
 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Μαρία Διαμαντοπούλου 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φορέων 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ 



 Νόμος 4261/2014 (Άρθρο 180) 

 Ορισμός  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  ως 
αρμόδιας  αρχής για την εποπτεία και τον 
έλεγχο των επενδύσεων των ΤΕΑ 

 

 Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η 
ενίσχυση της εποπτείας και του ελέγχου 
των επενδύσεων των ΤΕΑ 

 
 

 

 

  

 

 



Νόμος 4261/2014 (Άρθρο 180) 

 

 Η εποπτεία της Ε.Κ.  στα  ΤΕΑ θα γίνεται:  

 

 Αξιολόγηση των υποβαλλόμενων στοιχείων 

 

 Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων 



Νόμος 4261/2014 (Άρθρο 180) 

 Πρόβλεψη για έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων μετά από 
γνώμη της Ε.Κ. με σκοπό την άσκηση του εποπτικού της 
ρόλου. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν: 

 

 Οργανωτικές απαιτήσεις που οφείλουν να πληρούν τα ΤΕΑ όταν 
«αυτο-διαχειρίζονται» το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων τους  

 

 Τους κανόνες αποτίμησης του χαρτοφυλακίου τους 

 

 Τον κανονισμό επενδύσεων που οφείλουν να συντάσσουν 

 

 Τα στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλουν σε περιοδική βάση 

 



Νόμος 4261/2014 (Άρθρο 180) 

 Απαιτείται η χορήγηση ειδικής έγκρισης στα ΤΕΑ 

από την ΕΚ, σε περίπτωση που επιθυμούν να 

διαχειρίζονται εσωτερικά τις επενδύσεις τους. 

 

 Η έγκριση αυτή θα χορηγείται κατόπιν 

αξιολόγησης από την ΕΚ της οργανωτικής 

επάρκειας του αιτούντος ΤΕΑ 

 

 



 

 

Νόμος 4261/2014 (Άρθρο 180) 

 

 

 

 

 Ορίζεται τι θεωρείται ενεργητικό των ΤΕΑ για 
σκοπούς αποτίμησης του χαρτοφυλακίου τους, το 
οποίο θα πρέπει να αποτιμάται καθημερινά με βάση 
κανόνες αποτίμησης. 

 

 Τροποποιείται η διάταξη της παρ. 15 του άρθρου 7 
του ν. 3029/2002 με την οποία ορίζεται ο τρόπος 
επένδυσης του ενεργητικού των ΤΕΑ. 

 

 



Νόμος 4261/2014 (Άρθρο 180) 

 
 Ορίζονται νέα επενδυτικά όρια αναφορικά με τη 

διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων των ΤΕΑ (πχ  
επενδύσεις έως 5% σε μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 
κινητές αξίες, 15% ανά εκδότη, 25% σε καταθέσεις ανά 
πιστωτικό ίδρυμα για καταθέσεις πλέον των 50.000 € , σύνολο 
αξίας ακινήτων < 20% του ενεργητικού του ΤΕΑ, δυνατότητα 
δανειοδότησης των ΤΕΑ μόνο για σκοπούς ρευστότητας και 
σε προσωρινή βάση, κ.α.). 

 

 Προσαρμογή υφιστάμενων επενδύσεων (εξαιρουμένων των 
ακινήτων) έως τις 5/5/2015 

 

 Προσαρμογή υφιστάμενων επενδύσεων σε ακίνητα έως το 
2019. 

 



Νόμος 4261/2014 (Άρθρο 180) 

 

 Έναρξη εποπτείας της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς για τα υφιστάμενα ΤΕΑ 
ορίζεται ένας μήνας μετά την έκδοση της 
Υπουργικής Απόφασης για την Αποτίμηση 
περιουσιακών στοιχείων των ΤΕΑ, ήτοι 
«30/1/2015» 

 



Νόμος 4261/2014 (Άρθρο 180) 

 

 Πρόβλεψη επιβολής κυρώσεων από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς   σε περιπτώσεις 

παραβάσεων του νόμου ή των αποφάσεων που 

εκδίδονται  κατ’ εξουσιοδότηση του.  



 

 
Νόμος 4261/2014 (Άρθρο 180) 

 

  Ορισμός της Ε.Κ. ως αρμόδιας αρχής για την 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ΤΕΑ 

σχετικά με τις επενδύσεις τους σε 

εξωχρηματιστηριακά παράγωγα σύμφωνα με 

τον κανονισμό ΕΕ 648/2012 (EMIR) 


