών (οφειλόμενων) παροχών στο τέλος της χρήσης.
Η

αξία

άλλων

υποχρεώσεων

πέραν

αυτών

που

αφορούν

παροχές

προς

τους

ασφαλισμένους.
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7. Αποτελέσματα χρήσης
Στον απολογισμό της κάθε χρήσης περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:
Οι τακτικές εισφορές των μελών για τη δεδομένη χρήση
Οι πρόσθετες προαιρετικές εισφορές των μελών για δεδομένη χρήση
Τα διαπιστωμένα έσοδα από επενδύσεις (τόκοι, μερίσματα κλπ), εντός της χρήσης καθαρά
από φόρους
Κέρδη και ζημιές από ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων
Η τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων
Άλλα έσοδα της χρήσης
Μεταβιβάσεις ποσών από άλλους φορείς
Καταβληθείσες παροχές μελών, εντός της χρήσης
Η μεταβολή της αξίας των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις δεδουλευμένες παροχές
που έχει αναλάβει το Ταμείο για τους ασφαλισμένους
Μεταβολή εκκρεμών (οφειλόμενων) παροχών εντός της χρήσης
Έξοδα διαχείρισης του Ταμείου
Άλλα έξοδα
Μεταβιβάσεις ποσών προς άλλους φορείς

8. Οικονομική Διαχείριση
5.1

Έσοδα (Πόροι)
Η είσπραξη των κάθε φύσεως εσόδων του ΤΕΑ ΕΛΤΑ γίνεται με αριθμημένα
Γραμμάτια Είσπραξης τα οποία καταχωρούνται μέσα σε τρεις (3) ημέρες στα
Λογιστικά Βιβλία.

5.2

Δαπάνες (παροχές και λοιπά έξοδα)
Οι δαπάνες του ΤΕΑ ΕΛΤΑ δεν δύναται να πληρωθούν χωρίς την έκδοση
Εντάλματος Πληρωμής. Η κάθε δαπάνη πραγματοποιείται εφόσον αυτή προβλέπεται
στον Προϋπολογισμό του Ταμείου.
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Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η δαπάνη πραγματοποιείται ύστερα από έγκριση
του Διοικητικού Συμβουλίου
Τα εντάλματα Πληρωμής καταχωρούνται μέσα σε τρεις (3) ημέρες στα Λογιστικά
Βιβλία.
Οι Εισπράξεις και οι Πληρωμές διενεργούνται μέσω του λογαριασμού όψεως του
Ταμείου που τηρείται σε Τραπεζικό ίδρυμα.
Κάθε είσπραξη ή πληρωμή διενεργείται ύστερα από εντολή του Διοικητικού
Συμβουλίου ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο.
Το Τραπεζικό ίδρυμα ενημερώνει το Ταμείο εντός 24 ωρών για κάθε είσπραξη ή
πληρωμή. Η ενημέρωση περιλαμβάνει το ποσό, την ημερομηνία είσπραξης ή
πληρωμής και τη σχετική αιτιολογία.
Οι παραπάνω πράξεις καταχωρούνται μέσα σε τρεις (3) ημέρες στα Λογιστικά
Βιβλία.
5.3

Λογαριασμός όψεως
Το ΤΕΑ ΕΛΤΑ τηρεί, σε τραπεζικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, λογαριασμό
όψεως.
Στο λογαριασμό αυτό κατατίθενται οι εισφορές και τα λοιπά έσοδα και από αυτόν
καταβάλλονται οι παροχές και οι λοιπές πληρωμές.
Το τραπεζικό ίδρυμα:
-

Ενημερώνει το ΤΕΑ ΕΛΤΑ εντός 24 ωρών από την κατάθεση ποσού εισφορών ή
άλλου ποσού.

-

Η ενημέρωση περιλαμβάνει το ποσό, την ημερομηνία κατάθεσης, την αιτιολογία
και το όνομα του καταθέτη.

-

Λαμβάνει από το ΤΕΑ ΕΛΤΑ εντολές για καταβολές παροχών ή άλλου είδους
πληρωμές του Ταμείου.

-

Διεκπεραιώνει την εντολή πληρωμών εφόσον κρίνει ότι όλα είναι σύμφωνα με
τους κανόνες.

-

Ενημερώνει το ΤΕΑ ΕΛΤΑ εντός 24 ωρών από την καταβολή ποσού παροχών ή
άλλου ποσού.
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-

Η ενημέρωση περιλαμβάνει το ποσό, την ημερομηνία καταβολής, την αιτιολογία
και το όνομα του δικαιούχου.

9. Διαχειριστικός Έλεγχος
Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος του ΤΕΑ ΕΛΤΑ διενεργείται, από δύο Ορκωτούς
ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αρχή κάθε οικονομικού
έτους. Με την απόφαση του ορισμού καθορίζεται και η αμοιβή των ελεγκτών.

10.

Τροποποιήσεις

O παρών κανονισμός τροποποιείται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. Κάθε τροποποίηση ισχύει
από την ημερομηνία έγκρισης.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ

1. Εισαγωγή
Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες χορήγησης της
εφάπαξ παροχής του ΤΕΑ ΕΛΤΑ στους ασφαλισμένους του.

2. Σκοπός
Σκοπός του κανονισμού είναι να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες χορήγησης της εφάπαξ
παροχής πραγματοποιούνται με ενιαίο και αποτελεσματικό τρόπο και σύμφωνα με τις
διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου και
του Κανονισμού

Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων

Επαγγελματικής Ασφάλισης.

3. Έγκριση
Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε με την ………………………. απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΤΕΑ ΕΛΤΑ

4. Ατομικός λογαριασμός εφάπαξ παροχών
Για καθένα από τα μετέχοντα μέλη του Ταμείου δημιουργείται, στα πλαίσια του
προγράμματος εφάπαξ παροχής του Ταμείου, Ατομικός Λογαριασμός.
Τα ποσά όλων των Ατομικών Λογαριασμών των μελών αποτελούνται από τα μερίδια που
αντιστοιχούν στο κάθε μέλος. Η αξία του κάθε Ατομικού Λογαριασμού είναι ίση με την αξία
των μεριδίων που τον αποτελούν.
Ο

κάθε

Ατομικός

Λογαριασμός

είναι

κατανεμημένος

σε

τρία

διακριτά

μέρη

(υπολογαριασμούς) ως εξής :
Υπολογαριασμός Α1 : Σχηματίζεται από τις τακτικές εισφορές του εργοδότη.
Υπολογαριασμός Α2 : Σχηματίζεται από τις τακτικές εισφορές του μέλους.
Υπολογαριασμός Β1 : Σχηματίζεται από τις πρόσθετες προαιρετικές εισφορές του μέλους.
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Ο Ατομικός Λογαριασμός ρευστοποιείται όταν πρόκειται να καταβληθεί η εφάπαξ παροχή.
Η ρευστοποίηση του Ατομικού Λογαριασμού γίνεται με βάση την τιμή του μεριδίου κατά
την ημερομηνία ρευστοποίησης. Όταν πραγματοποιηθεί η ρευστοποίηση, ακυρώνεται ο
αντίστοιχος αριθμός μεριδίων και αποσύρεται από το Αποθεματικό Εφάπαξ Παροχών το
ποσό που αντιστοιχεί σε αυτή την αξία. Το ποσό αυτό μεταφέρεται στον Ειδικό
λογαριασμό όψεως, μέχρις ότου καταβληθεί στον δικαιούχο.
Σε κάθε περίπτωση το ποσό της παροχής που δικαιούται ο ασφαλισμένος είναι το υπόλοιπο
του Ατομικού Λογαριασμού του.

5. Μεριδιοποίηση
Οι τακτικές εισφορές καθώς και οι πρόσθετες προαιρετικές εισφορές καταχωρούνται στο
Βασικό Αποθεματικό του Προγράμματος Παροχών. Το αποθεματικό αυτό προορίζεται για
να καλύπτει τις καταβαλλόμενες παροχές του Ταμείου.
Για την διευκόλυνση της διαχείρισης του αποθεματικού και της ενημέρωσης των μελών, τα
κεφάλαια του αποθεματικού αυτού θα έχουν μεριδιοποιημένη μορφή.
Για την πρώτη μεριδιοποίηση καθορίζεται η αξία του μεριδίου σε 5,00 €. Τα ποσά των
πρώτων εισφορών, μετατράπηκαν σε μερίδια με βάση την παραπάνω ισοτιμία. Η
παραπάνω τιμή του μεριδίου μεταβάλλεται ανάλογα με τις αποδόσεις των επενδύσεων
αυτών των κεφαλαίων.
Με την καταβολή των νέων εισφορών κάθε μήνα τα ποσά των νέων εισφορών
μετατρέπονται σε νέα μερίδια με βάση την νέα τιμή του μεριδίου κατά την συγκεκριμένη
ημερομηνία.
Η νέα τιμή του μεριδίου καθορίζεται, πριν ενταχθούν οι νέες εισφορές, ως εξής: Το σύνολο
των κεφαλαίων του αποθεματικού, αποτιμάται σε τρέχουσες τιμές και αφού αφαιρεθούν
τυχόν λειτουργικά έξοδα, η προκύπτουσα αξία διαιρείται με τον αριθμό των μεριδίων που
είναι ήδη σχηματισμένα. Με τον τρόπο αυτό προκύπτει κάθε φορά η νέα τιμή του
μεριδίου. Τα νέα ποσά των εισφορών μετατρέπονται σε νέα μερίδια διαιρούμενα με την
παραπάνω τιμή. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται κάθε φορά που υπάρχουν νέες
εισφορές. Η τιμή του μεριδίου στρογγυλοποιείται σε τρία δεκαδικά ψηφία. Το πλήθος των
μεριδίων που καταχωρείται σε κάθε Ατομικό Λογαριασμό καθορίζεται με αποκοπή των
δεκαδικών ψηφίων που βρίσκονται μετά το τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Οι προκύπτουσες
διαφορές από την αποκοπή καλύπτονται από το Ειδικό Αποθεματικό Λειτουργίας.
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Με τον τρόπο αυτό τα νέα μερίδια σχηματίζονται κάθε φορά που καταβάλλονται στο
Ταμείο εισφορές και ακυρώνονται κάθε φορά που καταβάλλονται παροχές. Ενώ, η τιμή του
μεριδίου αλλάζει από το αποτέλεσμα της απόδοσης των επενδύσεων και της αφαίρεσης
των τυχόν λειτουργικών εξόδων του Ταμείου.

6. Προϋποθέσεις χορήγησης Εφάπαξ παροχής
5.4

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 Καταστατικού και του Εσωτερικού
Κανονισμού λειτουργίας του ΤΕΑ ΕΛΤΑ, κάθε ασφαλισμένος του ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
δικαιούται να λάβει την εφάπαξ παροχή του, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό
του οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:


αποχώρηση από τον εργοδότη λόγω κανονικής ή πρόωρης συνταξιοδότησης
γήρατος



ανικανότητα για εργασία και δικαίωμα σύνταξης αναπηρίας από το φορέα
κοινωνικής ασφάλισης που υπάγεται



θάνατος του ασφαλισμένου, οπότε η παροχή αποδίδεται στη/στο σύζυγο
αυτού/ ής και στα τέκνα του, εφόσον υπάρχουν, και επικουρικά στους
νόμιμους κληρονόμους του,



αποχώρηση από το ΤΕΑ ΕΛ.ΤΑ. για άλλη αιτία, εκτός των ανωτέρω, και με
την προϋπόθεση της συμμετοχής του στο Ταμείο τουλάχιστο για δέκα πέντε
(15) συνεχή έτη. Ως συμμετοχή εννοείται η παρέλευση δεκαπενταετίας από
την εγγραφή του.

5.5

Για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής μετά την παρέλευση δεκαπενταετίας από
την ημερομηνία εγγραφής του ασφαλισμένου δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος
που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν καταβληθεί οι τακτικές εισφορές
ασφαλισμένου και εργοδότη.

