
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (RFP)  

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΝΠΙΔ 

 

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού 

Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ) (το “Ταμείο”) αποτελεί αυτοδίκαιη εκ του νόμου 

μετατροπή του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών 

Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 

Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ). Ειδικότερα, το Ταμείο, αποτελεί ΝΠΙΔ, και λειτουργεί ως Ταμείο 

Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ν. 3029 / 2002.  

Το καθαρό ενεργητικό του Ταμείου, στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ανέρχονταν στα  550 εκατ. €, 

και κατά 70% περίπου αφορούσε επενδυτικές τοποθετήσεις στο εξωτερικό. 

Το Δ.Σ. του Ταμείου, με την από 13.03.2017 απόφασή του, αποφάσισε την διενέργεια 

διαδικασίας RFP (Request For Proposal), για την επικαιροποίηση και επαναξιολόγηση των 

συμβάσεων διαχείρισης που ήδη έχει υπογράψει με διαχειριστές επενδύσεων.  

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διαδικασίας το Δ.Σ. του Ταμείου προσδιόρισε ότι θα 

ενδιαφερόταν να εξετάσει και να αξιολογήσει  προτάσεις / προσφορές  συνεργασίας εκ 

μέρους νέων διαχειριστών, για τμήματα (tranches) ενεργητικού ύψους 20, 50 ή άνω των 50 

εκατ. €. 

Πληροφορίες για τους κανονισμούς λειτουργίας καθώς και για το θεσμικό & εποπτικό 
πλαίσιο υπό το οποίο λειτουργεί το Ταμείο, αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου 
(www.teaeapae.gr).   
 

Για πλήρη και αναλυτική παρουσίαση της εποπτικής νομοθεσίας που διέπει τα Ταμεία 
Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), βλ. τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/tameia-
epangelmatikes-asphalises1.   

 

 

Σε περίπτωση ύπαρξης ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, 

υποβάλλοντας προς το Ταμείο:  

- το έντυπο της τεχνικής πρότασης το οποίο μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο 

ηλεκτρονικό link: Έντυπο Υποβολής Προτάσεων.docx 

- οικονομική πρόταση, με βάση την οποία προτείνετε την δυνητική συνεργασία σας με 

το Ταμείο, για την επόμενη τριετία, , για τμήματα (tranches) ενεργητικού ύψους 20, 

50 ή άνω των 50 εκατ. €. 

 

Τα ως άνω στοιχεία, τα οποία  θα πρέπει να υποβληθούν προς το Ταμείο τόσο σε μορφή hard 

copy (Πατησίων 48, Αθήνα 106 82),   όσο και ηλεκτρονικά – υπόψη κ. Β. Κολλάτου: 

b.kollatos@teaeapae.gr – το αργότερο μέχρι τις 07 Απριλίου 2017, θα τεθούν υπόψη της 

Επενδυτικής Επιτροπής και του Δ.Σ. του Ταμείου. 
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