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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

 
Ο όρος «MiFID ΙΙ» αναφέρεται στην Οδηγία
Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (Markets in Financial Instruments Directive «
στην ελληνική νοµοθεσία µε το νόµο 4514/20

Η Οδηγία 2014/65/ΕΕ, ο Νόµος, ο Κανονισµός
εκτελεστικές πράξεις (ιδίως οι Κανονισµοί
εξουσιοδότηση κανονιστικές διατάξεις και
υπηρεσιών, επιδιώκοντας κυρίως, να διασφαλίσει
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ενισχύσει τον ανταγωνισµό

Οι κυριότερες αλλαγές από την εφαρµογή

• στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
συναλλαγών επεκτάθηκε, πέραν των
(ΠΜ∆) και σε έναν νέο, εναλλακτικό
(ΜΟ∆). Επιπλέον, οι επενδυτές
Εσωτερικοποιητές (ΣΕ), δηλαδή µε
διαπραγµατεύονται χρηµατοπιστωτικά

• στην ενίσχυση των κανόνων επαγγελ
πιστωτικά ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις
αποτελεσµατικά τα συµφέροντα των

• στην αύξηση της προστασίας των επενδυτ
τους κανόνες για τον προσδιορισµό
τις προµήθειες προς ή από τρίτους αντιπαροχές

Σκοπός του παρόντος Εντύπου Προσυµβατικής
Κανονισµούς, ενηµέρωση των υφιστάµενων
Έντυπο είναι πληροφοριακό και συνιστά
παραρτήµατά του ενσωµατωθούν, ως έχουν
Πελάτη. 

Το Έντυπο επικαιροποιείται όταν συντρέχει
εκδόσεις αυτού αντικαθιστούν παλαιότερες
στα γραφεία της Εταιρείας, είτε στην ιστοσελίδα
Πελάτη κατόπιν έγγραφου αιτήµατός του

Παρατίθενται οι παρακάτω ορισµοί, σύµφωνα

Εταιρεία: Η GAIN Α.Ε.Ε.∆. 

Πελάτης: Το πρόσωπο στο οποίο η
αναφέρονται στη της Σύµβαση, τα στ
επιβεβαιώνονται µε την υπογραφή
αναφέρεται σε ένα είτε σε περισσότερα
προβλεπόµενα στη Σύµβαση και στους Συµπληρωµατικούς

Νόµος: Ο Νόµος 4514/2018 µε τον οποίο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
«Οδηγία»), όπως τροποποιήθηκε µε
συµβουλίου, λαµβάνοντας υπόψη την κατ
εκάστοτε ισχύει. 

Νοµοθεσία ή Κείµενη Νοµοθεσία: Ο
κατευθυντήρια γραµµή, κατ’ εξουσιοδότηση

Επενδυτικές Υπηρεσίες και ∆ραστηριότητες
Τµήµα Α του Παραρτήµατος Ι του Νόµου
που απαριθµούνται στο Τµήµα Γ του Παραρτήµατος

Παρεπόµενες Επενδυτικές Υπηρεσίες

Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Τα χρη
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ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ -ΟΡΙΣΜΟΙ 

αναφέρεται στην Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Μέσων (Markets in Financial Instruments Directive «Οδηγία»), 
το νόµο 4514/2018 (ο «Νόµος»), µε ισχύ από την 3 Ιανουαρίου 2018. 

Νόµος ο Κανονισµός (ΕΕ) 600/2014 (γνωστός ως MiFIR) και οι κατ
οι Κανονισµοί ΕΕ 2017/565 και 207/593, «οι Κανονισµοί
διατάξεις και κατευθύνσεις, αποτελούν το νέο πλαίσιο που διέπει την

κυρίως να διασφαλίσει ένα ενιαίο πλαίσιο παροχής επενδυτικών
ει τον ανταγωνισµό και να βελτιώσει το επίπεδο προστασίας των

την εφαρµογή της MiFID ΙΙ συνοψίζονται στα εξής : 

και λειτουργίας των αγορών χρηµατοπιστωτικών µέσων, όπου η
επεκτάθηκε πέραν των ρυθµιζόµενων αγορών και Πολυµερών Μηχανισµών

εναλλακτικό τόπο διαπραγµάτευσης, τον Μηχανισµό Οργανωµένης
επενδυτές µπορούν να καταρτίζουν συναλλαγές απευθείας
δηλαδή µε πιστωτικά ιδρύµατα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών

χρηµατοπιστωτικά µέσα για ίδιο λογαριασµό, µε οργανωµένο και συστηµατικό

κανόνων επαγγελµατικής συµπεριφοράς µε τους οποίους οφείλουν
και οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, προκειµένου
συµφέροντα των πελατών τους, 

προστασίας των επενδυτών µε την καθιέρωση νέων υποχρεώσεων, όπως
προσδιορισµό αγοράς- στόχου για τα επενδυτικά προϊόντα, καθώς
από τρίτους (αντιπαροχές). 

Εντύπου Προσυµβατικής Ενηµέρωσης (το «Έντυπο») είναι η, σύµφωνα
των υφιστάµενων και δυνητικών πελατών κατά MiFID ΙΙ (εφεξής οι

και συνιστά συµβατικό κείµενο µόνον εφόσον το σύνολο ή
ενσωµατωθούν ως έχουν ή δια παραποµπής, σε σύµβαση παροχής επενδυτικών

όταν συντρέχει περίπτωση σηµαντικής αλλαγής στο περιεχόµενό του
θιστούν παλαιότερες. Η κάθε φορά επικαιροποιηµένη και ισχύουσα έκδοση

είτε στην ιστοσελίδα της, www.gainaeed.gr . Σε κάθε περίπτωση, µπορεί
αιτήµατός του. 

ορισµοί σύµφωνα µε την Οδηγία και το Νόµο: 

στο οποίο η Εταιρεία παρέχει τις επενδυτικές και παρεπόµενες
Σύµβαση τα στοιχεία του οποίου έχουν δηλωθεί κατά την κατάρτιση

υπογραφή / αποδοχή των παρόντων. Ο όρος «Πελάτης
περισσότερα πρόσωπα, τα οποία ενεργούν και δεσµεύονται σύµφωνα
και στους Συµπληρωµατικούς Όρους. 

µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία η
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2016/1034/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου

υπόψη την κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής

: Ο Νόµος, η Οδηγία και κάθε άλλη εθνική ή ενωσιακή
κατ εξουσιοδότηση ή κατ’ εφαρµογή του Νόµου και της Οδηγίας

και ∆ραστηριότητες: οι υπηρεσίες και δραστηριότητες που
τος Ι του Νόµου, οι οποίες αφορούν οποιοδήποτε από τα χρηµατοπιστωτικά

Τµήµα Γ του Παραρτήµατος Ι του Νόµου. 

Επενδυτικές Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα µέσα που απαριθµούνται

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις 
Οδηγία»), η οποία ενσωµατώθηκε 

Ιανουαρίου 2018.  

και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτών 
Κανονισµοί»), καθώς και οι κατ' 
που διέπει την παροχή επενδυτικών 
επενδυτικών υπηρεσιών εντός της 

προστασίας των επενδυτών. 

µέσων όπου η δυνατότητα κατάρτισης 
Πολυµερών Μηχανισµών ∆ιαπραγµάτευσης 
Μηχανισµό Οργανωµένης ∆ιαπραγµάτευσης 

θείας µε Συστηµατικούς 
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που 

οργανωµένο και συστηµατικό τρόπο, 

οποίους οφείλουν να συµµορφώνονται τα 
προκειµένου να εξυπηρετούνται πιο 

υποχρεώσεων, όπως αυτές που αφορούν 
προϊόντα καθώς και αυτές που αφορούν 

είναι η σύµφωνα µε το Νόµο και τους 
ΙΙ εφεξής οι «Πελάτες»). Το παρόν 
το σύνολο ή επιµέρους τµήµατα ή 
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών µε 

περιεχόµενό του και ακολούθως, νέες 
ισχύουσα έκδοση είναι διαθέσιµη είτε 
περίπτωση, µπορεί να αποσταλεί στον 

και παρεπόµενες υπηρεσίες που 
την κατάρτιση της Σύµβασης και 
Πελάτης» χρησιµοποιείται είτε 

δεσµεύονται σύµφωνα µε τα ειδικότερα 

νοµοθεσία η Οδηγία 2014/65/ΕΕ 
χρηµατοπιστωτικών µέσων» (η 

Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
της Επιτροπής, όπως αυτός 

εθνική ή ενωσιακή διάταξη, οδηγία ή 
και της Οδηγίας. 

δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
οποιοδήποτε από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα 

Παράρτηµα Β του Νόµου. 