5.6

Ο χρόνος, που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν καταβληθεί στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ
τακτικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, δεν αποτελεί κενό ασφάλισης και
η χορήγηση της Εφάπαξ Παροχής γίνεται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 25
του Καταστατικού και του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή ο
ασφαλισμένος δύναται να καταβάλει στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ προαιρετικές εισφορές.
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5.7

Ασφαλισμένος στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ, ο οποίος αποχωρεί από τον εργοδότη του για
οποιαδήποτε αιτία εκτός των περιπτώσεων για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή
αναπηρίας, η Εφάπαξ Παροχή χορηγείται τηρουμένων των προϋποθέσεων που
περιγράφονται στο άρθρο 25 του Καταστατικού, είτε μεταφέρεται σε άλλο ΤΕΑ
στην περίπτωση που ο δικαιούχος γίνει μέλος του και το ζητήσει με αίτησή του.

5.8

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος, μετά την αποχώρησή του επανέλθει για
εργασία και με αίτησή του γίνει μέλος του Ταμείου, τα ποσά των νέων μηνιαίων
εισφορών μετατρέπονται σε μερίδια και πιστώνονται στον υπάρχοντα Ατομικό
Λογαριασμό Εφάπαξ Παροχής του ασφαλισμένου.

5.9

Εισφορές που καταβάλλονται ή οφείλονται στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ, μετά τη χορήγηση και
καταβολή της Εφάπαξ Παροχής στο δικαιούχο, λόγω εκκρεμοτήτων εκκαθάρισης
της μισθοδοσίας του από τον εργοδότη και το ποσό αυτών δεν υπερβαίνει το
σύνολο

των

τακτικών

εισφορών

(ασφαλισμένου

και

εργοδότη)

του

προηγούμενου της αποχώρησης μήνα, δεν επιστρέφονται και μεταφέρονται στο
Ειδικό Αποθεματικό Λειτουργίας.

7. Διαδικασίες χορήγησης Εφάπαξ παροχής
5.10

Προκαταρκτικές ενέργειες για χορήγηση Εφάπαξ παροχής σε ενεργούς
ασφαλισμένους.

Ενεργός

θεωρείται

ο

ασφαλισμένος

με

θεμελιωμένα

συνταξιοδοτικά δικαιώματα ο οποίος απολύεται και διαγράφεται από την δύναμη
των εργοδοτών για συνταξιοδότηση.


Δημιουργία από την Υπηρεσία Γραμματείας, μηνιαίας κατάστασης δικαιούχων
παροχής σύμφωνα με τις αποφάσεις απόλυσης των εργοδοτών. Η Δνση
Ανθρώπινου Δυναμικού των εργοδοτών κοινοποιούν στο ΤΕΑ ΕΛΤΑ τις
σχετικές αποφάσεις απόλυσης αναφέροντας και τον λόγο διαγραφής.



Συμφωνία του αριθμού των δικαιούχων από την Υπηρεσία Λογιστηρίου και
τους αντίστοιχους τομείς Μισθοδοσίας των εργοδοτών.



Έλεγχος από την Υπηρεσία Λογιστηρίου για το αν ολοκληρώθηκε η
εκκαθάριση

της

μισθοδοσίας

των

δικαιούχων

πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους

παροχής.

Ο

έλεγχος

τομείς μισθοδοσίας των

εργοδοτών.
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5.11

Προκαταρκτικές ενέργειες για χορήγηση Εφάπαξ παροχής σε μη
ενεργούς ασφαλισμένους. Μη ενεργός θεωρείται ο ασφαλισμένος ο οποίος
έχει απολυθεί και διαγραφεί από την δύναμη των εταιρειών των εργοδοτών για
οποιονδήποτε άλλο λόγο.


Αίτηση μη ενεργού μέλους για την διαγραφή του από το Μητρώο του
Ταμείου και την χορήγηση της εφάπαξ παροχής.



Έλεγχος από την Υπηρεσία Γραμματείας για το αν πληρούνται οι
προϋποθέσεις παροχής.

5.12 Ενέργειες χορήγησης της παροχής.
Ύστερα από την ολοκλήρωση των ελέγχων για την χορήγηση

της εφάπαξ

παροχής ακολουθούν οι εξής ενέργειες:


Δημιουργία από την Υπηρεσία Γραμματείας σε συνεργασία με την Υπηρεσία
Λογιστηρίου της τελικής συγκεντρωτικής κατάστασης των δικαιούχων
παροχής.



Διαγραφή από την Υπηρεσία Γραμματείας των δικαιούχων παροχής από το
Μητρώο Ασφαλισμένων του Ταμείου.



Ρευστοποίηση

από

την

Υπηρεσία

Λογιστηρίου

των

Ατομικών

τους

λογαριασμών.


Δημιουργία κατάστασης δικαιούχων εφάπαξ παροχής με το δικαιούμενο ποσό
όπως προέκυψε από την ρευστοποίηση των ατομικών τους λογαριασμών.



Μεταφορά του συνολικού ποσού των παροχών από το αποθεματικό εφάπαξ,
σε λογαριασμό όψεως για εκταμίευση.

5.13 Τελικές ενέργειες


Καταβολή της παροχής στο δικαιούχο. Τυχόν έξοδα έμβασης ή αποστολής
του ποσού βαρύνουν τον δικαιούχο. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας
χορήγησης εφάπαξ παροχής σε δικαιούχο προϋποθέτει την ολοκλήρωση της
εκκαθάρισης της μισθοδοσίας του από τον εργοδότη.



Εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο από τον Δ/ντή του Ταμείου για τη λήψη
της σχετικής απόφασης επικύρωσης της χορήγησης εφάπαξ παροχής.

5

8. Τροποποιήσεις
O παρών κανονισμός τροποποιείται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. Κάθε τροποποίηση ισχύει
από την ημερομηνία έγκρισης.

6
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Τίτλος
Εγγράφου:
Κωδικός: ΥΔΚ
Έκδοση: 001

Σελίδες: 140
Ημερομηνία Έκδοσης: 31/03/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Περιγράφεται ο σκοπός, οι αρχές, το πεδίο εργασίας και ο τρόπος λειτουργίας
και οργάνωσης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων του Ταμείου. Με το παρών έγγραφο
εξασφαλίζεται ένα διαφανές πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:
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Α. Γενικά Περί Διαχείρισης Κινδύνων
1. Σκοπός της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων
2. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων στην Οργάνωση του Ταμείου
Β. Πεδίο Εργασίας
1. Θέσπιση και Εφαρμογή Πολιτικών, Διαδικασιών και Μεθόδων για την
Διαχείριση Κινδύνων
2. Παρακολούθηση των Ορίων Ανοχής Κινδύνων και της Επενδυτικής Πολιτικής
3. Σύνταξη Περιοδικών Αναφορών προς το Δ.Σ. του Ταμείου
4. Οργανωτική Διάρθρωση
Γ. Στρατηγική Λειτουργίας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων
1. Στρατηγικός Σχεδιασμός
2. Προγραμματισμός Ενεργειών
3. Ενημέρωση - Πληροφόρηση
4. Επικοινωνία
Δ. Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων
1. Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων για λογαριασμό του Ταμείου
2. Διαδικασίες Διαχείρισης Επενδυτικών Κινδύνων

9
9
10
11
11
12
12
13
13
14
14
14
15
15
15
16

ΤΕΑ ΕΛΤΑ – Ν.Π.Ι.Δ.

Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων 1
Α. Γενικά Περί Διαχείρισης Κινδύνων
1. Σκοπός της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων

2

Η κύρια ευθύνη της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων είναι η θέσπιση και εφαρμογή
πολιτικών, διαδικασιών και μεθόδων που επιτρέπουν την έγκαιρη αναγνώριση, την
μέτρηση και την αντιμετώπιση, καθώς και την διαχείριση των κάθε λογής κινδύνων, που
προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν από τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα
συστήματα λειτουργίας του Ταμείου.
Είναι υπεύθυνη για την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης
κινδύνων, καθώς και για την ακολουθητέα εκάστοτε πολιτική Διαχείριση Κινδύνων.
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ταμείου τα αντικείμενα αρμοδιότητάς
της και συνδράμει στην ασφάλεια, ρευστότητα και αποδοτικότητα των επενδύσεων των
Κεφαλαίων-Αποθεματικών του Ταμείου.
Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί και εξασφαλίζει ότι οι
αναλαμβανόμενοι κίνδυνοι παραμένουν εντός των εγκεκριμένων ορίων ανοχής, όπως
αυτοί έχουν προσδιορισθεί από το Δ.Σ., τις πολιτικές του Ταμείου, καθώς και από την
Εποπτεύουσα Αρχή 3 και τις Εποπτικές Αρχές 4 .
Η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την διατήρηση κατάλληλων και τακτικών αρχείων των
δραστηριοτήτων της για τουλάχιστον 5 έτη, αλλά και για τη διαφύλαξη της ασφάλειας,
της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών /θεμάτων που χειρίζεται.

1

Ο Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει την Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων, εγκρίνεται, και επανεξετάζεται σε τακτική βάση, από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου και αναθεωρείται σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο.
2

3
4

Το Ταμείο, διαρκώς και σε κάθε περίπτωση, συμμορφώνεται με τους νόμους και τις οδηγίες των Εποπτικών Αρχών.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης.
Εθνική Αναλογιστική Αρχή και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
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2. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων στην Οργάνωση του Ταμείου
Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων λειτουργεί ανεξάρτητα από τις Επιτροπές, τα
Τμήματα και τα Στελέχη που εμπλέκονται στην ανάληψη των κινδύνων και αναφέρεται
απευθείας στο Δ.Σ. του Ταμείου, το οποίο και ενημερώνει σε τακτική βάση, για την
πορεία των εργασιών της, καθώς και για την έκθεση του Ταμείου σε κινδύνους,
αναφορικά με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.
Οι διαδικασίες και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζονται συνεχώς και
λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και αφορούν όλο το προσωπικό του
Ταμείου.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων, συμμετέχει
όποτε απαιτείται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου και στις συνεδριάσεις της
Επιτροπής Επενδύσεων.
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Ταμείου,
σχεδιάζει την στρατηγική, τους στόχους και τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Κινδύνων και παρακολουθεί την εξέλιξη και εφαρμογή τους.
Το Δ.Σ., προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη και ανεξάρτητη άσκηση της
λειτουργίας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων, διασφαλίζει ότι πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Η Υπηρεσία διαθέτει τις απαραίτητες αρμοδιότητες, τους πόρους και την
εξειδίκευση που απαιτούνται, καθώς και πρόσβαση σε όλες τις σχετικές
πληροφορίες,
2. Ορίζεται Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων, ο οποίος φέρει την ευθύνη για τη
λειτουργία της υπηρεσίας και για την υποβολή τριμηνιαίων γραπτών αναφορών
και ετήσιας έκθεσης προς το Δ.Σ.,
3. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων είναι ανεξάρτητος και δεν συμμετέχει στην
άσκηση των δραστηριοτήτων τις οποίες παρακολουθεί,
4. Η μέθοδος προσδιορισμού της αμοιβής του Υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων
δεν θέτει ούτε ενδέχεται να θέσει υπό αμφισβήτηση την αντικειμενικότητα του.
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Το Δ.Σ. παρακολουθεί και αξιολογεί τακτικά την καταλληλότητα και την
αποτελεσματικότητα των πολιτικών, των διαδικασιών και των συστημάτων που έχει
θεσπίσει σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση
τυχών αδυναμιών.
Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την θέσπιση και εφαρμογή μιας ενιαίας κουλτούρας
Διαχείρισης Κινδύνων εντός του Ταμείου.

Β. Πεδίο Εργασίας
1. Θέσπιση και Εφαρμογή Πολιτικών, Διαδικασιών και Μεθόδων για την
Διαχείριση Κινδύνων 5
Θεμελιώδης αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων, αποτελεί η θέσπιση και
εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών για θέματα διαχείρισης κινδύνων, σύμφωνα
πάντα με τις υφιστάμενες Κανονιστικές & Νομοθετικές Διατάξεις, καθώς και την
στρατηγική και τους στόχους του Ταμείου.
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου., αφού
ληφθεί υπόψη εισήγηση του Υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων και κοινοποιείται στην
αρμόδια Αρχή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από
το Δ.Σ.
Η Υπηρεσία μεριμνά για την εξεύρεση και εφαρμογή καταλλήλων μεθόδων για την:

5



έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων,



ποσοτικοποίηση τους, με σκοπό την δυνατότητα ανάλυσης και αξιολόγησης
αυτών,



αποτελεσματική και συνεχή παρακολούθησή όλων των κινδύνων,



διαχείρισή όλων των κινδύνων βάση της επιλεγμένης Στρατηγικής.

