
 
 

Θέση: Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής ΑΕΔΑΚ Α.Ο. 

Η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών είναι Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων, η οποία ιδρύθηκε το έτος 2000 με σκοπό την ενεργητική διαχείριση των 

Αποθεματικών των Ασφαλιστικών Οργανισμών με βάση το ν. 1902/90, (άρθρα 12 & 

13), περί ίδρυσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων από Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως 

εξειδικεύτηκε με την Υπουργική Απόφαση 78548/Β 1105 (ΦΕΚ 758/31.12.1992), το  ν. 

2076/92 (άρθρο 35) περί  ίδρυσης ΑΕΔΑΚ από Ασφαλιστικά Ταμεία και τον ν. 

3863/2010, ο οποίος εξειδικεύει το πλαίσιο λειτουργίας της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών 

Οργανισμών. Μέτοχοι της εταιρείας είναι ο e-Ε.Φ.Κ.Α. σε ποσοστό 80% και τη Εθνική 

Τράπεζα Α.Ε. σε ποσοστό 20%.   

Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Ο.,  ενδιαφέρεται να στελεχώσει την Επενδυτική Επιτροπή, το μέλος 

της οποίας θα πρέπει να έχει τα κάτωθι προσόντα, όπως να είναι πτυχιούχος 

ανώτατων οικονομικών σχολών ή πτυχιούχοι ανώτατων σχολών με τίτλο 

μεταπτυχιακών σπουδών στα οικονομικά Μεταπτυχιακό ή να κατέχει Διδακτορικό 

σε σχετικές Οικονομικές Κατευθύνσεις . 

Σχετική εμπειρία επαγγελματική ή ακαδημαϊκή άνω των 10 ετών, στο χώρο των 

επενδύσεων και των χρηματοοικονομικών. Θα συνεκτιμηθεί προϋπηρεσία 

αναφορικά με τις επενδύσεις, σε Φ.Κ.Α ή  και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης 

Για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της θέσης, οι υποψήφιοι πρέπει επιπρόσθετα 
να διαθέτουν συνδυασμό θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης στα παρακάτω θέματα:  

1) Ανάλυση ή διαχείριση μετοχικών ή ομολογιακών χαρτοφυλακίων, εναλλακτικών 
επενδύσεων χαρτοφυλακίων ή συναλλαγματικών στρατηγικών διεθνώς, 2) 
Επενδυτική Στρατηγική (Strategic and tactical asset allocation), 3) Μέτρηση και 
Διαχείριση Κινδύνου. 

Απαραίτητο προσόν είναι η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας ή/και της Γαλλικής 
Γλώσσας. Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν είναι η πιστοποίηση επαγγελματικής 
επάρκειας στην εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή 
εκδότες, στη διαχείριση επενδύσεων χαρτοφυλακίων πελατών ή στην παροχή 
επενδυτικών συμβουλών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή άλλους διεθνώς 
αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αναλυτικό και πλήρες βιογραφικό 

σημείωμα έως τις 20 Μαρτίου 2023  και ώρα 15:00, στην παρακάτω διεύθυνση: 

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ . Αμερικής  9 , Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Τηλ.: 210 

3387900, email : info@hpmf.gr 

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων από  την 

Εταιρεία.  