απαριθµούνται στο Τµήµα Γ του 



 

Παραρτήµατος Ι του Νόµου για τα οποία

Έντυπο Προσυµβατικής Ενηµέρωσης
το πλαίσιο που διέπει τις παρεχόµενες
ιδίως, τη δραστηριότητα, τις πολιτικές
την αµοιβή, το κόστος και τις επιβαρύνσεις

Μη Πολύπλοκα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα

άρθρου 25 του Νόµου και όσα πέραν αυτών

Πολύπλοκα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα

πολύπλοκα». 

Παράγωγα: Τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα
Νόµου   /τα παράγωγα κατά την έννοια του

∆οµηµένη Κατάθεση: Κατάθεση, όπως ορίζεται
ενσωµατώθηκε µε τον νόµο 4370/2016, πλήρως
της οποίας καταβάλλονται ή εκτίθενται σε
δείκτη ή συνδυασµό δεικτών, εξαιρουµένων
άµεσα µε ένα δείκτη επιτοκίου, όπως
Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, γ) ένα εµπόρευµα
ανταλλάξιµων περιουσιακών στοιχείων ή δ

Επαγγελµατίας Πελάτης: Πελάτης που πληροί

Ιδιώτης Πελάτης: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο

Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος: Ως Επιλέξιµοι
Επιχειρήσεις επενδύσεων, πιστωτικά ιδρύµατα
Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι εταιρίες διαχείρισής
οργανισµοί του χρηµατοπιστωτικού τοµέα
Ένωσης ή εθνικό δίκαιο κράτους µέλους
συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων φορέων
τράπεζες και οι υπερεθνικοί οργανισµοί.

Συνδεδεµένος αντιπρόσωπος: Φυσικό ή νοµικό
µιας και µόνης επιχείρησης επενδύσεων
παρεπόµενες υπηρεσίες σε πελάτες ή δυνητικούς
µε επενδυτικές υπηρεσίες ή χρηµατοπιστωτικά
πελάτες ή δυνητικούς πελάτες σχετικά µε τα

Εµπιστευτικές Πληροφορίες: οι πληροφορίες
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από τα µέρη, και
Υπηρεσιών.    

Προσωπικά ∆εδοµένα: τα στοιχεία των φυσικών
Κανονισµό για την προστασία των προσωπικών
νοµοθεσία. 

Ρυθµιζόµενη Αγορά: Πολυµερές σύστηµα
επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση
Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, εντός του
διακριτική ευχέρεια, κατά τρόπο που καταλήγει
είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση, βάσει
λειτουργίας και λειτουργεί κανονικά σύµφωνα

Πολυµερής Μηχανισµός ∆ιαπραγµάτευσης
επενδύσεων, πιστωτικό ίδρυµα ή διαχειριστής

το οποίο επιτρέπει την προσέγγιση πλειόνων
Μέσων εντός του συστήµατος και σύµφωνα
καταλήγει στη σύναψη Σύµβασης σύµφωνα

Μηχανισµός Οργανωµένης ∆ιαπραγµάτευσης
ΠΜ∆, στο οποίο πλείονα συµφέροντα τρίτων
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Νόµου για τα οποία παρέχονται Υπηρεσίες σύµφωνα µε τη Σύµβαση

Ενηµέρωσης: Το παρόν έγγραφο µε το οποίο παρέχεται πληροφόρηση
παρεχόµενες υπηρεσίες, τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, τη λειτουργία
τις πολιτικές, τους κινδύνους των χρηµατοπιστωτικών µέσων
τις επιβαρύνσεις των υπηρεσιών.   

Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που ορίζονται στην
πέραν αυτών, πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 57 του Κανονισµού

Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που που δεν εµπίπτουν

Χρηµατοπιστωτικά Μέσα κατά την έννοια των σηµείου 4-10 του Τµήµατος Γ του
την έννοια του σηµείου 29 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισµού

Κατάθεση όπως ορίζεται µε το άρθρο 2 παρ. 1 στοιχείο γ) της Οδηγίας
 4370/2016, πλήρως επιστρεπτέα κατά την ηµεροµηνία λήξεως, τυχόν

θενται σε κίνδυνο, σύµφωνα µε έναν τύπο που περιλαµβάνει παράγοντες
εξαιρουµένων των καταθέσεων µεταβλητού επιτοκίου, των οποίων

επιτοκίου όπως ο Euribor ή ο Libor, β) ένα Χρηµατοπιστωτικό
γ ένα εµπόρευµα ή συνδυασµό εµπορευµάτων ή άλλων υλικών

στοιχείων ή δ) µια συναλλαγµατική ισοτιµία ή συνδυασµό συναλλαγµατικών

Πελάτης που πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ του

ή νοµικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι Επαγγελµατίας Πελάτης. 

Ως Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι θεωρούνται  τα ακόλουθα
πιστωτικά ιδρύµατα, ασφαλιστικές εταιρίες, Οργανισµοί Συλλογικών
οι εταιρίες διαχείρισής τους, τα ταµεία συντάξεων και οι εταιρίες
τωτικού τοµέα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ή ρυθµίζονται
κράτους µέλους, οι εθνικές κυβερνήσεις και οι αντίστοιχες

δηµόσιων φορέων που διαχειρίζονται το δηµόσιο χρέος σε εθνικό
οργανισµοί. 

Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο –ενεργώντας υπό την πλήρη
επενδύσεων για λογαριασµό της οποίας ενεργεί– διαφηµίζει

πελάτες ή δυνητικούς πελάτες, λαµβάνει και διαβιβάζει οδηγίες ή εντολές
χρηµατοπιστωτικά µέσα, τοποθετεί χρηµατοπιστωτικά µέσα ή
σχετικά µε τα εν λόγω χρηµατοπιστωτικά µέσα ή χρηµατοπιστωτικές

οι πληροφορίες οι οποίες είτε είναι από την φύση τους
τα µέρη, και οι οποίες ανταλλάσσονται µεταξύ των µερών στο πλαίσιο

στοιχεία των φυσικών προσώπων που χαρακτηρίζονται ως τέτοια σύµφωνα
προστασία των προσωπικών δεδοµένων 2016/679 («GDPR») και την

Πολυµερές σύστηµα, το οποίο διευθύνει ή διαχειρίζεται διαχειριστής
την προσέγγιση πλειόνων συµφερόντων τρίτων για την αγορά

του συστήµατος και σύµφωνα µε τους κανόνες του, οι
τρόπο που καταλήγει στη σύναψη σύµβασης σχετικής µε Χρηµατοπιστωτικά

διαπραγµάτευση, βάσει των κανόνων ή των συστηµάτων του, και το
κανονικά σύµφωνα µε τον τίτλο III του Νόµου ή της Οδηγίας 2014/65/

∆ιαπραγµάτευσης (ΠΜ∆): Πολυµερές σύστηµα, το οποίο διαχειρίζεται
ή διαχειριστής αγοράς και  

προσέγγιση πλειόνων συµφερόντων τρίτων για την αγορά και την πώληση
συστήµατος και σύµφωνα µε κανόνες που δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια

Σύµβασης σύµφωνα µε τον τίτλο II του Νόµου ή της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ

∆ιαπραγµάτευσης (ΜΟ∆): Πολυµερές σύστηµα, που δεν είναι
συµφέροντα τρίτων για αγορά και πώληση οµολόγων, δοµηµένων

µε τη Σύµβαση. 

παρέχεται πληροφόρηση σχετικά µε 
µέσα τη λειτουργία της Εταιρείας, 

χρηµατοπιστωτικών µέσων και των υπηρεσιών, 

ορίζονται στην παρ. 4 περ. (α) του 
του Κανονισµού ΕΕ 2017/565.  

δεν εµπίπτουν στον ορισµό «µη 

Τµήµατος Γ του Παραρτήµατος 1 του 
του Κανονισµού (ΕΕ)600/2014. 

της Οδηγίας 2014/49 ΕΕ, η οποία 
λήξεως, τυχόν τόκοι ή ασφάλιστρα, 

περιλαµβάνει παράγοντες όπως α) ένα 
επιτοκίου των οποίων η απόδοση συνδέεται 

µατοπιστωτικό Μέσο ή συνδυασµό 
ή άλλων υλικών ή µη υλικών µη 

συνδυασµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 

Παράρτηµα ΙΙ του Νόµου .  

Πελάτης.  