Η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Επενδυτική Πολιτική, που εφαρμόζεται στο
πλαίσιο διαχείρισης των κεφαλαίων / αποθεματικών του Ταμείου.
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2. Παρακολούθηση των Ορίων Ανοχής Κινδύνων και της Επενδυτικής
Πολιτικής 6
Αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων είναι η κατάθεση εισηγήσεων προς
το Δ.Σ. για τον καθορισμό ή την αναθεώρηση των επιτρεπόμενων ορίων ανοχής για κάθε
κατηγορία κινδύνου.
Το Ταμείο καθορίζει για κάθε μια κατηγορία κινδύνου ξεχωριστά ποσοτικά ή/και
ποιοτικά όρια ανοχής 7 , η υπέρβαση των οποίων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη
βιωσιμότητα και την επίτευξη του σκοπού του. Το Δ.Σ. έχει την τελική ευθύνη να
διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κινδύνων και να καθορίζει τη
στάση του Ταμείου ως προς την ανάληψη κινδύνων και τα συνολικά όρια ανοχής
κινδύνων.
Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνη για την τακτική παρακολούθηση της
πιστής εφαρμογής της Επενδυτικής Πολιτικής και των Ορίων Ανοχής Κινδύνων. Το
Ταμείο διαθέτει διαδικασίες οι οποίες απαιτούν, σε περίπτωση που η επένδυση ή η
επενδυτική δραστηριότητα συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο ή σημαντική μεταβολή του
προφίλ κινδύνου ή υπέρβαση των εγκεκριμένων ορίων ανοχής, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης
Κινδύνων να γνωστοποιεί τον εν λόγω κίνδυνο ή τη μεταβολή του προφίλ κινδύνου ή την
υπέρβαση του ορίου ανοχής στο Δ.Σ.

3. Σύνταξη Περιοδικών Αναφορών προς το Δ.Σ. του Ταμείου
Σε τακτική βάση μεριμνά για την σύνταξη αναφορών / εκθέσεων, με σκοπό την έγκαιρη
και έγκυρη πληροφόρηση του Δ.Σ. για θέματα που αφορούν την έκθεση του Ταμείου σε
πάσης φύσεως κινδύνους (ενδεικτικά: αγοράς, πιστωτικού, λειτουργικού, ρευστότητας,
κτλ).
Το Δ.Σ. του Ταμείου. σε τακτική βάση τουλάχιστον ετησίως ενημερώνεται σχετικά με
την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων, μέσω της Έκθεσης
Διαχείρισης Κινδύνων, η οποία καταρτίζεται ανά τρίμηνο από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης
Κινδύνων και γνωστοποιείται στο Δ.Σ.

6

Ο διαχειριστής επενδύσεων είναι υπεύθυνος για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων που συμμορφώνονται με τα επενδυτικά
όρια ανοχής, όπως αυτά ορίζονται στην επενδυτική πολιτική και στις αποφάσεις / οδηγίες των Εποπτικών Αρχών.
7

Η Επιτροπή Επενδύσεων θέτει τα όρια των επενδύσεων και τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου ώστε ο διαχειριστής
επενδύσεων να προβεί σε επενδύσεις σύμφωνα με τα όρια αυτά.
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4. Οργανωτική Διάρθρωση
Η Υπηρεσία, Διαχείρισης Κινδύνων στελεχώνεται από προσωπικό με κατάλληλες
ικανότητες, γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία που διασφαλίζουν την επίτευξη των
στόχων της, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, ως προς το μέγεθος του
Ταμείου και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του.
Η οργανωτική διάρθρωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων του Ταμείου
καθορίζεται ως κάτωθι:

Γ. Στρατηγική Λειτουργίας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων
Την αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων καθορίζουν οι
κατωτέρω επιμέρους δράσεις:
1.
2.
3.
4.

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Προγραμματισμός Ενεργειών
Ενημέρωση - Πληροφόρηση
Επικοινωνία
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Περιγραφή Λειτουργιών
1. Στρατηγικός Σχεδιασμός
Συνίσταται στον καθορισμό και στη συνεχή αξιολόγηση, της πολιτικής και των
διαδικασιών, που πρέπει να εφαρμόζει το Ταμείο, ως προς την διαχείριση όλων των
κινδύνων. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι αποτέλεσμα:
1. του εκάστοτε νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του
Ταμείου,
2. των βέλτιστων διεθνών πρακτικών σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων,
3. των διεθνών αλλά και τοπικών συνθηκών αγοράς, και
4. της γενικότερης πολιτικής και των στόχων του Ταμείου.

2. Προγραμματισμός Ενεργειών
Επί τη βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού καθορίζονται οι προτεραιότητες της
Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων και οι επιμέρους δράσεις. Για την υλοποίηση τους,
εκπονείται πλάνο εργασιών και καθορίζεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα.
Οι δράσεις περιλαμβάνουν κάθε είδους δραστηριότητα ή παρέμβαση της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Κινδύνων, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση όλων των κινδύνων.
3. Ενημέρωση - Πληροφόρηση
Η ενημέρωση, υπό την έννοια της απόκτησης και μεταβίβασης πληροφοριών, αποτελεί
σημαντικό συστατικό στοιχείο επιτυχούς λειτουργίας της Υπηρεσίας Διαχείρισης
Κινδύνων, υπό τον όρο τήρησης της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.
Η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην πληροφόρηση έγκειται στο γεγονός ότι με την
παράλληλη και αμφίδρομη λειτουργία της, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ανάπτυξης
και αναθεώρησης των επιμέρους πολιτικών για την αντιμετώπιση των κινδύνων, καθώς
και στην πρόληψη δυσλειτουργιών που προέρχονται από την μη έγκαιρη και
αποτελεσματική ενημέρωση εκ μέρους των οργάνων του Ταμείου, για θέματα σχετικά με
την διαχείριση κινδύνων.
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Ως εκ τούτου η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων οφείλει να ενημερώνει και να
ενημερώνεται από τα αρμόδια όργανα του Ταμείου, κατά το δυνατόν, εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος, για κάθε σημαντικό θέμα που έγκειται στην πρόληψη και
αντιμετώπιση οποιοδήποτε κινδύνου.

4. Επικοινωνία
Η διαδικασία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων με τα υπόλοιπα όργανα
του Ταμείου έχει τα χαρακτηριστικά τόσο της κάθετης, όσο και της οριζόντιας
επικοινωνίας.
 Κάθετη Επικοινωνία
Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων αναφέρεται άμεσα στο Δ.Σ. και στον Διευθυντή του
Ταμείου.
 Οριζόντια Επικοινωνία
Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων
επικοινωνεί με όλα εκείνα τα όργανα του Ταμείου που εμπλέκονται με θέματα
διαχείρισης κινδύνων, προς τα οποία θα παράσχει και από τα οποία θα λαμβάνει, όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών για
την αποτελεσματική διαχείριση των αναλαμβανόμενων κινδύνων.

Δ. Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων
1. Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων για λογαριασμό του Ταμείου
Για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνει το Ταμείο για
λογαριασμό του, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες
για:


Την αναγνώριση, την μέτρηση και τον έλεγχο όλων των κινδύνων που
αντιμετωπίζει ή ενδέχεται να αντιμετωπίσει το Ταμείο.
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Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κινδύνων οι οποίοι πηγάζουν από τυχόν
επενδύσεις των αποθεματικών του Ταμείου.



Τον καθορισμό ή την αναθεώρηση των επιτρεπόμενων ορίων ανοχής για κάθε
κατηγορία κινδύνου που αναλαμβάνει το Ταμείο.



Την σύνταξη και υποβολή τριμηνιαίων αναφορών διαχείρισης κινδύνων στο Δ.Σ.

Οι πολιτικές και διαδικασίες υπόκεινται σε τακτική εσωτερική επανεξέταση και
αξιολόγηση από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων και το Δ.Σ. του Ταμείου και
εξασφαλίζεται ότι παραμένουν πλήρεις και αναλογικές προς τη φύση, την κλίμακα και
τις δραστηριότητες του Ταμείου.

2. Διαδικασίες Διαχείρισης Επενδυτικών Κινδύνων
Το Ταμείο έχει θεσπίσει συγκεκριμένες πολιτικές διαχείρισης των επενδυτικών κινδύνων
που αναλαμβάνονται για λογαριασμό του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου.
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων αναγνωρίζει τους επενδυτικούς κινδύνους μέσα από
πληροφορίες που συλλέγει από τις εκθέσεις και αναλύσεις της αγοράς, με τη συνδρομή
του διαχειριστή επενδύσεων και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Επενδύσεων, από έκτακτες
έρευνες διαφόρων περιστατικών του εσωτερικού ελεγκτή, καθώς και από τα πορίσματα
τακτικών ελέγχων του εσωτερικού ελεγκτή και των ορκωτών λογιστών.
Επί τη βάσει των ανωτέρω πληροφοριών και αναλύσεων, αλλά και του προσδιορισμένου
επενδυτικού σκοπού και ορίζοντα του χαρτοφυλακίου, η Επιτροπή Επενδύσεων, σε
συνεργασία με το διαχειριστή επενδύσεων, και τη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου
Διαχείρισης Κινδύνων, εκτιμά και εισηγείται στο Δ.Σ. του Ταμείου αποδεκτά επίπεδα
επενδυτικών κινδύνων και το δείκτη αναφοράς του χαρτοφυλακίου, από τον οποίο
απορρέει το προφίλ κινδύνων και η διάρθρωση του.
Το Δ.Σ. συνεπικουρούμενο από την Επιτροπή Επενδύσεων και τον Υπεύθυνο
Διαχείρισης Κινδύνων επανεξετάζει τακτικά αυτές τις οδηγίες και αξιολογεί την
αποτελεσματικότητά τους.
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Πιο συγκεκριμένα με τις διαδικασίες που θεσπίζονται, παρακολουθείται :


Η τήρηση των επενδυτικών ορίων του χαρτοφυλακίου σε καθημερινή βάση από
το διαχειριστή επενδύσεων, και σε μηνιαία βάση από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης
Κινδύνων.



Τα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία επενδύονται τα διαθέσιμα χαρτοφυλακίου
να είναι κατάλληλα για τον σκοπό του Ταμείου.



Σε μηνιαία βάση πραγματοποιείται ανάλυση του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου,
η οποία καταρτίζεται από τον διαχειριστή επενδύσεων παρουσιάζεται στην
Επιτροπή Επενδύσεων και κοινοποιείται στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων,
στην οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
o Υπολογισμός της Δυνητικής Ζημίας (VaR) του χαρτοφυλακίου και του
δείκτη αναφοράς
o Σενάρια κόπωσης κατάλληλα για το επενδυτικό προφίλ του
χαρτοφυλακίου, που αντανακλούν τους κινδύνους αγοράς σε περίοδο
κρίσεων
o Στατιστική ανάλυση για την προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου
υπολογισμού της Δυνητικής Ζημίας (backtesting)
o Υπολογισμός δεικτών ευαισθησίας στον
χαρτοφυλακίου και του δείκτη αναφοράς

κίνδυνο

επιτοκίου

του

o Υπολογισμός της απόδοσης του χαρτοφυλακίου και του δείκτη αναφοράς
o Ανάλυση της κατανομής επενδύσεων ανά χώρα, κλάδο, τύπο επένδυσης,
αντισυμβαλλόμενο, πιστοληπτική διαβάθμιση
o Ανάλυση επενδυτικών υπερβάσεων
υπέρβασης, βαθμός συμμόρφωσης)


(συχνότητα,

αιτία,

περίοδος

Σε καθημερινή βάση πραγματοποιείται από το διαχειριστή επενδύσεων
ανεξάρτητη αποτίμηση όλων των κινητών αξιών του χαρτοφυλακίου, η οποία
αποστέλλεται στο Ταμείο και κοινοποιείται στον Υπεύθυνο Διαχείρισης
Κινδύνων.
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Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων
Α. Εισαγωγή
Η “Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων” πραγματεύεται τις θεμελιώδεις αρχές πάνω στις
οποίες στηρίζονται οι διαδικασίες για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων
που αναλαμβάνει το ΤΕΑ ΕΛΤΑ.
Το Ταμείο αναγνωρίζει ότι η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των σύγχρονων
χρηματοοικονομικών πράξεων και οι στενότερες σχέσεις μεταξύ των αγορών
διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αυξανόμενης έκθεσης σε κινδύνους. Η
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων συμβάλλει ουσιαστικά στην ικανότητα
εκπλήρωσης των στόχων του Ταμείου, χωρίς τον κίνδυνο να προκύψουν σημαντικές
οικονομικές απώλειες.
Ο βασικός στόχος, της παρούσας Πολιτικής, είναι ο ορισμός ενός πλαισίου που θα
καθοδηγεί τις διάφορες μονάδες στην ανάληψη και διαχείριση των κινδύνων ανάλογα
με την στρατηγική και τους στόχους του Ταμείου.
Ειδικότερα, μέσω της Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων, το Ταμείο στοχεύει:


στη συνεπή, αποτελεσματική και διαφανή διαχείριση των Κινδύνων σε όλο το
εύρος των δραστηριοτήτων του Ταμείου.



