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To Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης 
Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ) (στο εξής και το «Ταμείο») που 
εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, στο πλαίσιο της βέλτιστης διαχείρισης του χαρτ/κίου του, 
ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες του Υπεύθυνου Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, όπως 
προβλέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού του (ΦΕΚ Β 3810/30.10.2017) και από τους Κανονισμούς 
του.  

Θέση: Υπεύθυνος Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ  

Βασικές αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 

Η επίβλεψη των διαδικασιών που εκτελούνται από τις διάφορες επενδυτικές λειτουργίες του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ 
που ενέχουν χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Ενδεικτικά, για τον κίνδυνο αγοράς ο Υπεύθυνος Διαχείρισης 
Χρηματοοικονομικών Κινδύνων είναι αρμόδιος για:  

 Τον καθορισμό των στόχων και δραστηριοτήτων της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων ως 
προς τους σχετικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει το Ταμείο (π.χ. κίνδυνο από αναντιστοιχία 
ενεργητικού-παθητικού, κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου, κίνδυνο ρευστότητας, 
κίνδυνο συγκέντρωσης, περιβαλλοντικούς κινδύνους κ.α.). 

 Την καταγραφή και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζει το Ταμείο σε 
Αρχείο Κινδύνων (RiskRegister). 

 Τον καθορισμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση των μεθοδολογιών και πρακτικών σχετικά με τον 
εντοπισμό και διαχείριση των κινδύνων αυτών. 

 Την καταγραφή διαδικασιών & πολιτικών μέσω της Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων 
(RiskPolicyStatement) και του Αντικτύπου Ιδίας Αξιολόγησης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 
(OwnRiskAssessment). 

 Την ετοιμασία και παρουσίαση αναφορών στην Διοίκηση του Ταμείου, για όλα τα θέματα 
χρηματοοικονομικών κινδύνων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διαχείρισης 
Χρηματοοικονομικών Κινδύνων. 

Ο Διαχειριστής Χρηματοοικονομικών Κινδύνων θα πρέπει να είναι  νομικό πρόσωπο, με εξειδίκευση στο 
αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών ανάλυσης, παρακολούθησης και διαχείρισης χρηματοοικονομικών 
κινδύνων για συνταξιοδοτικά ταμεία. Θα εκτιμηθεί δεόντως προηγούμενη συνεργασία αναφορικά με τη 
διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. 

Για τις ανάγκες ανάθεσης των ως άνω αρμοδιοτήτων του Υπεύθυνου Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού 

Κινδύνου το Ταμείο ενδιαφέρεται να λάβει προτάσεις, από νομικά πρόσωπα, με αναλυτικά πληροφοριακά 

στοιχεία, ως εξής: 

- Οικονομική πρόταση. 

- Περιγραφή της μεθοδολογίας στη βάση της οποίας θα ολοκληρώνονται οι πιο πάνω εργασίες. 

- Κατάλογος πολιτικών που θα ετοιμαστούν και θα ενημερώνονται σε τακτική βάση. 

- Κατάλογος αναφορών που θα ετοιμάζονται προς τη Διοίκηση του Ταμείου και της συχνότητας 

της κάθε αναφοράς. 

- Όλα τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης της εμπειρίας τους σε αντίστοιχα έργα. 

- Βιογραφικά σημειώματα των κύριων μελών της ομάδας έργου. 
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- Επαγγελματικοί τίτλοι, πιστοποιήσεις και τίτλοι σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της 

στατιστικής ή των μαθηματικών ή της οικονομικής ή της χρηματοοικονομικής ή της μηχανικής 

ή άλλου συναφούς αντικειμένου, ενώ εκτιμώνται ιδιαίτερα πιστοποιήσεις ή μεταπτυχιακοί 

τίτλοι σπουδών ιδίως στην ανάλυση και διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων.  

- Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. 

- Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι: 

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή,  

    β) ότι με την ανάληψη του έργου θα προσκομίσει: 

1)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν σε λύση, πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης, 

2) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής εκκαθάρισης και 

3) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.   

 

Υποβολή Υποψηφιότητας 

Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 

πλήρες βιογραφικό σημείωμα και την έγγραφη συναίνεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

από το Ταμείο σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, θα τύχουν 

απόλυτα εμπιστευτικού χειρισμού και θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 14η Ιουνίου 2021,  μέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  στη διεύθυνση info@teaeapae.gr (με αναγραφή στο θέμα: ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ). 
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