θεωρούνται τα ακόλουθα νοµικά πρόσωπα: 
Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων σε 

και οι εταιρίες διαχείρισής τους, άλλοι 
ρυθµίζονται µε βάση το δίκαιο της 
οι αντίστοιχες υπηρεσίες τους, 
σε εθνικό επίπεδο, οι κεντρικές 

υπό την πλήρη και άνευ όρων ευθύνη 
φηµίζει τις επενδυτικές ή/και 

διαβιβάζει οδηγίες ή εντολές πελατών σχετικά 
χρηµατοπιστωτικά µέσα ή παρέχει συµβουλές σε 

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίε 

φύση τους εµπιστευτικές ή έχουν 
µερών στο πλαίσιο των παρεχοµένων 

χαρακτηρίζονται ως τέτοια σύµφωνα µε τον Γενικό 
και την εφαρµοστική αυτού 

διαχειριστής αγοράς και το οποίο 
για την αγορά και την πώληση 

κανόνες του, οι οποίοι δεν παρέχουν 
Χρηµατοπιστωτικά Μέσα, τα οποία 
υ και το οποίο έχει λάβει άδεια 

Οδηγίας 2014/65/ΕΕ. 

το οποίο διαχειρίζεται επιχείρηση 

και την πώληση Χρηµατοπιστωτικών 
διακριτική ευχέρεια, κατά τρόπο που 

Οδηγίας 2014/65/ΕΕ. 

που δεν είναι Ρυθµιζόµενη Αγορά ή 
οµολόγων δοµηµένων χρηµατοοικονοµικών 



 

προϊόντων, δικαιωµάτων εκποµπής και παραγώγων
που καταλήγει στη σύναψη Σύµβασης, σύµφωνα

Τόπος ∆ιαπραγµάτευσης: Ρυθµιζόµενη Αγ

Σταθερό Μέσο: Κάθε µέσο το οποίο α

απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο
από τους σκοπούς των πληροφοριών χρονικό

αποθηκευµένων πληροφοριών. 

Αντιπαροχή: Οποιαδήποτε αµοιβή ή προµήθεια
µη χρηµατικό όφελος που ενδέχεται να παρέχει
του Πελάτη ή ενός προσώπου που ενεργεί
παρεπόµενης υπηρεσίας. Η Εταιρεία εισπράττει
για τη βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας
την υποχρέωση να ενεργεί µε τρόπο έντιµο

Συναλλαγή: Το αποτέλεσµα της απόκτησης
περιγράφεται στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό
την αγορά ενός Χρηµατοπιστωτικού Μέσου
ποσού Σύµβασης παραγώγου. Η διάθεση περιλαµβάνει
Σύµβασης παραγώγου και την µείωση του

Κινητές αξίες: Οι κατηγορίες κινητών 
µέσων πληρωµής, και ιδίως: α) µετοχές και
άλλων οντοτήτων, καθώς και αποθετήρια
καθώς και αποθετήρια έγγραφα για τέτοιες
πώληση παρόµοιων κινητών αξιών ή επιδεχόµενη
προς κινητές αξίες, νοµίσµατα, επιτόκια ή

Αποθετήρια έγγραφα: Οι κινητές αξίες
αντιπροσωπεύουν κυριότητα επί των
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά και
αλλοδαπού εκδότη.  

∆ιαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια
αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης ολόκληρη
τουλάχιστον έναν ειδικό διαπραγµατευτή που
τόπο διαπραγµάτευσης δεν αποκλίνει σηµαντικά
ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού τους

Μέσα χρηµαταγοράς: Κατηγορίες µέσων
όπως τα έντοκα γραµµάτια, τα αποδεικτικά
πληρωµής. 

∆οµηµένα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
αριθ. 600/2014, αξίες οι οποίες δηµιουργούνται
συνδέεται µε µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών
δικαίωµα είσπραξης σε τακτικά διαστήµατα
υποκείµενα στοιχεία ενεργητικού.  

Παράγωγα: Χρηµατοοικονοµικά µέσα κατά
600/2014, των οποίων η αξία διαµορφώνεται
αξιόγραφα, συναλλαγµατικές ισοτιµίες εµπορεύµατα

συνδυασµός αυτών.  

Παράγωγα επί εµπορευµάτων: Χρηµατοοικονοµικά
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, των οπο
εµπορεύµατα. 

 
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.Η  Εταιρεία είναι Ανώνυµη Εταιρεία
4514/2018, δυνάµει της µε αριθ. άδειας  λειτουργίας

 
 

4 

εκποµπής και παραγώγων µέσων δύνανται να αλληλεπιδρούν στο εσωτερικό
Σύµβασης, σύµφωνα µε τον τίτλο II του Νόµου ή της Οδηγίας 2014/65/

Ρυθµιζόµενη Αγορά, ΠΜ∆ ή ΜΟ∆. 

το οποίο: α) παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα να αποθηκεύει
αυτόν κατά τρόπο ώστε να µπορεί να ανατρέχει σε αυτές µελλοντικά

ριών χρονικό διάστηµα και β) επιτρέπει την αµετάβλητη

αµοιβή ή προµήθεια που ενδέχεται να εισπράττει ή να καταβάλλει
ενδέχεται να παρέχει ή να αποδέχεται η Εταιρεία προς ή από οιοδήποτε

προσώπου που ενεργεί για λογαριασµό του Πελάτη, σε σχέση µε την
εισπράττει ή καταβάλλει Αντιπαροχές υπό την προϋπόθεση

ποιότητας της υπηρεσίας προς τον Πελάτη και β) δεν εµποδίζει τη συµµόρφωση
τρόπο έντιµο, αµερόληπτο και επαγγελµατικό, σύµφωνα µε τα συµφέροντα

αποτέλεσµα της απόκτησης ή διάθεσης ενός Χρηµατοπιστωτικού Μέσου
εξουσιοδότηση Κανονισµό 2017/590 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η απόκτηση

Χρηµατοπιστωτικού Μέσου, τη σύναψη µιας Σύµβασης παραγώγου και την αύξηση
Η διάθεση περιλαµβάνει την πώληση ενός Χρηµατοπιστωτικού Μέσου
µείωση του ονοµαστικού ποσού Σύµβασης παραγώγου. 

κινητών αξιών που επιδέχονται διαπραγµάτευση στην κεφαλαιαγορά
α µετοχές και άλλοι τίτλοι ισοδύναµοι µε µετοχές εταιρειών, προσωπικών

και αποθετήρια έγγραφα για µετοχές, β) οµόλογα ή άλλες µορφές
έγγραφα για τέτοιες κινητές αξίες, και γ) κάθε άλλη κινητή αξία που παρέχει

αξιών ή επιδεχόµενη διακανονισµό µε ρευστά διαθέσιµα προσδιοριζόµενο
επιτόκια ή αποδόσεις, εµπορεύµατα ή άλλους δείκτες ή µεγέθη

κινητές αξίες οι οποίες επιδέχονται διαπραγµάτευση στην κεφαλαιαγορά
επί των κινητών αξιών αλλοδαπού εκδότη, ενώ µπορούν

ρυθµιζόµενη αγορά και η διαπραγµάτευσή τους να γίνεται ανεξάρτητα από

αµοιβαία κεφάλαια: Κεφάλαια των οποίων τουλάχιστον µία κατηγορία
διαπραγµάτευσης ολόκληρη την ηµέρα σε τουλάχιστον έναν τόπο διαπραγµάτευσης
διαπραγµατευτή που ενεργεί για να εξασφαλίσει ότι η αξία των µεριδίων
αποκλίνει σηµαντικά από την καθαρή αξία ενεργητικού τους και, κατά

ενεργητικού τους.  

Κατηγορίες µέσων που συνήθως αποτελούν αντικείµενο διαπραγµατεύσεως
τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα εµπορικά γραµµάτια, εξαιρουµένων

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα: Κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 σηµείο 28 
οποίες δηµιουργούνται για την τιτλοποίηση και τη µεταφορά του πιστωτικού
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και οι οποίες παρέχουν
τακτικά διαστήµατα ποσών που εξαρτώνται από τις ταµειακές ροές

Χρηµατοοικονοµικά µέσα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 σηµείο 29 του
αξία διαµορφώνεται βάσει της αξίας υποκείµενων µέσων που µπορεί

ισοτιµίες, εµπορεύµατα, επιτόκια και χρηµατοοικονοµικοί δείκτες

Χρηµατοοικονοµικά µέσα κατά την έννοια του άρθρου 2 
των οποίων η αξία διαµορφώνεται βάσει της αξίας υποκείµενων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ  

Εταιρεία Επενδυτικής ∆ιαµεσολάβησης που λειτουργεί σύµφωνα
άδειας  λειτουργίας  που έχει χορηγηθεί από  την  Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς

αλληλεπιδρούν στο εσωτερικό του κατά τρόπο 
Οδηγίας 2014/65/ΕΕ. 

δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες που 
αυτές µελλοντικά για το απαιτούµενο 
την αµετάβλητη αναπαραγωγή των 

καταβάλλει καθώς και οποιοδήποτε 
ή από οιοδήποτε τρίτο µέρος, πλην 

σχέση µε την παροχή επενδυτικής ή 
την προϋπόθεση ότι α) έχει σχεδιαστεί 

εµποδίζει τη συµµόρφωση του Εταιρεία µε 
σύµφωνα µε τα συµφέροντα του Πελάτη. 

Χρηµατοπιστωτικού Μέσου, όπως αναλυτικά 
Επιτροπής. Η απόκτηση περιλαµβάνει 
ώγου και την αύξηση του ονοµαστικού 

Χρηµατοπιστωτικού Μέσου, το κλείσιµο µιας 

στην κεφαλαιαγορά, εξαιρουµένων των 
εταιρειών, προσωπικών εταιρειών και 
άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέους 
αξία που παρέχει δικαίωµα αγοράς ή 

διαθέσιµα προσδιοριζόµενο κατ’ αναφορά 
δείκτες ή µεγέθη.  

στην κεφαλαιαγορά και οι οποίες 
ενώ µπορούν να εισαχθούν προς 
ανεξάρτητα από τις κινητές αξίες του 

µία κατηγορία µεριδίων ή µετοχών 
έναν τόπο διαπραγµάτευσης και µε 

αξία των µεριδίων ή των µετοχών στον 
τους και, κατά περίπτωση, από την 

διαπραγµατεύσεως στη χρηµαταγορά, 
γραµµάτια, εξαιρουµένων των µέσων 

σηµείο 28 του Κανονισµού (ΕΕ) 
µεταφορά του πιστωτικού κινδύνου που 
οποίες παρέχουν στον κάτοχό τους το 
ταµειακές ροές που δηµιουργούν τα 

σηµείο 29 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
µέσων που µπορεί να είναι µετοχές, 

χρηµατοοικονοµικοί δείκτες και οποιοσδήποτε 

του άρθρου 2 παρ. 1 σηµείο 30 του 
αξίας υποκείµενων µέσων που είναι 

λειτουργεί σύµφωνα µε το άρθρο 87του ν. 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς]. 



 

 
2.Παρεχόµενες υπηρεσίες  

Η Εταιρεία παρέχει, µε βάση την παραπάνω
λογαριασµό Πελατών για κατάρτιση συναλλαγών

 
3.Χρηµατοπιστωτικά µέσα και λοιπά προϊόντα

Τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα και τα προϊόντα
(«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα»), είναι τα ακόλουθα

• Οι κινητές αξίες.  

 
4. Εποπτεία της Εταιρείας  

Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία της Επιτροπής

∆ιεύθυνση: Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 

Τηλ. κέντρο: 210 3377100  

Ιστοσελίδα: www.hcmc.gr 

 
5. Λοιπά στοιχεία – Στοιχεία επικοινωνία

Η λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από το

Η Εταιρεία συµµορφώνεται µε τις διατάξεις
συµφερόντων και την προστασία των επενδυτών

Η Εταιρεία συµµορφώνεται µε τις διατάξεις
πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες

Η Εταιρεία συµµορφώνεται µε κάθε άλλη διάταξη

Η Εταιρεία διαθέτει τις προβλεπόµενες στο

 

Στοιχεία επικοινωνίας µε την Εταιρεία

∆ιεύθυνση: Σοφοκλέους 5, Τ.Κ. 10559, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-3213509, 210-3218513, 210

Φαξ: 210-3213834 

∆ιεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας: 

∆ιεύθυνση ιστοσελίδας : www.gainaeed

 
6. Τρόποι και µέσα επικοινωνίας 

6.1 Γλώσσα επικοινωνίας:  

Επίσηµη γλώσσα επικοινωνίας µεταξύ της

Η χρήση της αγγλικής γλώσσας είναι επίσης
στις περιπτώσεις που Πελάτης είναι αλλοδαπός
εκτέλεσή της, γίνεται χρήση της αγγλικής
Πελάτης πρέπει να είναι σε θέση να αντιληφθεί
όρους στην Αγγλική, άλλως οφείλει να ζητήσει

6.2 Σταθερό Μέσο επικοινωνίας:  

Κύριο µέσο επικοινωνίας αποτελεί η γραπτή

νοουµένων και των τηλεοµοιοτυπικών
επιστολές µέσω ταχυδροµείου, τηλεοµοιοτυπικά
πρακτικών) εντολών που δόθηκαν δια ζώσης
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την παραπάνω άδεια, την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης
κατάρτιση συναλλαγών σε κινητές αξίες. 

και λοιπά προϊόντα επί των οποίων προσφέρονται επενδυτικές υπηρεσίες

και τα προϊόντα επί των οποίων προσφέρονται επενδυτικές και
είναι τα ακόλουθα:  

εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της οποίας τα στοιχεία είναι τα

Σταδίου, 105 62 Αθήνα  

πικοινωνίας 

διέπεται από το Νόµο και την Κείµενη Νοµοθεσία. 

µε τις διατάξεις της Νοµοθεσίας, ιδίως, για τις οργανωτικές απαιτήσεις
προστασία των επενδυτών. 

µε τις διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδοµένων και
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και την καταπολέµηση της

µε κάθε άλλη διάταξη που διέπει τη λειτουργία της. 

προβλεπόµενες στο Νόµο και τη Νοµοθεσία πολιτικές και διαδικασίες

Εταιρεία: 

Κ. 10559, Αθήνα  

3218513, 210-3251308 

επικοινωνίας: gainaeed@yahoo.gr 

gainaeed.gr  

επικοινωνίας µεταξύ της Εταιρείας και των Πελατών της είναι η ελληνική. 

γλώσσας είναι επίσης αποδεκτή ως τρόπος επικοινωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων
Πελάτης είναι αλλοδαπός ή που στη Σύµβαση ή σε άλλα έγγραφα που

της αγγλικής γλώσσας ή χρησιµοποιούνται αγγλικοί όροι. Στην
θέση να αντιληφθεί και να κατανοήσει τους κινδύνους, τα χαρακτηριστικά
οφείλει να ζητήσει διευκρινίσεις από τρίτο πρόσωπο ή σύµβουλο της

αποτελεί η γραπτή εξ αποστάσεως επικοινωνία µε Σταθερό Μέσο

οιοτυπικών µηνυµάτων καθώς και των µηνυµάτων σε ηλεκτρονική
ταχυδροµείου τηλεοµοιοτυπικά ή ηλεκτρονικά µηνύµατα ή µε τεκµηρίωση

δόθηκαν δια ζώσης.  

λήψης και διαβίβασης εντολών για 

επενδυτικές υπηρεσίες 

επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες 

στοιχεία είναι τα εξής: 

οργανωτικές απαιτήσεις, τις συγκρούσεις 

δεδοµένων και την νοµοθεσία για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας. 

διαδικασίες. 

 

µεταξύ των συµβαλλοµένων, ιδίως 
έγγραφα που χρησιµοποιούνται σε 

αγγλικοί όροι. Στην περίπτωση αυτή ο 
κινδύνους τα χαρακτηριστικά και τους 

σύµβουλο της επιλογής του. 

µε Σταθερό Μέσο (ως εγγράφων 
σε ηλεκτρονική µορφή), ήτοι, µε 
τεκµηρίωση (µέσω τηρουµένων 



 

Ωστόσο, όπου ειδικότερα ορίζεται, η
τηλεφωνικών µηνυµάτων SMS προς τον
γνωστοποιεί η Εταιρεία στον Πελάτη για τον

Σε περίπτωση οµάδας πελατών /κοινών
τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονική διεύθυνση

6.3 Ηλεκτρονική επικοινωνία: 

Εφόσον ο Πελάτης έχει τακτική πρόσβαση
στον Πελάτη µη προσωποποιηµένες πληροφορίες

(www.gainaeed.gr) ή και να επικοινωνεί µε

Η τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο τεκµαίρεται
επικοινωνίας µε την Εταιρεία ή έχει εγγραφεί
ενδέχεται να παρέχει.  

Οι πληροφορίες που είναι ανηρτηµένες στο
συνεχή βάση, για εύλογο χρονικό διάστηµα

Σε περίπτωση οµάδας πελατών /κοινών λογαριασµών
πρώτου δικαιούχου, εκτός εάν ρητά συµφωνηθεί

6.4 Απόδειξη:  

Απόδειξη της επίδοσης ή παράδοσης της
απευθύνθηκε στη διεύθυνση που ο Πελάτης
Σύµβαση ή ότι µετέδωσε την επικοινωνία
ή έχει επικαιροποιήσει σύµφωνα µε τη Σύµβαση

Για την απόδειξη επίδοσης ή παράδοσης της
απόδειξη ανάρτησης της σχετικής πληροφορίας
ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη. 