στην ανάπτυξη ενιαίας και κατανοητής «κουλτούρας» σε θέματα που
σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνων, σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.



στην υιοθέτηση μεθοδολογιών μέτρησης και εκτίμησης του επιπέδου έκθεσης
του Ταμείου στους κινδύνους που αναλαμβάνει.



στη διαρκή εναρμόνιση με το εποπτικό πλαίσιο.

Η Πολιτική είναι σχεδιασμένη για να περιγράφει το γενικό πλαίσιο αρχών,
διαδικασιών και ενεργειών που θα πρέπει να εφαρμόζεται από τις μονάδες του
Ταμείου.
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Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνη για την αναγνώριση, τη μέτρηση
και την παρακολούθηση των κινδύνων. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι
υπεύθυνη για τον έλεγχο συμμόρφωσης των μονάδων με την Πολιτική αυτή, όπως
επίσης και για τη συμβατότητα αυτής της Πολιτικής με το Σύστημα Εσωτερικού
Ελέγχου του Ταμείου.
Το πρώτο μέρος αυτής της Πολιτικής, έχει τίτλο “Αρχές Διαχείρισης Κινδύνων”, και
περιλαμβάνει περιγραφές της σχετικής ορολογίας. Καθορίζει επίσης ρόλους για τις
εμπλεκόμενες μονάδες στη διαχείριση των κινδύνων.
Το δεύτερο μέρος της Πολιτικής που έχει τίτλο “Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων”,
πραγματεύεται τις βασικές συνιστώσες της διαχείρισης των κινδύνων, δηλαδή θέματα
αναγνώρισης και μέτρησης, διαδικασίες παρακολούθησης, διαδικασίες καθορισμού
ορίων και τη διαδικασία συστηματικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας αυτής
της Πολιτικής.
Η παρούσα Πολιτική είναι σύμφωνη με διεθνώς εφαρμοσμένες πρακτικές και
εποπτικές διατάξεις 8 και είναι προσαρμοσμένη στις επιμέρους δραστηριότητες και
οργανωτικές δομές του Ταμείου. Αποτελεί ένα κείμενο που θα διατηρείται επίκαιρο
και ενημερωμένο. Αναμένεται συνεπώς να υπάρχουν προσαρμογές για θέματα
εφαρμογής της Πολιτικής αυτής, ανάλογα με τις επισημάνσεις των μονάδων, για
προβλήματα πρακτικής εφαρμογής ή την εφαρμογή νέων κανονιστικών πλαισίων. Η
Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνη να διατηρεί κάθε αντίγραφο αυτής
της Πολιτικής πλήρες και ενημερωμένο.
Η Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων ως και κάθε τροποποίηση της κοινοποιείται στην
Εποπτεύουσα Αρχή ή και στις Εποπτικές Αρχές με επιμέλεια του αρμόδιου οργάνου,
εντός 15 ημερών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από το Δ.Σ. του
Ταμείου.

Β. Αρχές Διαχείρισης Κινδύνων
1. Ορισμοί
Η παρακάτω ενότητα περιγράφει τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούνται στο
κείμενο αυτό, διαμορφώνοντας παράλληλα κοινές αντιλήψεις για τις κύριες έννοιες
που σχετίζονται με θέματα διαχείρισης κινδύνων.

8

Η παρούσα πολιτική είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών
Λειτουργίας των ΤΕΑ (ΦΕΚ 2731 Β΄/ 15 10 2014).
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Διαχείριση Κινδύνων
Η Διαχείριση Κινδύνων ορίζεται ως το σύνολο των διαδικασιών που επιτελούνται
από το Δ.Σ. του Ταμείου, τα στελέχη και το λοιπό προσωπικό – και οι οποίες είναι
σχεδιασμένες για να διασφαλίζουν την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι στόχοι
περιλαμβάνουν την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την
προσαρμοστικότητα των λειτουργιών του Ταμείου, την αξιοπιστία της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους
κανονισμούς. Οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται συνεχώς και λειτουργούν σε όλα τα
επίπεδα της οργάνωσης και αφορούν όλο το προσωπικό του Ταμείου.

Αναλογιστικός Κίνδυνος
Ο Αναλογιστικός Κίνδυνος σχετίζεται με την αδυναμίας εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων του Ταμείου, εξαιτίας δημογραφικών ή άλλων μη αναμενόμενων
μεταβολών ή από τη μη επαλήθευση παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν (π.χ.
θνησιμότητα, μακροζωία, ανικανότητα, πληθωρισμό, ρευστότητα, κ.λπ.) ή/και από τη
χρήση μη κατάλληλων αναλογιστικών μεθόδων αποτίμησης.

Πιστωτικός Κίνδυνος και Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου
Ο Πιστωτικός Κίνδυνος και ο Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου σχετίζονται με την
πιθανότητα ο αντισυμβαλλόμενος / εκδότης να μην εκπληρώσει στο ακέραιο τις
συμβατικές του υποχρεώσεις, όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες ή απαιτητές.

Υπολειμματικός Κίνδυνος
Ο Υπολειμματικός Κίνδυνος σχετίζεται με το εάν αποδειχθούν οι αναγνωρισμένες
τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία
Διαχείρισης Κινδύνων (εξασφαλίσεις, εγγυήσεις, συμβάσεις συμψηφισμού), λιγότερο
αποτελεσματικές από ότι αναμενόταν.

Κίνδυνος Συγκέντρωσης
Ο Κίνδυνος Συγκέντρωσης ορίζεται ως υφιστάμενος ή μελλοντικός κίνδυνος που
οφείλεται στην υπερβολική έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ενός αντισυμβαλλομένου
ή ομάδας αντισυμβαλλομένων με κοινά χαρακτηριστικά κινδύνου (τύπος
συναλλαγής, γεωγραφική τοποθεσία ανοίγματος, οικονομική δραστηριότητα,
νόμισμα) ή όταν το χαρτοφυλάκιο του Ταμείου δεν είναι επαρκώς διαφοροποιημένο.
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Κίνδυνος Αγοράς
Ο Κίνδυνος Αγοράς στο πλαίσιο τoυ υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου, γεννάται από τη
διακύμανση της αγοραίας τιμής των κινητών αξιών στις οποίες είναι επενδυμένο το
χαρτοφυλάκιο. Ο Κίνδυνος Αγοράς, μπορεί να επέλθει λόγω μεταβολής των τιμών
της αγοράς σε επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές μετοχών, εμπορευμάτων,
πρώτων υλών κ.τ.λ.

Κίνδυνος Ρευστότητας
O Κίνδυνος Ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα του Ταμείου να καλύπτει τις
άμεσες υποχρεώσεις του. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος περιλαμβάνει την αδυναμία του
Ταμείου να χρηματοδοτήσει τις υποχρεώσεις του και την αδυναμία ρευστοποίησης
των περιουσιακών του στοιχείων σε τιμές αγοράς εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος.

Λειτουργικός Κίνδυνος
Ο Λειτουργικός Κίνδυνος ορίζεται ο κίνδυνος ζημιών που οφείλονται στην
ανεπάρκεια ή στην αποτυχία εσωτερικών διαδικασιών, ανθρώπινου δυναμικού και
συστημάτων ή σε εξωτερικά γεγονότα.
Από τον παραπάνω ορισμό προσδιορίζονται οι ακόλουθες βασικές κατηγορίες πηγών
Λειτουργικού Κινδύνου:


Εσωτερικές Διαδικασίες: αφορά σε κίνδυνο ζημιών που προέρχονται από
την ανεπάρκεια ή την έλλειψη τεκμηρίωσης σαφών και εγκεκριμένων
διαδικασιών που αφορούν στις λειτουργίες του Ταμείου. Στην κατηγορία
αυτή εντάσσονται πιθανές ζημιές που προκύπτουν κατά την εκτέλεση και
τη διαχείριση των διαδικασιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόθεση
πρόκλησης τέτοιων ζημιών θεωρείται μη εσκεμμένη.



Ανθρώπινο Δυναμικό: αφορά σε κίνδυνο ζημιών που προέρχονται από τη
μη τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών από το ανθρώπινο δυναμικό του
Ταμείου (ενεργό ή υποψήφιο προς πρόσληψη). Η πρόκληση τέτοιων
ζημιών από το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι πιθανό να πραγματοποιείται εκ
προθέσεως (εσκεμμένη πρόθεση).
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Συστήματα: αφορά σε κίνδυνο ζημιών που προέρχονται από τη μη
διαθεσιμότητα ή/και τη
δυσλειτουργία των συστημάτων και των
τεχνολογικών υποδομών γενικότερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ζημιές
που οφείλονται στα συστήματα προκαλούνται μη εσκεμμένα. Ωστόσο,
ζημιές που οφείλονται στα συστήματα και προκαλούνται εσκεμμένα
προέρχονται είτε από το Ανθρώπινο Δυναμικό είτε από Εξωτερικά
Γεγονότα.



Εξωτερικά Γεγονότα: αφορά σε κίνδυνο ζημιών που προέρχονται από
φυσικές καταστροφές ή ενέργειες Τρίτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
ζημιές που οφείλονται σε εξωτερικά γεγονότα προκαλούνται μη
εσκεμμένα ή εσκεμμένα.

Επίσης, στο Λειτουργικό Κίνδυνο εντάσσεται και ο Κίνδυνος Συμμόρφωσης
(Νομικός & Κανονιστικής Συμμόρφωσης – Legal & Compliance Risk) o οποίος
ορίζεται ως ο κίνδυνος νομικών και εποπτικών κυρώσεων, οικονομικών ζημιών ή/και
επιπτώσεων στη φήμη του Ταμείου που προκύπτει εξαιτίας καταστρατήγησης ή μη
συμμόρφωσης προς το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, τις συμβατικές
υποχρεώσεις, και τους κώδικες δεοντολογίας που σχετίζονται με τις δραστηριότητές
του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στον ορισμό του Λειτουργικού Κινδύνου δεν εντάσσεται ο
Κίνδυνος Φήμης, ο οποίος ορίζεται ως ο κίνδυνος οικονομικών επιπτώσεων εξαιτίας
της διαμόρφωσης αρνητικής αντίληψης για την εικόνα του Ταμείου εκ μέρους των
ασφαλισμένων, αντισυμβαλλομένων ή εποπτικών αρχών.
Επισημαίνεται όμως ότι, ο κίνδυνος φήμης, αν και δεν περιλαμβάνεται στον ορισμό
του Λειτουργικού Κίνδυνου, αναγνωρίζεται ως ποιοτική επίπτωση των γεγονότων
Λειτουργικού Κινδύνου.

Κίνδυνος Χρηματοδότησης και Φερεγγυότητας
Ο Κίνδυνος Χρηματοδότησης και Φερεγγυότητας, ορίζεται ως ο κίνδυνος ότι το
Ταμείο. δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να καλύψει τις υποχρεώσεις του
λόγω ενδεχόμενης αφερεγγυότητας των ΕΛΤΑ που χρηματοδοτούν το Ταμείο.
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2. Ρόλοι και Αρμοδιότητες
Στα παρακάτω γίνεται περιγραφή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των βασικών
μονάδων που εμπλέκονται στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων. Το Διοικητικό
Συμβούλιο, τα Στελέχη και το Προσωπικό, η Επιτροπή Επενδύσεων, η Διεύθυνση
Διαχείρισης Κινδύνων, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και ο Διαχειριστής
Χαρτοφυλακίου θεωρούνται ως οι βασικές εμπλεκόμενες μονάδες.

Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου (Δ.Σ.) είναι υπεύθυνο για την έγκριση της
Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων. Το Δ.Σ. διασφαλίζει ότι τα στελέχη του Ταμείου
και ο Διαχειριστής, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική
διαχείριση των κινδύνων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική.
Το Δ.Σ. έχει ολοκληρωμένη εκτίμηση για την έκθεση του Ταμείου στους κινδύνους
που αναλαμβάνει. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συστηματική ενημέρωσή του για την
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και την κατάσταση των αγορών.

Στελέχη και Προσωπικό
Τα Στελέχη και το Προσωπικό είναι υπεύθυνα για την αποτελεσματική εφαρμογή της
εγκεκριμένης Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων και είναι υποχρεωμένα να ειδοποιούν
έγκαιρα την Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων για κάθε πρόθεση αλλαγής ή
υπέρβασης των προκαθορισμένων ορίων.

Επιτροπή Επενδύσεων
Ρόλος των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων είναι η διατύπωση των αρχών και
κανόνων της επενδυτικής πολιτικής και η άσκηση της επενδυτικής στρατηγικής,
διατηρώντας το επίπεδο ανάληψης των κινδύνων εντός των εγκεκριμένων ορίων
ανοχής.

Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων
Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων λειτουργεί ανεξάρτητα από τις Μονάδες που
εμπλέκονται στην ανάληψη των Κινδύνων. Οι ρόλοι της συνοψίζονται στα
παρακάτω:


Εισήγηση τεκμηριωμένων Πολιτικών και Διαδικασιών Διαχείρισης
Κινδύνων για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.
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Ενημέρωση της Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων σύμφωνα με την
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ταμείου.



Αξιολόγηση του βαθμού συμβατότητας αυτής της Πολιτικής με τις αρχές
που επιβάλλει το εποπτικό πλαίσιο.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ανατίθεται ο ρόλος να αξιολογεί την
αποτελεσματικότητα εφαρμογής της Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων, ως μέρος του
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Ταμείου. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία
Εσωτερικού Ελέγχου έχει το ρόλο:


Να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής Διαχείρισης
Κινδύνων και των σχετικών διαδικασιών,



Να εκτελεί συστηματικούς ελέγχους για να διαπιστώνει ότι το προσωπικό
ακολουθεί την εγκεκριμένη Πολιτική,



Να αξιολογεί το βαθμό συμβατότητας αυτής της Πολιτικής με τις αρχές
που επιβάλλει το εποπτικό πλαίσιο.

Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου
Ο Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου είναι υπεύθυνος:


να αναπτύσσει τις δραστηριότητές του εντός των εγκεκριμένων πολιτικών,
διαδικασιών και ορίων, για τη διαχείριση των Κινδύνων,



να διασφαλίζει την ακρίβεια των δεδομένων στα συστήματα διαχείρισης,



να ενημερώνουν τα Στελέχη του Ταμείου και την Υπηρεσία Διαχείρισης
Κινδύνων, για κάθε κρίσιμη κατάσταση των αγορών,



να είναι διαθέσιμο το προσωπικό του για την επιβεβαίωση των
αποτιμήσεων και τυχόν υπερβάσεων ορίων,
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Γ. Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων
Οι Κίνδυνοι που αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει, το Ταμείο για λογαριασμό
του, σε συνδυασμό με τις διαδικασίες διαχείρισης και τις μεθόδους μέτρησης των
κινδύνων αυτών, περιγράφονται αναλυτικά στις παρακάτω παραγράφους:

1. Αναλογιστικός Κίνδυνος
Ο Αναλογιστικός Κίνδυνος σχετίζεται με την αδυναμία εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων του Ταμείου, εξαιτίας δημογραφικών ή άλλων μη αναμενόμενων
μεταβολών ή από τη μη επαλήθευση παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν ή/και από τη
χρήση μη κατάλληλων αναλογιστικών μεθόδων αποτίμησης.
To Ταμείο δεν έχει έκθεση στον εν λόγω κίνδυνο, καθώς το συνταξιοδοτικό
πρόγραμμα που παρέχει λειτουργεί με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα
προκαθορισμένης εισφοράς και επομένως ο επενδυτικός κίνδυνος αναλαμβάνεται από
τους ίδιους τους ασφαλισμένους και όχι από το Ταμείο. Το πρόγραμμα
χρηματοδοτείται με:


τις μηνιαίες τακτικές εισφορές των ασφαλισμένων και του εργοδότη,



τις πρόσθετες προαιρετικές εισφορές των ασφαλισμένων και



τις αποδόσεις που προκύπτουν από τις επενδύσεις των κεφαλαίων.

2. Πιστωτικός Κίνδυνος και Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου
Οι εν λόγω κίνδυνοι του Ταμείου ενδέχεται να προκύψουν από την αθέτηση των
υποχρεώσεων των πιστούχων του, όπως για παράδειγμα ο εκδότης ενός ομολόγου να
αδυνατεί να αποπληρώσει ένα τοκομερίδιο ή την ονομαστική αξία του ομολόγου στη
λήξη του.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου
αντισυμβαλλομένου, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων του Ταμείου διαμορφώνει
τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και
διαχείριση τους. Επίσης ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων, μεριμνά για την
αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και
ιδίως:
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Εκτιμά την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη / αντισυμβαλλομένου
λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια.



Παρακολουθεί την εξέλιξη της πιστοληπτικής ικανότητας εκδοτών ή
αντισυμβαλλομένων έως την λήξη του ανοίγματος σε συνάρτηση με δυνητικές
κινήσεις της αγοράς.



Στην περίπτωση προθεσμιακών καταθέσεων, η Υπηρεσία αξιολογεί την
επίτευξη διασποράς, βάση της επιμέρους φερεγγυότητας κάθε
αντισυμβαλλόμενου πιστωτικού ιδρύματος.



Προτείνει επενδυτικά όρια, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εν
λόγω κινδύνων. Ενδεικτικά: όρια ανά εκδότη / αντισυμβαλλόμενο, όρια ανά
πιστοληπτική διαβάθμιση, όρια ανά χώρα αντισυμβαλλόμενου, ελάχιστη
πιστοληπτική διαβάθμιση, όρια μέγιστης ληκτότητας.



Συντάσσει εκθέσεις που αναλύουν τους εν λόγω κινδύνους, προτείνει μέτρα
διαχείρισης τους και ενημερώνει το Διευθυντή του Ταμείου και το Διοικητικό
Συμβούλιο σε τακτική βάση.



Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και την πολιτική για τη
διαχείριση των εν λόγω κινδύνων, ενημερώνει άμεσα τον Διευθυντή του
Ταμείου.

3. Υπολειμματικός Κίνδυνος
Το Ταμείο δεν εφαρμόζει τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου και για το λόγω
αυτό δεν είναι εκτεθειμένο στον συγκεκριμένο κίνδυνο.
4. Κίνδυνος Συγκέντρωσης
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του Κινδύνου Συγκέντρωσης, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης
Κινδύνων του Ταμείου διαμορφώνει τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την
αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του. Συγκεκριμένα, ο Υπεύθυνος
Διαχείρισης Κινδύνων:


Παρακολουθεί την διασπορά των επενδύσεων.



Προτείνει επενδυτικά όρια, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του εν
λόγω κινδύνου και την επαρκή διαφοροποίηση των επενδύσεων του
χαρτοφυλακίου.
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Παρακολουθεί και ελέγχει τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, ως προς τα
ανώτερα επιτρεπτά όρια τους.



Συντάσσει εκθέσεις που αναλύουν τον εν λόγω κίνδυνο, προτείνει μέτρα
διαχείρισης του και ενημερώνει το Διευθυντή του Ταμείου και το Διοικητικό
Συμβούλιο σε τακτική βάση.



Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και την πολιτική για τη
διαχείριση του εν λόγω κινδύνου, ενημερώνει άμεσα τον Διευθυντή του
Ταμείου.

5. Κίνδυνος Αγοράς
Ο Κίνδυνος Αγοράς σχετίζεται και με άλλα είδη κινδύνων που αναλαμβάνει το
Ταμείο, όπως είναι ο κίνδυνος ρευστότητας, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο
λειτουργικός κίνδυνος. Αναγνωρίζεται ότι η διαχείριση αυτών των ειδών κινδύνων
δεν μπορεί να γίνει ανεξάρτητα, καθώς ενέργειες για την διαχείριση ενός είδους
κινδύνου μπορεί να επηρεάζουν ταυτόχρονα ένα άλλο. Η Πολιτική αυτή αποτελεί
συνεπώς ένα μέρος ενός γενικότερου πλαισίου που αφορά στη διαχείριση αυτών των
κινδύνων.
Για την μέτρηση και διαχείριση του κινδύνου αγοράς του υπό διαχείριση
χαρτοφυλακίου χρησιμοποιείται η μέθοδος της Δυνητικής Ζημίας (VaR) με επιλογή
των γενικών παραμέτρων, δηλαδή του στατιστικού επιπέδου και του επενδυτικού
ορίζοντα.
Value at Risk (VaR): ορίζεται ως η μέγιστη δυνατή αλλαγή στην Καθαρή Τρέχουσα
Αξία ενός χαρτοφυλακίου, με δεδομένη μια πιθανότητα (επίπεδο εμπιστοσύνης) για
ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (ορίζοντα). Στην Πολιτική αυτή ορίζονται το
διάστημα εμπιστοσύνης να έχει την τιμή 99% και ο ορίζοντας να είναι 1 ημέρα.
Επιπρόσθετα, εξετάζεται η συμπεριφορά του χαρτοφυλακίου σε ακραίες συνθήκες
(έλεγχοι κόπωσης: Stress Testing). Οι έλεγχοι κόπωσης εφαρμόζονται :


είτε με τη χρήση συγκεκριμένων ιστορικών σεναρίων από χρονικές στιγμές,
κατά τις οποίες έχουν παρατηρηθεί ακραίες οικονομικές εξελίξεις και
μεταβολές τιμών στις αγορές όπου επενδύει κάθε χαρτοφυλάκιο,



είτε με τη χρήση μεγάλων μεταβολών (shocks) στις αποδόσεις, στις
συσχετίσεις των αποδόσεων και στους παράγοντες που επηρεάζουν την
αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων του χαρτοφυλακίου, προκειμένου
να διαπιστωθεί η ευαισθησία του χαρτοφυλακίου σε παρόμοιες ακραίες
μεταβολές.
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Με τα σενάρια των ελέγχων κόπωσης μεταξύ άλλων, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης
Κινδύνων διακρίνει συνθήκες που σχετίζονται με την ακολουθούμενη επενδυτική
πολιτική και οι οποίες μπορούν να αναδείξουν μεγάλες διακυμάνσεις στην αξία του
χαρτοφυλακίου
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων:


Σε τακτική βάση πραγματοποιεί ανεξάρτητη αποτίμηση των θέσεων του
χαρτοφυλακίου.



Προτείνει επενδυτικά όρια, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του εν
λόγω κινδύνου.



Συντάσσει εκθέσεις που αναλύουν τον εν λόγω κίνδυνο, προτείνει μέτρα
διαχείρισης του και ενημερώνει το Διευθυντή του Ταμείου και το Διοικητικό
Συμβούλιο σε τακτική βάση.



Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και την πολιτική για τη
διαχείριση του εν λόγω κινδύνου, ενημερώνει άμεσα τον Διευθυντή του
Ταμείου και το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Κίνδυνος Ρευστότητας
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του Κινδύνου Ρευστότητας, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης
Κινδύνων του Ταμείου διαμορφώνει τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την
αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του, καθώς και για την αποτελεσματική
εφαρμογή των προβλεπόμενων για το σκοπό αυτό διαδικασιών. Επιπρόσθετα, ο
Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων:


Προβαίνει σε εκτίμηση των αναγκών του Ταμείου να χρηματοδοτήσει τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του και τους επενδυτικούς και στρατηγικούς
του στόχους.