Οι κάθε είδους ενηµερώσεις αποστέλλονται
στην Εταιρεία και θα θεωρείται ότι παρελήφθησαν
Εταιρεία µπορεί να αποδείξει τη συγκεκριµένη

Με την εξαίρεση εµφανούς ουσιώδους σφάλµατος
την έχει αποδεχθεί ή δεσµεύεται από αυτήν
Χρηµατοπιστωτικά Μέσα και τις Συναλλαγές
αυτή, εφόσον δεν προβάλει εγγράφως ή σε
ηµερών από την αποστολή ή διαβίβασή της

6.5 Καταγραφή τηλεφωνικών συνοµιλιών

Πριν την παροχή σε νέους ή υφισταµένους
αποστάσεως ή δια ζώσης) µε τον Πελάτη
επικοινωνίας µε τον Πελάτη είναι διαθέσιµο
σχετικώς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Εταιρεία, για λόγους προστασίας των
προστασία των αµοιβαίων συµφερόντων
συµφωνιών µε τον Πελάτη, µαγνητοφωνεί
Υπηρεσίες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και
εκπληρώσεως ή προστηθέντων της, µε τον
σχετικές συναλλαγές εν τέλει δεν καταρτίσθηκαν

Η Εταιρεία υποχρεούται να µην αποδέχεται
συνδεδεµένα µε καταγραφικό µηχάνη α

συναλλαγών, ζητεί, πριν από κάθε διαβίβαση
ενδεδειγµένη επιβεβαίωσή της. 

Οι διά ζώσης συνοµιλίες καταγράφονται
τουλάχιστον τα εξής: α) την ηµεροµηνία
ταυτότητα των συµµετεχόντων, δ) τον συντονιστή
εντολή του Πελάτη, συµπεριλαµβανοµένης
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ορίζεται, η επικοινωνία διεξάγεται µέσω τηλεφώνου, περιλαµβανοµένων
προς τον Πελάτη, καθώς και στους συγκεκριµένους τηλεφωνικούς

Πελάτη για τον σκοπό αυτό, ή και δια ζώσης. 

πελατών κοινών λογαριασµών, η επικοινωνία θα γίνεται στη διεύθυνση
ηλεκτρονική διεύθυνση του πρώτου δικαιούχου, εκτός εάν ρητά συµφωνηθεί κάτι

τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο και έχει συναινέσει σχετικά, η Εταιρεία
προσωποποιηµένες πληροφορίες, ιδίως, µέσω αναρτήσεων στον διαδικτυακό

επικοινωνεί µε τον Πελάτη µέσω µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

διαδίκτυο τεκµαίρεται όταν ο Πελάτης χορηγεί την ηλεκτρονική του
ή έχει εγγραφεί στους ηλεκτρονικούς διαύλους εξυπηρέτησης

ανηρτηµένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είναι επικαιροποιηµένες
χρονικό διάστηµα. 

πελατών κοινών λογαριασµών, η επικοινωνία θα γίνεται στην ηλεκτρονική
ρητά συµφωνηθεί κάτι άλλο. 

παράδοσης της σχετικής επικοινωνίας από την Εταιρεία είναι η απόδειξη
που ο Πελάτης έχει δηλώσει στη Σύµβαση ή έχει επικαιροποιήσει
επικοινωνία µε τηλεοµοιοτυπία στον αριθµό που ο Πελάτης έχει δηλώσ

σύµφωνα µε τη Σύµβαση.  

παράδοσης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας αρκεί για την Εταιρεία
σχετικής πληροφορίας στο δικτυακό τόπο της ή η αποστολή ηλεκτρονικού

αποστέλλονται στον Πελάτη στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει χορηγήσει
θεωρείται ότι παρελήφθησαν (ανεξάρτητα από το αν πράγµατι παρελήφθησαν

τη συγκεκριµένη αποστολή, κατά τα παραπάνω, προς τον Πελάτη

ουσιώδους σφάλµατος στην αποστολή της ενηµέρωσης, θα τεκµαίρεται
δεσµεύεται από αυτήν, αναγνωρίζει δε τις εντολές και κάθε στοιχείο σχετικά

και τις Συναλλαγές που έγιναν για λογαριασµό του και απεικονίζονται
εγγράφως ή σε Σταθερό Μέσο αντιρρήσεις προς την Εταιρεία εντός
διαβίβασή της. 

τηλεφωνικών συνοµιλιών και ηλεκτρονικής επικοινωνίας:  

υφισταµένους Πελάτες επενδυτικών υπηρεσιών, κάθε συνοµιλία
µε τον Πελάτη καταγράφεται. Αντίγραφο της καταγραφής
είναι διαθέσιµο, κατόπιν αιτήµατός του, για περίοδο πέντε (5) 

Κεφαλαιαγοράς, για µέγιστη περίοδο επτά (7) ετών. 

προστασίας των συναλλαγών και της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς
φερόντων Εταιρείας και Πελάτη, προς απόδειξη του περιεχοµένου
αγνητοφωνεί / καταγράφει και αρχειοθετεί, σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία

συνδιαλέξεις και ηλεκτρονική επικοινωνία των στελεχών, υπαλλήλων
προστηθέντων της, µε τον Πελάτη, ακόµα και αν οι εν λόγω Υπηρεσίες δεν

δεν καταρτίσθηκαν. 

ην αποδέχεται τηλεφωνικές εντολές του Πελάτη, αν αυτές δίδονται
καταγραφικό ηχάνηµα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα όπως, για λόγους

κάθε διαβίβαση προς εκτέλεση εντολής, έγγραφη ή άλλη κατά

καταγράφονται, µε τη µορφή πρακτικού, σε έγχαρτο σταθερό µέσο
ηµεροµηνία και ώρα των συνεδριάσεων, β) την τοποθεσία των συνεδριάσεων

συµµετεχόντων δ τον συντονιστή των συνεδριάσεων, και ε) τις πληροφορίες
συµπεριλαµβανοµένης της τιµής, του όγκου, του είδους της εντολής και πότε

περιλαµβανοµένων και των 
ους τηλεφωνικούς αριθµούς που 

γίνεται στη διεύθυνση, τηλέφωνο, 
συµφωνηθεί κάτι άλλο. 

Εταιρεία δύναται να παρέχει 
ν διαδικτυακό της τόπο 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

ηλεκτρονική του διεύθυνση ως µέσο 
εξυπηρέτησης που η τελευταία 

επικαιροποιηµένες και προσβάσιµες σε 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

είναι η απόδειξη ότι η Εταιρεία 
επικαιροποιήσει σύµφωνα µε τη 

Πελάτης έχει δηλώσει στη Σύµβαση 

Εταιρεία, κατά περίπτωση, η 
ρονικού µηνύµατος στην 

επικοινωνίας που έχει χορηγήσει ο Πελάτης 
πράγµατι παρελήφθησαν), εφόσον η 

τον Πελάτη.  

ενηµέρωσης θα τεκµαίρεται ότι ο Πελάτης 
στοιχείο σχετικά µε την εντολή, τα 
και απεικονίζονται στην ενηµέρωση 

εντός δέκα (10) εργασίµων 

κάθε συνοµιλία και επικοινωνία (εξ 
καταγραφής των συνοµιλιών και 

περίοδο πέντε (5) ετών ή, αν ζητηθεί 

λειτουργίας της αγοράς, αλλά και για 
περιεχοµένου των εντολών και των 
µε τη Νοµοθεσία, τις σχετικές µε τις 
υπαλλήλων και εν γένει βοηθών 

Υπηρεσίες δεν παρασχέθηκαν ή οι 

αν αυτές δίδονται σε τηλέφωνα µη 
όπως για λόγους ασφαλείας των 
άλλη κατά την εύλογη κρίση της 

σταθερό µέσο που περιλαµβάνει 
τοποθεσία των συνεδριάσεων, γ) την 
τις πληροφορίες που αφορούν την 
εντολής και πότε και µε ποιον τρόπο 



 

διαβιβάζεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση
περίπτωση άρνησης υπογραφής τους από
σχετικών Υπηρεσιών. 

Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να θέτει στη
καθώς και - στην έκταση που η Επιτροπή
αποµαγνητοφωνεί και να τις παραδίδει σ αυτήν

Τα αρχεία καταγραφής φυλάσσονται σε σταθερό
µορφή που δεν επιτρέπει την τροποποίηση
διαθέσιµα στον Πελάτη και στην Επιτροπή

 
7. Αµοιβές /Αντιπαροχές 

7.1 Αµοιβές:  

Οι αµοιβές της Εταιρείας για την παροχή
Τιµολογιακή Πολιτική της Εταιρείας (Παράρτηµα

7.2 Αντιπαροχές:  

Η Εταιρεία εισπράττει ή καταβάλλει αµοιβή
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, πλην του Πελάτη
επενδυτικής ή παρεπόµενης υπηρεσίας (Αντιπαροχή

• έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας

• δεν εµποδίζει τη συµµόρφωση της
επαγγελµατικό, σύµφωνα µε τα συµφέροντα

Μια Αντιπαροχή θεωρείται ότι έχει σχεδιασθεί
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δικαιολογείται από την παροχή πρόσθετης
το επίπεδο της Αντιπαροχής που λαµβάνεται
φάσµα Χρηµατοπιστωτικών Μέσων που είναι

β) δεν ωφελεί άµεσα τον αποδέκτη της Αντιπαροχής
Πελάτη,  

γ) δικαιολογείται από την παροχή ενός εν εξελίξει

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις αντιπαροχές
από τα οποία προκύπτει ότι η Αντιπαροχή
προς τον Πελάτη. Ειδικότερα: 

• τηρεί εσωτερικό κατάλογο µε όλες
επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών

• καταγράφει τον τρόπο, µε τον οποίο
προτίθεται αυτός να χρησιµοποιήσει
καθώς και τα µέτρα που λαµβάνονται
δικαιοσύνη και επαγγελµατισµό ώστε

Ήσσονος σηµασίας µη χρηµατικά οφέλη που
που ενεργεί για λογαριασµό τρίτου σε σχέση
Πελάτη από την Εταιρεία πριν από την παροχή

Τα ακόλουθα αναγνωρίζονται ως αποδεκτά
τεκµηρίωσης σχετικά µε ένα Χρηµατοπιστωτικό
εξατοµικευµένα ώστε να αντικατοπτρίζουν
ανατίθεται και πληρώνεται από εταιρικό εκδότη
ή όταν η τρίτη επιχείρηση έχει οριστεί συµβατικά
υλικού σε διαρκή βάση, υπό την προϋπόθεση
διαθέσιµο ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε ΑΕΠΕΥ
σεµινάρια και άλλες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις
Χρηµατοπιστωτικού Μέσου ή µιας επενδυτικής
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συντρέχει περίπτωση. Τα πρακτικά υπογράφονται από την Εταιρεία
υπογραφής τους από τον Πελάτη η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί αντίστοιχα

υποχρέωση να θέτει στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τις καταγεγραµµένες
που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα προσδιορίζει κατά περίπτωση

παραδίδει σ’ αυτήν σε έγγραφη ή ηχητική µορφή.  

φυλάσσονται σε σταθερό µέσο το οποίο επιτρέπει την αναπαραγωγή ή αντιγραφή
τροποποίηση ή διαγραφή του πρωτότυπου αρχείου και είναι άµεσα

στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

την παροχή της Υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών, ορίζονται
(Παράρτηµα B). 

καταβάλλει αµοιβή ή προµήθεια και παρέχει ή αποδέχεται µη χρηµατικό
πλην του Πελάτη ή ενός προσώπου για λογαριασµό του Πελάτη σε
υπηρεσίας (Αντιπαροχή) µόνον εφόσον: 

βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας προς τον Πελάτη και 

συµµόρφωση της Εταιρείας µε την υποχρέωση να ενεργεί µε τρόπο έντιµο
σύµφωνα µε τα συµφέροντα του Πελάτη. 

ότι έχει σχεδιασθεί για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχοµένης
προϋποθέσεις:  

παροχή πρόσθετης υπηρεσίας ή υπηρεσίας υψηλότερου επιπέδου στον
που λαµβάνεται, όπως ενδεικτικώς η παροχή προσβάσεως σε ανταγωνιστική
Μέσων που είναι πιθανόν να καλύψουν τις ανάγκες του Πελάτη, 

αποδέκτη της Αντιπαροχής, τις µετοχές του ή τους υπαλλήλους του χωρίς

παροχή ενός εν εξελίξει οφέλους στον Πελάτη σε σχέση µε µια εν εξελίξει

αντιπαροχές σύµφωνα µε την Πολιτική Αντιπαροχών και κατέχει
Αντιπαροχή έχει σχεδιασθεί για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης

κατάλογο µε όλες τις Αντιπαροχές, που εισπράττει από τρίτο σε
παρεπόµενων υπηρεσιών και  

µε τον οποίο οι Αντιπαροχές που καταβάλλονται ή εισπράττονται
χρησιµοποιήσει βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται
λαµβάνονται προκειµένου να µη θιγεί το καθήκον του Εταιρεία

επαγγελµατισµό ώστε να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα

χρηµατικά οφέλη που ενδέχεται να καταβάλλονται ή να παρέχονται από
τρίτου σε σχέση µε την παροχή της υπηρεσίας προς τον Πελάτη
από την παροχή της σχετικής Υπηρεσίας. 

αναγνωρίζονται ως αποδεκτά ήσσονος σηµασίας µη χρηµατικά οφέλη: (α
Χρηµατοπιστωτικό Μέσο ή µια επενδυτική υπηρεσία, τα οποία

αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες ενός µεµονωµένου Πελάτη, (β) έγγραφο
από εταιρικό εκδότη ή δυνητικό εκδότη για να προωθήσει µια νέα έκδοση
έχει οριστεί συµβατικά και πληρώνεται από τον εκδότη για την παραγωγή
την προϋπόθεση η σχέση να γνωστοποιείται µε σαφήνεια στο υλικό

ήποτε ΑΕΠΕΥ επιθυµεί να το λάβει ή στο ευρύ κοινό, (γ) συµµετοχή
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις σχετικά µε τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά

µιας επενδυτικής υπηρεσίας, (δ) φιλοξενία εύλογης αξίας de minimis, 

Εταιρεία και τον Πελάτη. Σε 
αρνηθεί αντίστοιχα, την παροχή των 

Κεφαλαιαγοράς τις καταγεγραµµένες συνοµιλίες 
προσδιορίζει κατά περίπτωση - να τις 

αναπαραγωγή ή αντιγραφή τους και σε 
και είναι άµεσα προσβάσιµα και 

εντολών, ορίζονται σύµφωνα µε την 

αποδέχεται µη χρηµατικό όφελος προς ή από 
του Πελάτη, σε σχέση µε την παροχή 

ενεργεί µε τρόπο έντιµο, αµερόληπτο και 

παρεχοµένης υπηρεσίας, εάν ισχύουν 

επιπέδου στον Πελάτη ανάλογης µε 
προσβάσεως σε ανταγωνιστική τιµή σε ευρύ 

του Πελάτη,  

υπαλλήλους του χωρίς απτό όφελος για τον 

µε µια εν εξελίξει Αντιπαροχή.  

αι κατέχει αποδεικτικά στοιχεία 
ποιότητας της παρεχόµενης υπηρεσίας 

από τρίτο σε σχέση µε την παροχή 

εισπράττονται από την Εταιρεία ή που 
υπηρεσιών που παρέχονται στον Πελάτη, 

Εταιρεία να ενεργεί µε εντιµότητα, 
τα συµφέροντα του Πελάτη. 

παρέχονται από τρίτο ή από πρόσωπο 
τον Πελάτη, γνωστοποιούνται στον 

οφέλη: (α) πληροφορίες ή υλικό 
εσία τα οποία είναι γενικής φύσεως ή 

Πελάτη β έγγραφο υλικό από τρίτο που 
προωθήσει µια νέα έκδοση από την εταιρεία, 

εκδότη για την παραγωγή του εν λόγω 
σαφήνεια στο υλικό και το υλικό να είναι 

κοινό, (γ) συµµετοχή σε συνέδρια, 
χαρακτηριστικά ενός συγκεκριµένου 
αξίας de minimis, όπως τρόφιµα και 



 

ποτά κατά τη διάρκεια µιας επιχειρηµατικής
εκδηλώσεων που αναφέρονται στο σηµείο
ενισχύσουν την ποιότητα της υπηρεσίας
οφελών που παρέχονται από µια οντότητα
ώστε είναι απίθανο να εµποδίζουν τη συµµόρφωση
για τα συµφέροντα του Πελάτη 

Σε σχέση µε οποιαδήποτε Αντιπαροχή, η

α) Πριν από την παροχή της σχετικής επενδυτικής
και, ειδικότερα, την ύπαρξη, τη φύση και
υπολογισµού του, µε περιεκτικό, ακριβή
ενηµερώνει επίσης τον Πελάτη σχετικά
Εταιρεία έχει λάβει σε σχέση µε την παροχή
χρηµατικά οφέλη περιγράφονται µε γενικό
από την Εταιρεία σε σχέση µε την
γνωστοποιούνται ξεχωριστά. 

β) Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν µπόρεσε
και αντ' αυτού γνωστοποίησε στον Πελάτη
πληροφορίες για το ακριβές ποσό της Αντιπαροχής

γ) Τουλάχιστον µία φορά ετησίως, για όσο
επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται στον
πραγµατικό ποσό των Αντιπαροχών. 

 
8. Κατηγοριοποίηση Πελατών  

Η Εταιρεία, πριν την παροχή επενδυτικών
Νοµοθεσία, ως Ιδιώτες Πελάτες ή Επαγγελµατίες

Η κατάταξη προσδιορίζει το είδος και το
Νοµοθεσία. Η κατηγοριοποίηση γίνεται µε
που εφαρµόζει η Εταιρεία. Οι κατηγορίες σύµφωνα

Α. Ιδιώτες Πελάτες 

Β. Επαγγελµατίες Πελάτες 

Γ. Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι. 

Η Εταιρεία ενηµερώνει εγγράφως ή µε άλλο
καθώς και για το δικαίωµά τους να ζητήσουν

8.1 Επαγγελµατίες Πελάτες:  

Επαγγελµατίες είναι εκείνοι οι Πελάτες που
δικές τους επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιµούν
Επαγγελµατίες Πελάτες διακρίνονται: 

• Επαγγελµατίες Πελάτες εκ του Νόµου

• Επαγγελµατίες Πελάτες κατ' επιλογή

8.1.1 Επαγγελµατίες Πελάτες εκ του Νόµου
τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: 

• Οι επιχειρήσεις, οι οποίες υποχρεούνται
να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους
από ένα κράτος -µέλος κατ' εφαρµογή
κανόνες κράτους - µέλους χωρίς αναφορά
ρυθµίσεις τρίτης χώρας. Οι επιχειρήσεις
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που
επιχειρήσεις, οργανισµοί συλλογικών
εταιρίες διαχειρίσεώς τους, διαπραγµατευτές
ανώνυµες, εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
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επιχειρηµατικής συνάντησης ή ενός συνεδρίου, σεµιναρίου ή
αναφέρονται στο σηµείο (γ) και (ε) άλλα ήσσονος σηµασίας µη χρηµατικά

υπηρεσίας που παρέχεται σε Πελάτη και, λαµβάνοντας υπόψη
µια οντότητα ή οµάδα οντοτήτων, είναι εύλογα, αναλογικά τέτοιας

εµποδίζουν τη συµµόρφωση µε την υποχρέωση της Εταιρείας να ενεργεί

Αντιπαροχή, η Εταιρεία γνωστοποιεί στον Πελάτη τις ακόλουθες πληροφορίες

σχετικής επενδυτικής ή παρεπόµενης υπηρεσίας, πληροφορίες σχετικά
τη φύση και το ποσό αυτής ή, εφόσον το ποσό δεν µπορεί να προσδιοριστεί

περιεκτικό ακριβή και κατανοητό τρόπο και σαφήνεια. Αν συντρέχει
Πελάτη σχετικά µε τους µηχανισµούς για την απόδοση σε αυτόν της

µε την παροχή της επενδυτικής ή παρεπόµενης υπηρεσίας. Τα
περιγράφονται µε γενικό τρόπο. Τα άλλα µη χρηµατικά οφέλη που εισπράττονται

σχέση µε την επενδυτική υπηρεσία που παρέχεται στον Πελάτη

δεν µπόρεσε να εξακριβώσει εκ των προτέρων το ποσό οποιασδήποτε
γνωστοποίησε στον Πελάτη τη µέθοδο υπολογισµού του, η Εταιρεία παρέχει

ποσό της Αντιπαροχής εκ των υστέρων. 

ετησίως για όσο διάστηµα εισπράττονται Αντιπαροχές από την 
παρέχονται στον Πελάτη, η Εταιρεία ενηµερώνει τον Πελάτη σε

ροχή επενδυτικών υπηρεσιών, κατατάσσει τους Πελάτες της, σύµφωνα
Πελάτες ή Επαγγελµατίες, ή ως Επιλέξιµους Αντισυµβαλλοµένους. 

είδος και το βαθµό προστασίας του Πελάτη ως επενδυτή, σύµφωνα
κατηγοριοποίηση γίνεται µε βάση τα κριτήρια της Νοµοθεσίας και επιπλέον τις

κατηγορίες σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία είναι: 

εγγράφως ή µε άλλο σταθερό µέσο τους Πελάτες για την κατηγορία στην
τους να ζητήσουν εγγράφως την αλλαγή κατηγορίας. 

οι Πελάτες που διαθέτουν την πείρα, τις γνώσεις και την εξειδίκευση
αποφάσεις και να εκτιµούν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται. Σύµφωνα

εκ του Νόµου και  

κατ επιλογή. 

Πελάτες εκ του Νόµου, θεωρούνται για όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες

οποίες υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται υποχρεωτικά
δραστηριότητές τους στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, ανεξάρτητα από το

κατ εφαρµογή της ενωσιακής νοµοθεσίας ή αν έχουν λάβει άδεια
µέλους χωρίς αναφορά σε Οδηγία ή είναι επιχειρήσεις που έχουν λάβει

Οι επιχειρήσεις αυτές είναι κυρίως πιστωτικά ιδρύµατα, επιχειρήσεις
ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται σε ρυθµίσεις

οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων και οι εταιρίες διαχειρίσεώς τους, συνταξιοδοτικά
τους διαπραγµατευτές σε χρηµατιστήρια εµπορευµάτων κ

επενδύσεων χαρτοφυλακίου και άλλοι θεσµικοί επενδυτές. 

σεµιναρίου ή άλλων εκπαιδευτικών 
σηµασίας µη χρηµατικά οφέλη ικανά να 
λαµβάνοντας υπόψη το συνολικό ύψος των 

αναλογικά τέτοιας κλίµακας και φύσης 
ς να ενεργεί µε τον βέλτιστο τρόπο 

ακόλουθες πληροφορίες: 

πληροφορίες σχετικά µε την Αντιπαροχή, 
µπορεί να προσδιοριστεί, τη µέθοδο 
Αν συντρέχει περίπτωση, η Εταιρεία 
σε αυτόν της Αντιπαροχής που η 

υπηρεσίας. Τα ήσσονος σηµασίας µη 
που εισπράττονται ή καταβάλλονται 
στον Πελάτη τιµολογούνται και 

το ποσό οποιασδήποτε Αντιπαροχής 
παρέχει επίσης στον Πελάτη 

από την Εταιρεία σε σχέση µε τις 
τον Πελάτη σε ατοµική βάση για το 

Πελάτες της, σύµφωνα µε την Κείµενη 

επενδυτή, σύµφωνα µε την Κείµενη 
επιπλέον τις πολιτικές και πρακτικές 

κατηγορία στην οποία έχουν ενταχθεί, 

την εξειδίκευση, ώστε να λαµβάνουν 
εκτίθενται. Σύµφωνα µε το Νόµο, οι 

επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες και 

υπόκεινται υποχρεωτικά σε ρυθµίσεις για 
ανεξάρτητα από το αν έχουν λάβει άδεια 
έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται στους 
έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται στις 

ιδρύµατα επιχειρήσεις επενδύσεων , άλλα 
υπόκεινται σε ρυθµίσεις, ασφαλιστικές 

διαχειρίσεώς τους συνταξιοδοτικά ταµεία και οι 
εµπορευµάτων και συναφών παραγώγων, 



 

• Οι εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις
δηµόσιο χρέος σε εθνικό ή περιφερειακό
η Παγκόσµια Τράπεζα, το ∆ιεθνές
Τράπεζα Επενδύσεων. 

• Άλλοι θεσµικοί Πελάτες, των οποίων
συµπεριλαµβανοµένων οντοτήτων που
άλλες χρηµατοδοτικές συναλλαγές

• Μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν

1. Σύνολο ισολογισµού: Ευρώ 20.000.000

2. Καθαρός κύκλος εργασιών: Ευρώ 40.000.000

3. Ίδια κεφάλαια: Ευρώ 2.000.000 

8.1.2 Επαγγελµατίες Πελάτες κατ' επιλογή
χαρακτηριστούν Επαγγελµατίες, ζητούν την
και αξιολογήσεως εγγράφου αιτήµατος του
σχετικό έγγραφο, αιτιολογηµένο αίτηµά του

Από τη σχετική δυνατότητα εξαιρούνται
περιλαµβανοµένων όµως των δηµοσίων
επενδυτών ατοµικά.  