Παρακολουθεί και ελέγχει τις επιλογές του Διαχειριστή, όσο αφορά την
επένδυση των χρηματικών διαθεσίμων, να συνάδουν με την επενδυτική
πολιτική του Ταμείου (επενδύσεις μόνο σε προϊόντα χαμηλού κινδύνου,
μεγάλης εμπορευσιμότητας και άμεσα ρευστοποιήσιμων).
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Συντάσσει εκθέσεις που αναλύουν τον εν λόγω κίνδυνο, προτείνει μέτρα
διαχείρισης του και ενημερώνει το Διευθυντή του Ταμείου και το Διοικητικό
Συμβούλιο σε τακτική βάση.



Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και την πολιτική για τη
διαχείριση του εν λόγω κινδύνου, ενημερώνει άμεσα τον Διευθυντή του
Ταμείου.

Το Ταμείο λόγω της φύσης των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων του
(δραστηριότητες που δεν απαιτούν σημαντικά υψηλά επίπεδα ρευστότητας), θεωρεί
ότι η έκθεσή του στον Κίνδυνο Ρευστότητας είναι πολύ περιορισμένη 9 .
Επιπρόσθετα, η έκθεσή του στον εν λόγω κίνδυνο προέρχεται μόνο από πάγια έξοδα,
έξοδα προσωπικού, καθώς και λοιπά λειτουργικά έξοδα.
Ο Κίνδυνος Ρευστότητας στο πλαίσιο του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου γεννάται
από την αδυναμία του χαρτοφυλακίου να εκπληρώσει, σε λογικό κόστος, τις
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του, κυρίως λόγω εκροών.
Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του Κινδύνου
Ρευστότητας, συμβάλλοντας στην επίτευξη ικανοποιητικής ρευστότητας του
χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα:


Η Υπηρεσία μεριμνά για την θέσπιση και εφαρμογή επενδυτικών περιορισμών
για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας του χαρτοφυλακίου.



Προβαίνει σε στατιστικές αναλύσεις των εισροών εκροών του υπό διαχείριση
χαρτοφυλακίου.



Αναλύει επενδύσεις σε χαμηλής ρευστότητας προϊόντα και μεριμνά για την
ορθή, ακριβή και κατά βάση συντηρητική αποτίμηση τους.

9
Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων εκτιμήσει, βάση τεκμηριωμένων αναλύσεων του, ότι η
έκθεση του Ταμείου στον εν λόγω κίνδυνο παύει να είναι περιορισμένη, οφείλει να εφαρμόσει πρόγραμμα
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing) για την περαιτέρω ανάλυση του Κινδύνου και την εφαρμογή
κατάλληλων μέτρων για την αποτελεσματική διαχείρισή του.
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7. Λειτουργικός Κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος γεννάται λόγω εφαρμογής ανεπαρκών ή αποτυχημένων
εσωτερικών διαδικασιών, προσωπικού και πληροφορικών ή επικοινωνιακών
συστημάτων, καθώς και λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως φυσικές καταστροφές ή
τρομοκρατικές επιθέσεις, που θέτουν εκτός λειτουργίας τα συστήματα και τις
εφαρμογές του Ταμείου.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης
Κινδύνων διαμορφώνει τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την
αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του. Επίσης, μεριμνά για την
αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και
ιδίως:


Συντηρεί την βάση δεδομένων για την καταγραφή των ζημιογόνων
γεγονότων, που προκύπτουν από προβλήματα στις εσωτερικές διαδικασίες, τα
συστήματα, το ανθρώπινο δυναμικό και εξωτερικά γεγονότα.



Xαρτογραφεί, αξιολογεί και ελέγχει τους κινδύνους που συνδέονται με τις
σημαντικές /ουσιώδεις λειτουργίες του Ταμείου. Για τον σκοπό αυτό μεριμνά
για τα παρακάτω:
1. κατηγοριοποιεί του λειτουργικούς κινδύνους σύμφωνα με την
σημαντικότητα και την συχνότητά τους.
2. χρησιμοποιεί μεθόδους και μοντέλα για την μέτρηση του εν λόγω
κινδύνου.
3. επανεξετάζει τους λειτουργικούς κινδύνους σε ετήσια βάση, αλλά και
σε οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στις διαδικασίες ή στον τρόπο
λειτουργίας του Ταμείου.



θεσπίζει και εφαρμόζει συστήματα κρίσεων και έκτακτων καταστάσεων
(business continuity plan), για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν
από εξωγενείς παράγοντες.



Συντάσσει εκθέσεις που αναλύουν τον εν λόγω κίνδυνο, προτείνει μέτρα
διαχείρισης του και ενημερώνει το Διευθυντή του Ταμείου και το Διοικητικό
Συμβούλιο σε τακτική βάση.

ΤΕΑ ΕΛΤΑ – Ν.Π.Ι.Δ.

Στις εκθέσεις ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:
1. σημαντικά γεγονότα της υπό εξέτασης περιόδου.
2. ανάλυση κινδύνων που απορρέουν από τις ουσιώδης / σημαντικές
λειτουργίες του Ταμείου.
3. υπολογισμός βασικών δεικτών λειτουργικών κινδύνων.
4. σημαντικές ενέργειες / δράσεις της Υπηρεσίας στην υπό εξέταση
περίοδο.


Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και την πολιτική για τη
διαχείριση του εν λόγω κινδύνου, ενημερώνει άμεσα τον Διευθυντή του
Ταμείου.

Ο λειτουργικός κίνδυνος στα πλαίσια του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου, γεννάται
λόγω εφαρμογής ανεπαρκών ή αποτυχημένων εσωτερικών διαδικασιών, προσωπικού
και πληροφορικών ή επικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και λόγω εξωτερικών
παραγόντων, όπως φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές επιθέσεις, που θέτουν
εκτός λειτουργίας τα συστήματα και τις εφαρμογές του Ταμείου και δύναται να
προκαλέσουν ζημίες και μη επίτευξη των επενδυτικών στόχων ή των προσδοκώμενων
αποδόσεων.
Λειτουργικοί Κίνδυνοι απορρέουν κυρίως από την μη βέλτιστη εκτέλεση εντολών,
την μη ορθή καταγραφή και εκκαθάριση των εντολών και τη λανθασμένη ή ανακριβή
αποτίμηση των θέσεων του εκάστοτε χαρτοφυλακίου.
Για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου η Υπηρεσία αξιολογεί την ύπαρξη
κατάλληλης τεχνικής και ανθρώπινης υποδομής που απαιτείται για τη διαχείριση
διαθεσίμων του χαρτοφυλακίου και την λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
Επιπρόσθετα, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του εν λόγω κινδύνου
ακολουθούνται τα παρακάτω:


Χαρτογράφηση των λειτουργικών κινδύνων των διαδικασιών / μεθόδων που
σχετίζονται με τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και την λήψη επενδυτικών
αποφάσεων.



Καταγραφή σε βιβλίο συμβάντων των σημαντικών γεγονότων με περιγραφή
των επιπτώσεων στην αξία του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου.
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Λήψη μέτρων για την βελτίωση των διαδικασιών που προκάλεσαν
προβλήματα και επηρέασαν την αξία του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου.

8. Κίνδυνος Φήμης 10
Ο Κίνδυνος Φήμης απορρέει από αρνητική δημοσιότητα που αφορά τις
δραστηριότητες του Ταμείου μετά από δημοσιεύματα στον τύπο ή στο δια-δίκτυο και
από καταγγελίες και παράπονα ασφαλισμένων προς το Ταμείο.
Στο πλαίσιο διαχείρισης του εν λόγω κινδύνου το Ταμείο:


Παρακολουθεί τα δημοσιεύματα στον τύπο ή και στο διαδίκτυο.



Διαθέτει ειδική διαδικασία για το χειρισμό αιτημάτων ή παραπόνων ή
καταγγελιών.

9. Κίνδυνος Χρηματοδότησης και Φερεγγυότητας
Ο Κίνδυνος Χρηματοδότησης και Φερεγγυότητας, γεννάται λόγω
αφερεγγυότητας των ΕΛΤΑ που χρηματοδοτούν το Ταμείο.

ενδεχόμενης

To Ταμείο έχει περιορισμένη έκθεση στον εν λόγω κίνδυνο, καθώς το συνταξιοδοτικό
πρόγραμμα που παρέχει λειτουργεί με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα
προκαθορισμένης εισφοράς και επομένως ο επενδυτικός κίνδυνος αναλαμβάνεται από
τους ίδιους τους ασφαλισμένους και όχι από το Ταμείο.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του Κινδύνου Χρηματοδότησης και Φερεγγυότητας, ο
Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων του Ταμείου διαμορφώνει τις διαδικασίες που είναι
απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του. Ο Υπεύθυνος
Διαχείρισης Κινδύνων:
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Προτείνει επενδυτικά όρια, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του εν
λόγω κινδύνου.

Ο κίνδυνος φήμης του Ταμείου είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον λειτουργικό κίνδυνο και τον κίνδυνο
συμμόρφωσης. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνη για τον εν λόγω κίνδυνων στο πλαίσιο του
λειτουργικού κινδύνου.
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Παρακολουθεί την κερδοφορία και τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ.



Παρακολουθεί την έγκαιρη καταβολή των εισφορών από το ΕΛΤΑ προς το
Ταμείο.



Συντάσσει εκθέσεις που αναλύουν τον εν λόγω κίνδυνο, προτείνει μέτρα
διαχείρισης του και ενημερώνει το Διευθυντή του Ταμείου και το Διοικητικό
Συμβούλιο σε τακτική βάση.



Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και την πολιτική για τη
διαχείριση του εν λόγω κινδύνου, ενημερώνει άμεσα τον Διευθυντή του
Ταμείου και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δ. Αναθεώρηση της Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων
Η Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων, υπόκειται σε τακτική αξιολόγηση της
αποτελεσματικής εφαρμογής της από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και τη
Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων.
Αναθεωρήσεις ή συμπληρώσεις στην παρούσα Πολιτική πρέπει να γίνονται το
συντομότερο δυνατόν για να αντιμετωπίζονται διαδικαστικά προβλήματα ή νέες
απαιτήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, είναι αρμόδιο να εγκρίνει τις
οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτή την Πολιτική.
Η Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων κοινοποιείται στις εποπτικές αρχές για την
ενσωμάτωση τυχόν παρατηρήσεων ή εισηγήσεων, τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
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Σύστημα Βασικών Δεικτών Κινδύνου
και Εσωτερικών Ορίων Ανοχής

1.

Εισαγωγή

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 / Κεφάλαιο Β του Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών
Πρακτικών Λειτουργείας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Αριθ. Φ.51010 /
οικ.1893 / 15 / 16.1.2015), τα Τ.Ε.Α. καθορίζουν για κάθε μια κατηγορία κινδύνου
ξεχωριστά ποσοτικά ή/και ποιοτικά όρια ανοχής, η υπέρβαση των οποίων μπορεί να
θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και την επίτευξη του σκοπού τους.
Με το παρόν καθορίζονται οι βασικοί δείκτες κινδύνου και τα όρια ανοχής, σχετικά
με τους κινδύνους που αναλαμβάνει το Ταμείο για λογαριασμό του, αλλά και για
λογαριασμό των χαρτοφυλακίων υπό διαχείριση. Το παρόν κείμενο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος των συναφών εγγράφων:

2.



Πολιτική Διαχείριση Κινδύνων.



Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων.

Ορισμοί

«Διαχείριση Κινδύνων» ορίζεται ως το σύνολο των διαδικασιών που επιτελούνται
από το Δ.Σ. του Ταμείου, τα στελέχη και το λοιπό προσωπικό – και οι οποίες είναι
σχεδιασμένες για να διασφαλίζουν την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι στόχοι
περιλαμβάνουν την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την
προσαρμοστικότητα των λειτουργιών του Ταμείου, την αξιοπιστία της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους
κανονισμούς. Οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται συνεχώς και λειτουργούν σε όλα τα
επίπεδα της οργάνωσης και αφορούν όλο το προσωπικό του Ταμείου.
«Βασικός Δείκτης Κινδύνου» ορίζεται κάθε απλή ή σύνθετη μεταβλητή δεδομένων
η οποία επιτρέπει, μέσω της δυναμικής και της διαχρονικής παρακολούθησης των
τιμών της, την αξιολόγηση της έκθεσης του Τ.Ε.Α. ή των χαρτοφυλακίων που
διαχειρίζεται σε Κινδύνους.
Οι Βασικοί Δείκτες Κινδύνου διακρίνονται σε :
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Δείκτες Πρόβλεψης Κινδύνου: παρακολουθούν τις αιτίες εμφάνισης
γεγονότων κινδύνου, εντοπίζοντας είτε πιθανές μεταβολές στη συχνότητα
εμφάνισης ή/και στις επιπτώσεις τους είτε δυνητική δυσλειτουργία στο
συναφές Περιβάλλον Ελέγχου και προσπαθούν να αποτρέψουν την εμφάνιση
τους.



Δείκτες Έκθεσης σε Κίνδυνο: παρακολουθούν τις μεταβολές στο επίπεδο
έκθεσης του Τ.Ε.Α. ή των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται σε κίνδυνο.

Ένας Δείκτης μπορεί να θεωρηθεί Δείκτης Κινδύνου εφόσον χρησιμοποιείται για τη
μέτρηση:


Του επιπέδου έκθεσης σε ένα κίνδυνο,



Της αποτελεσματικότητας του περιβάλλοντος ελέγχου,

3.

Χαρακτηριστικά Βασικών Δεικτών Κινδύνου

Τα βασικά χαρακτηριστικά των Βασικών Δεικτών Κινδύνου παρουσιάζονται
παρακάτω:


Για την θέσπιση ή αναθεώρηση κάθε νέου Βασικού Δείκτη Κινδύνου
απαιτείται η έγκριση του Δ.Σ. του Ταμείου.



Κάθε δείκτης συσχετίζεται άμεσα με μία κατηγορία κινδύνου.



Κάθε δείκτης χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα επίπεδα ανοχής που
καθορίζουν τα όρια της έκθεσης σε κίνδυνο, καθώς και της ανάληψης δράσης
για την αντιμετώπισή ή τον περιορισμό του κάθε κινδύνου αντίστοιχα.



Κάθε δείκτης παρακολουθείται σε περιοδική βάση από τον Διαχειριστή (για
τους κινδύνους που αφορούν τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια) και τον
Υπεύθυνο Διαχείριση Κινδύνων (για τους λοιπούς κινδύνους που αφορούν το
Ταμείο).



Τα δεδομένα/ στοιχεία που συμμετέχουν στον υπολογισμό του δείκτη
τηρούνται στα μηχανογραφικά συστήματα του Ταμείου, είναι μετρήσιμα και
διαθέσιμα για την περιοδική άντλησή τους.
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Το Ταμείο επιδιώκει την υλοποίηση και παρακολούθηση κατάλληλων και
αντικειμενικών Βασικών Δεικτών Κινδύνου οι οποίοι διασφαλίζουν την έγκαιρη και
έγκυρη ποσοτικοποίηση του επιπέδου έκθεσης σε Κίνδυνο, αποφεύγοντας παράλληλα
τη συσσώρευση υπερβολικής, δυσνόητης και αναποτελεσματικής πληροφορίας.



Υπέρβαση

Εντός Ορίων
Ανοχής

4.






Η τιμή του δείκτη υπερβαίνει τα αποδεκτά όρια ανοχής υποδηλώνοντας
ότι το Τ.Ε.Α. ή τα χαρτοφυλάκια υπό διαχείριση έχουν μεγάλη
πιθανότητα να εκτεθούν σε σημαντικούς κινδύνους.
Άμεσες ενέργειες απαιτούνται από το Διαχειριστή των Χαρτοφυλακίων ή
την αρμόδια μονάδα του Τ.Ε.Α. για την αποτελεσματική διαχείριση των
κινδύνων που συνδέονται με τον εν λόγω δείκτη.

Η τιμή του δείκτη είναι εντός των καθορισμένων ορίων ανοχής
υποδηλώνοντας ότι το Τ.Ε.Α. ή τα χαρτοφυλάκια υπό διαχείριση έχουν
μικρή πιθανότητα να εκτεθούν σε σημαντικούς κινδύνους.
Δεν απαιτούνται άμεσες ενέργειες

Διαδικασία Καθορισμού Ορίων

Το Ταμείο θεσπίζει και τηρεί τεκμηριωμένο σύστημα εσωτερικών ορίων αναφορικά
με τα μέτρα που θα εφαρμόζονται για τη διαχείριση και τον έλεγχο των κινδύνων
στους οποίους είναι εκτεθειμένο.
Το Ταμείο λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κινδύνους οι οποίοι ενδέχεται να είναι
ουσιαστικοί για τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιά του,


διασφαλίζει ότι το εκάστοτε επίπεδο κινδύνου είναι εντός των εγκεκριμένων
ορίων ανοχής,



θεσπίζει και τηρεί κατάλληλες διαδικασίες οι οποίες, σε περίπτωση
πραγματικών ή αναμενόμενων παραβάσεων στο σύστημα καθορισμού των
ορίων κινδύνων, έχουν ως αποτέλεσμα την έγκαιρη λήψη διορθωτικών
μέτρων προς το συμφέρον του ιδίου.
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Τα βήματα για τον καθορισμό των ορίων ανοχής είναι τα παρακάτω:
Όρια Ανοχής χαρτοφυλακίων
1. Ο Διαχειριστής των χαρτοφυλακίων ζητά αναθεώρηση ορίου ή νέο όριο από
την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου, ενώ παράλληλα ο Διευθυντής του
Ταμείου ενημερώνει την Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων.
2. Το αρχικό αίτημα γίνεται αποδεκτό ή απορρίπτεται από την Επενδυτική
Επιτροπή.
3. Η Επενδυτική Επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ. του Ταμείου την αναθεώρηση του
ορίου ή το νέο όριο.
4. Το αίτημα γίνεται αποδεκτό ή απορρίπτεται από το Δ.Σ. του Ταμείου.
5. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων ενημερώνεται για τις σχετικές αποφάσεις
καθορισμού ορίων.
Λοιπά Όρια Ανοχής
1. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων ζητά αναθεώρηση ορίου ή νέο όριο από
το Δ.Σ. του Ταμείου.
2. Το αίτημα γίνεται αποδεκτό ή απορρίπτεται από το Δ.Σ. του Ταμείου.
Αναμένεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. και της Επενδυτικής Επιτροπής και τα Ανώτατα
Διοικητικά στελέχη του Ταμείου θα προσεγγίζουν συντηρητικά το θέμα καθορισμού
των ορίων.

5.

Αναφορές σχετικές με την Υπέρβαση των Ορίων Ανοχής

Αναφορά Ορίων Ανοχής Χαρτοφυλακίων
Υπερβάσεις ορίων ανοχής ή σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο έκθεσης σε κίνδυνο,
κοινοποιούνται από το Διαχειριστή, την ίδια ημέρα καταγραφής, στην Επενδυτική
Επιτροπή, το Διευθυντή του Ταμείου και τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων.
Επιπρόσθετα, ο Διαχειριστής παρακολουθεί τα όρια ανοχής και υποβάλει σχετική
αναφορά στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου σε μηνιαία βάση.

ΤΕΑ ΕΛΤΑ – Ν.Π.Ι.Δ.
Αναφορά Λοιπών Ορίων Ανοχής
Υπερβάσεις ορίων ανοχής ή σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο έκθεσης σε κίνδυνο, θα
κοινοποιούνται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων στον Διευθυντή και το Δ.Σ.
του Ταμείου.
Επιπρόσθετα, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί τα όρια ανοχής και
υποβάλει σχετική τριμηνιαία αναφορά στο Δ.Σ. του Ταμείου.

6.

Όρια Ανοχής ανά Κατηγορία Κινδύνου

Επιτρεπόμενα περιουσιακά στοιχεία στα οποία επενδύει το Ταμείο:


Βραχυπρόθεσμα επενδυτικά εργαλεία (προθεσμιακές καταθέσεις, repos, κ.α.).



Κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα χωρών Ευρωζώνης και έντοκα γραμμάτια.



Ομόλογα κεντρικών κυβερνήσεων αναπτυγμένων χωρών.



Μετοχές, ομόλογα ομολογίες εταιρειών και άλλα χρεόγραφα εταιριών εφόσον
έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε. 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 (ΕL
375/31-12-85) και λειτουργούν σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ε.Ε.



Ακίνητα, για στέγαση ή εκμετάλλευση.



Σε άλλες κινητές αξίες, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Επενδύσεων και
έγκριση από το Δ.Σ. και εφόσον προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο.



Επενδύσεις σε συνάλλαγμα. Το Ταμείο δύναται να επενδύει σε συνάλλαγμα
κατόπιν πρότασης του διαχειριστή επενδύσεων, σχετικής εισήγησης της
Επιτροπής Επενδύσεων και έγκριση του Δ.Σ. του Ταμείου.

Σε κάθε περίπτωση οι επενδύσεις των κεφαλαίων – αποθεματικών του ΤΕΑ ΕΛΤΑ
γίνονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα Επαγγελματικά

ΤΕΑ ΕΛΤΑ – Ν.Π.Ι.Δ.
Ταμεία (άρθρο 7 παρ. 15 του Ν. 3029/2002 όπως εκάστοτε ισχύει (Βλ. σχετικά άρθρο
12 του Ν.3385/2005).

Αναλογιστικός Κίνδυνος
Ο Αναλογιστικός Κίνδυνος σχετίζεται με την αδυναμία εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων του Ταμείου, εξαιτίας δημογραφικών ή άλλων μη αναμενόμενων
μεταβολών ή από τη μη επαλήθευση παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν ή/και από τη
χρήση μη κατάλληλων αναλογιστικών μεθόδων αποτίμησης.
To T.E.A., λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των
εργασιών του, καθώς και τη φύση και το εύρος των υπηρεσιών που παρέχει, δεν
εκτίθεται στο εν λόγω κίνδυνο. Η θέσπιση ορίων ανοχής για τον περιορισμό του
αναλογιστικού κινδύνου δεν κρίνεται απαραίτητη.

Πιστωτικός Κίνδυνος
Οι εν λόγω κίνδυνοι του Ταμείου ενδέχεται να προκύψουν από την αθέτηση των
υποχρεώσεων των πιστούχων του, όπως για παράδειγμα ο εκδότης ενός ομολόγου να
αδυνατεί να αποπληρώσει ένα τοκομερίδιο ή την ονομαστική αξία του ομολόγου στη
λήξη του.
Για τον περιορισμό του εν λόγω κινδύνου, το Ταμείο έχει θεσπίσει τα ακόλουθα
ποιοτικά και ποσοτικά όρια ανοχής:


Επιλεγμένους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλων κρατών με υψηλή
πιστοληπτική ικανότητα



Ομόλογα τραπεζών και γενικότερα εταιρειών υψηλής πιστοληπτικής
ικανότητας



Μετατρέψιμα ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.



Εξειδικευμένα προϊόντα διαχείρισης διαθεσίμων που εκδίδονται από
τραπεζικούς οργανισμούς της Ελλάδος και του εξωτερικού με υψηλή
πιστοληπτική ικανότητα.
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Κρατικά Ομόλογα Ευρωζώνης – Όρια Πιστοληπτικής Διαβάθμισης:
 ΑΑΑ Μέχρι 90.0% του συνολικού ενεργητικού


ΑΑ

Μέχρι 50.0% του συνολικού ενεργητικού

ΑΑ-

Μέχρι 25%



Α

Μέχρι 25.0% του συνολικού ενεργητικού

Α-

Μέχρι 10%



ΒΒΒ

Μέχρι 10.0% του συνολικού ενεργητικού

ΒΒΒ- Μέχρι 5%



Ελάχιστη Πιστοληπτική Διαβάθμιση ΒΒΒ, εξαιρούνται τα ομόλογα του
Ελληνικού Δημοσίου που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο και προέρχονται από
το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI).

Ομόλογα Υπερεθνικών Οργανισμών – Όρια Πιστοληπτικής Διαβάθμισης:
 Ελάχιστη Πιστοληπτική Διαβάθμιση ΑΑ
Εταιρικά Ομόλογα και Κρατικά ομόλογα Τρίτων χωρών εκτός Ευρωζώνης – Όρια
Πιστοληπτικής Διαβάθμισης:
 ΑΑΑ Μέχρι 20.0% του συνολικού ενεργητικού


ΑΑ

Μέχρι 15.0% του συνολικού ενεργητικού

ΑΑ-

Μέχρι 10%



Α

Μέχρι 12.5% του συνολικού ενεργητικού

Α-

Μέχρι 5%



ΒΒΒ

Μέχρι 7.5% του συνολικού ενεργητικού

ΒΒΒ- Μέχρι 2.5%

Υπολειμματικός Κίνδυνος
Το Ταμείο δεν εφαρμόζει τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου και για το λόγω
αυτό δεν είναι εκτεθειμένο στον συγκεκριμένο κίνδυνο.
Η θέσπιση ορίων ανοχής για τον περιορισμό του υπολειμματικού κινδύνου δεν
κρίνεται απαραίτητη.

Κίνδυνος Συγκέντρωσης
Ο Κίνδυνος Συγκέντρωσης ορίζεται ως ο υφιστάμενος ή μελλοντικός κίνδυνος που
οφείλεται στην υπερβολική έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ενός αντισυμβαλλομένου
ή ομάδας αντισυμβαλλομένων με κοινά χαρακτηριστικά κινδύνου (τύπος
συναλλαγής, γεωγραφική τοποθεσία ανοίγματος, οικονομική δραστηριότητα,
νόμισμα) ή όταν το χαρτοφυλάκιο του Ταμείου δεν είναι επαρκώς διαφοροποιημένο.
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Για τον περιορισμό του εν λόγω κινδύνου, το Ταμείο έχει θεσπίσει τα ακόλουθα
ποιοτικά και ποσοτικά όρια ανοχής:
Κρατικά Ομόλογα Ευρωζώνης – Όρια συγκέντρωσης:
 ΑΑΑ Μέγιστο ανά χώρα 30.0%


ΑΑ

Μέγιστο ανά χώρα 20.0%



Α

Μέγιστο ανά χώρα 15.0%



ΒΒΒ

Μέγιστο ανά χώρα 5.0%

Ομόλογα Υπερεθνικών Οργανισμών – Όρια συγκέντρωσης:
 Μέχρι 25.0% του συνολικού ενεργητικού


Μέγιστο ανά εκδότη 15.0%

Εταιρικά Ομόλογα και Κρατικά ομόλογα Τρίτων χωρών εκτός Ευρωζώνης – Όρια
συγκέντρωσης:
 Μέχρι 25.0% του συνολικού ενεργητικού


ΑΑΑ Μέγιστο ανά εκδότη 5.0%



ΑΑ

Μέγιστο ανά εκδότη 3.0%



Α

Μέγιστο ανά εκδότη 2.0%



ΒΒΒ

Μέγιστο ανά εκδότη 1.0%

Μετοχικό χαρτοφυλάκιο – Όρια συγκέντρωσης:
 Μέγιστο: 10.0% του συνολικού ενεργητικού


Ελάχιστο: 0.0% του συνολικού ενεργητικού

Έκθεση στην Ελλάδα:
 Μέγιστο: 35.0% του συνολικού ενεργητικού


Ως συνολική έκθεση νοείται το σύνολο των επενδύσεων που περιλαμβάνουν,
ομόλογα Ελληνικού δημοσίου, εταιρικά ομόλογα εκδότη με έδρα (ή και
μητρική εταιρεία με έδρα) την Ελλάδα, έντοκα γραμμάτια Ελληνικού
δημοσίου, καταθέσεις σε Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μετοχές
εισηγμένες στο Ελληνικό χρηματιστήριο.

Κίνδυνος Αγοράς
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Ο Κίνδυνος Αγοράς στο πλαίσιο τoυ υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου, γεννάται από τη
διακύμανση της αγοραίας τιμής των κινητών αξιών στις οποίες είναι επενδυμένο το
χαρτοφυλάκιο. Ο Κίνδυνος Αγοράς, μπορεί να επέλθει λόγω μεταβολής των τιμών
της αγοράς σε επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές μετοχών, εμπορευμάτων,
πρώτων υλών κ.τ.λ.
Για τον περιορισμό του εν λόγω κινδύνου, το Ταμείο έχει θεσπίσει τα ακόλουθα
ποιοτικά και ποσοτικά όρια ανοχής:
Κρατικά ομόλογα Ευρωζώνης (συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό):
 Μέχρι 15.0% του συνολικού ενεργητικού
Εταιρικά Ομόλογα – Όρια ληκτότητας:
 7-10 χρόνια Μέχρι 5.0% του συνολικού ενεργητικού


> 10 χρόνια

0.0% του συνολικού ενεργητικού

Δεν επιτρέπονται συναλλαγές στα κάτωθι προϊόντα, αγορές ή τύπους πράξεων:
 Σε άλλο νόμισμα εκτός του ΕΥΡΩ


Παράγωγα, εκτός και εάν στοχεύει σε εξασφάλιση κινδύνου και μόνον μετά
από τεκμηριωμένη εισήγηση και έγκριση από το Δ.Σ.



Σύνθετα Προϊόντα (Structured Products)

Κίνδυνος Ρευστότητας
O Κίνδυνος Ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα του Ταμείου να καλύπτει τις
άμεσες υποχρεώσεις του. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος περιλαμβάνει την αδυναμία του
Ταμείου να χρηματοδοτήσει τις υποχρεώσεις του και την αδυναμία ρευστοποίησης
των περιουσιακών του στοιχείων σε τιμές αγοράς εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος
Για τον περιορισμό του εν λόγω κινδύνου, το Ταμείο έχει θεσπίσει τα ακόλουθα
ποιοτικά και ποσοτικά όρια ανοχής:


Μετοχές, ομόλογα ομολογίες εταιρειών και άλλα χρεόγραφα εταιριών εφόσον
έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και είναι εισηγμένα σε
αναγνωρισμένες χρηματιστηριακές αγορές.
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Ομόλογα. Ελάχιστο ποσό έκδοσης Ομολογιακών Δανείων για όλες τις
κατηγορίες και τις πιστοληπτικές διαβαθμίσεις 500.000.000,00 ΕΥΡΩ ανά
έκδοση.



Μετρητά και μέσα χρηματαγοράς: Ελάχιστο: 10.0% του συνολικού
ενεργητικού. Διευκρινίζεται ότι στα μέσα χρηματαγοράς περιλαμβάνονται
έντοκα γραμμάτια δημοσίου, προθεσμιακές καταθέσεις, repos, ομολογιακοί
τίτλοι με υπολειπόμενη διάρκεια ζωής μικρότερη του έτους, αμοιβαία
κεφάλαια διαχείρισης βραχυπρόθεσμων διαθεσίμων, καθώς και οτιδήποτε
γενικά εκδίδεται και λήγει σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους.

Δεν επιτρέπονται συναλλαγές στα κάτωθι προϊόντα, αγορές ή τύπους πράξεων:
 Τίτλους χαμηλής εμπορευσιμότητας

Λειτουργικός Κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος γεννάται λόγω εφαρμογής ανεπαρκών ή αποτυχημένων
εσωτερικών διαδικασιών, προσωπικού και πληροφορικών ή επικοινωνιακών
συστημάτων, καθώς και λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως φυσικές καταστροφές ή
τρομοκρατικές επιθέσεις, που θέτουν εκτός λειτουργίας τα συστήματα και τις
εφαρμογές του Ταμείου.
Το Ταμείο έχει μηδενική ανοχή σε συμβάντα λειτουργικού κινδύνου.

Κίνδυνος Φήμης
Ο Κίνδυνος Φήμης απορρέει από αρνητική δημοσιότητα που αφορά τις
δραστηριότητες του Ταμείου μετά από δημοσιεύματα στον τύπο ή στο δια-δίκτυο και
από καταγγελίες και παράπονα ασφαλισμένων προς το Ταμείο.
Το Ταμείο έχει μηδενική ανοχή σε συμβάντα που ενδέχεται να έχουν αρνητική
επίπτωση στη φήμη του.
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Κίνδυνος Χρηματοδότησης και Φερεγγυότητας
Ο Κίνδυνος Χρηματοδότησης και Φερεγγυότητας, γεννάται λόγω ενδεχόμενης
αφερεγγυότητας των ΕΛΤΑ που χρηματοδοτούν το Ταμείο.
Μέγιστη ληξιπρόθεσμη οφειλή από τα ΕΛ.ΤΑ. 800 χιλ. Ευρώ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στοιχεία των μελών
Τα στοιχεία των μελών αποτελούν το Μητρώο του Ταμείου και χωρίζονται σε τρεις
ομάδες όπως παρακάτω:
Ομάδα Α – Προσωπικά στοιχεία μελών
Αριθμός μητρώου εργοδότη
Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
Επώνυμο
Όνομα
Όνομα Πατρός
Όνομα Μητρός
Φύλο
ΑΦΜ
Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνο 1
Τηλέφωνο 2
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία πρώτης ασφάλισης στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα
Σε περίπτωση που το μέλος είναι έγγαμο απαιτούνται επίσης :
Επώνυμο συζύγου
Όνομα συζύγου
Ημερομηνία γέννησης συζύγου
Αριθμός ταυτότητας συζύγου
ΑΦΜ
Φορέας κυρίας ασφάλισης
Σε περίπτωση που το μέλος έχει παιδιά τότε απαιτούνται επίσης για κάθε παιδί :
Επώνυμο παιδιού
Όνομα παιδιού
Φύλο παιδιού
Ημερομηνία γέννησης παιδιού
Ομάδα Β – Ασφαλιστικά στοιχεία μελών
Αριθμός μητρώου Ταμείου
Ημερομηνία ασφάλισης στο Ταμείο
Κατηγορία ασφάλισης
Ομάδα Γ – Στοιχεία ατομικού λογαριασμού ασφαλισμένου
Εισφορές ασφαλισμένου
Εισφορές εργοδότη
Προαιρετικές εισφορές
Συνολικές εισφορές
Αριθμός μεριδίων
Αξία μεριδίων

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ομάδα Α – Προσωπικά στοιχεία μελών (Τα προσωπικά στοιχεία δηλώνονται με ευθύνη του μέλους)
-

Εργοδότης

-

Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

-

Επώνυμο

-

Όνομα

-

Όνομα πατρός

-

Όνομα μητρός

-

Φύλο

-

ΑΦΜ

-

Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου

-

Διεύθυνση κατοικίας

Οδός ……………………………..…………………....… Αριθμ. ……………….…………..
Πόλη …………………………………………………….… Ταχ. Κωδ. …………….……..…

-

Τηλέφωνο 1

-

Τηλέφωνο 2

-

Ημερομηνία γέννησης

-

Ημερομηνία
πρώτης
ασφάλισης
κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα

στο

Σε περίπτωση που το μέλος είναι έγγαμο απαιτούνται επίσης :
-

Επώνυμο συζύγου

-

Όνομα συζύγου

-

Ημερομηνία γέννησης συζύγου

-

Αριθμός Ταυτότητας συζύγου

-

ΑΦΜ

-

Φορέας κυρίας ασφάλισης

Σε περίπτωση που το μέλος έχει παιδιά τότε απαιτούνται επίσης για κάθε παιδί :
-

Επώνυμο παιδιού

-

Όνομα παιδιού

-

Φύλο παιδιού

-

Ημερομηνία γέννησης
παιδιού

Ομάδα Β – Ασφαλιστικά στοιχεία μελών
Τα ασφαλιστικά στοιχεία του κάθε μέλους συμπληρώνονται από τις Υπηρεσίες του ΤΕΑ ΕΛΤΑ
-

Αριθμός μητρώου Ταμείου

-

-

Ημερομηνία ασφάλισης στο Ταμείο

-

-

Πρόγραμμα ασφάλισης

-