Οι εν λόγω Επαγγελµατίες Πελάτες κατ επιλογήν
µε εκείνη των πελατών που θεωρούνται
επενδυτικές υπηρεσίες ή/και Χρηµατοπιστωτικά
επιθυµεί να αντιµετωπιστεί ως Επαγγελµατίας
σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται
Εταιρεία. Για την αποδοχή του σχετικού αιτήµατος
την φύση των σχεδιαζόµενων υπηρεσιών
είναι ικανός να λάβει µόνος του επενδυτικές

Στους Επαγγελµατίες Πελάτες και των δύο
προστασίας σε σχέση µε τους Ιδιώτες Πελάτες

8.2 Ιδιώτες Πελάτες:  

Ιδιώτες είναι οι Πελάτες που δεν ανήκουν
απολαµβάνουν το υψηλότερο προβλεπόµενο
υπηρεσιών, που συνίσταται µεταξύ άλλων
αξιολογούν ή να διαχειρίζονται ορθά τους
επενδυτικές αποφάσεις.  

8.3 Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι:  

Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι θεωρούνται
ιδρύµατα, οι ασφαλιστικές εταιρίες, οι Οργανισµοί
εταιρίες διαχειρίσεώς τους, άλλοι οργανισµοί
ρυθµίζονται µε βάση το δίκαιο της Ένωσης
υπηρεσίες τους, συµπεριλαµβανοµένων των
οι κεντρικές τράπεζες και οι υπερεθνικοί
διαβιβάσεως και εκτελέσεως εντολών
Αντισυµβαλλόµενοι δεν αντιµετωπίζονται
χαµηλότερο επίπεδο προστασίας του Νόµου

8.4 ∆υνατότητα αλλαγής κατηγορίας 

Κάθε Πελάτης έχει το δικαίωµα να ζητήσει
Εταιρεία για µία ή περισσότερες συγκεκριµένες
συναλλαγών, ως εξής: 

• Αλλαγή κατηγορίας από Επαγγελµατία
αυξηµένης προστασίας. 
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περιφερειακές κυβερνήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων φορέων
ή περιφερειακό επίπεδο, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί
το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Πελάτες των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε Χρηµατοπισ
οντοτήτων που έχουν αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων
συναλλαγές. 

οι οποίες πληρούν σε ατοµική βάση τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα

 20.000.000 

Ευρώ 40.000.000 

Πελάτες κατ επιλογή: Είναι οι Πελάτες που αν και δεν πληρούν τα κριτήρια
Επαγγελµατίες ζητούν την κατηγοριοποίηση ως Επαγγελµατίες. Η Εταιρεία

αιτήµατος του Πελάτη, να αντιµετωπίζει έναν Πελάτη ως Επαγγελµατία
αιτιολογηµένο αίτηµά του.  

εξαιρούνται όσοι Πελάτες θεωρούνται «Επαγγελµατίες Πελάτες
των δηµοσίων φορέων, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των

Πελάτες κατ' επιλογήν τους δεν θεωρείται ότι έχουν γνώση της αγοράς
θεωρούνται «Επαγγελµατίες Πελάτες εκ του νόµου» είτε για όλες
Χρηµατοπιστωτικά Μέσα. Ο Πελάτης ο οποίος έχει κατηγοριοποιηθεί
ως Επαγγελµατίας δύναται πάντως να παραιτηθεί από την προστασία

ται στο Παράρτηµα ΙΙ του Νόµου, εφόσον γίνει δεκτό
του σχετικού αιτήµατος η Εταιρεία αξιολογεί την εξειδίκευση, την εµπειρία

υπηρεσιών προκειµένου να αξιολογήσει στη συνέχεια σε εύλογο
του επενδυτικές αποφάσεις και να κατανοήσει τους κινδύνους που αυτές

Πελάτες και των δύο ανωτέρω υποκατηγοριών παρέχεται κατά το Νόµο
Ιδιώτες Πελάτες. 

που δεν ανήκουν στην κατηγορία «Επαγγελµατίες Πελάτες
προβλεπόµενο από τον Νόµο επίπεδο προστασίας σε ό,τι αφορά την
µεταξύ άλλων στην παροχή αναλυτικής πληροφόρησης, ώστε

διαχειρίζονται ορθά τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται και να λαµβάνουν

Αντισυµβαλλόµενοι θεωρούνται σύµφωνα µε τον Νόµο, οι επιχειρήσεις επενδύσεων
εταιρίες, οι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες
άλλοι οργανισµοί του χρηµατοπιστωτικού τοµέα που έχουν λάβει

δίκαιο της Ένωσης ή εθνικό δίκαιο κράτους µέλους, οι εθνικές κυβερνήσεις
συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων φορέων που διαχειρίζονται το δηµόσιο χρέος

υπερεθνικοί οργανισµοί σε ό,τι αφορά µόνον τις επενδυτικές
εκτελέσεως εντολών τους και τη διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό

αντιµετωπίζονται ως Πελάτες αλλά ως αντισυµβαλλόµενοι της
προστασίας του Νόµου. 

 

δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως αλλαγή της κατηγορίας στην οποία
περισσότερες συγκεκριµένες υπηρεσίες ή συναλλαγές ή για ένα ή περισσότερα

ό Επαγγελµατία Πελάτη σε Ιδιώτη Πελάτη, που συνεπάγεται µετάβαση

δηµόσιων φορέων που διαχειρίζονται το 
διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισµοί, όπως 

Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή 

επένδυση σε Χρηµατοπιστωτικά Μέσα, 
τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή 

από τα ακόλουθα κριτήρια µεγέθους: 

πληρούν τα κριτήρια του Νόµου για να 
Εταιρεία, δύναται κατόπιν λήψεως 
ως Επαγγελµατία εφόσον αποδεχθεί 

Επαγγελµατίες Πελάτες εκ του Νόµου», 
αυτοδιοίκησης των δήµων και των ιδιωτών 

γνώση της αγοράς και πείρα ανάλογη 
είτε για όλες είτε για ορισµένες 

έχει κατηγοριοποιηθεί ως Ιδιώτης και 
την προστασία που του παρέχεται, 
γίνει δεκτό το αίτηµά του από την 

εξειδίκευση την εµπειρία, τις γνώσεις και 
συνέχεια σε εύλογο βαθµό αν ο Πελάτης 
κινδύνους που αυτές ενέχουν. 

παρέχεται κατά το Νόµο µειωµένο επίπεδο 

Επαγγελµατίες Πελάτες». Οι Ιδιώτες Πελάτες 
ό τι αφορά την παροχή επενδυτικών 

πληροφόρησης ώστε να είναι σε θέση να 
και να λαµβάνουν τεκµηριωµένες 

επιχειρήσεις επενδύσεων, τα πιστωτικά 
σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι 
που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ή 
εθνικές κυβερνήσεις και οι αντίστοιχες 
το δηµόσιο χρέος σε εθνικό επίπεδο, 
επενδυτικές υπηρεσίες της λήψεως, 
ίδιο λογαριασµό. Οι Επιλέξιµοι 

αντισυµβαλλόµενοι της Εταιρείας και έχουν το 

στην οποία έχει ενταχθεί από την 
ένα ή περισσότερα είδη προϊόντων ή 

συνεπάγεται µετάβαση σε καθεστώς 



 

• Αλλαγή κατηγορίας από Επιλέξιµο
συνεπάγεται µετάβαση σε καθεστώς αυξηµένης

• Αλλαγή κατηγορίας από Ιδιώτη Πελάτη
µειωµένης προστασίας και εξαρτάται

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδέχεται

 

9. Προσδιορισµός Αγοράς-Στόχου 

9.1 ∆ιάθεση Χρηµατοπιστωτικών Μέσων

9.1.1 Γενικά για την αγορά – στόχο 

Η Εταιρεία, όταν διαθέτει (πωλεί) ή προσφέρει
ίδια, ακόµα και αν οι κατασκευαστές τους
αυτά από τους κατασκευαστές τους ώστε
αγοράς - στόχου. ∆ιαθέτει, επίσης επαρκείς
προϊόντα και οι υπηρεσίες που σκοπεύει να
τους στόχους µιας προσδιορισµένης αγοράς
µπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν εφόσον
απαιτήσεις της Νοµοθεσίας.  

Η Εταιρεία εξετάζει τις πληροφορίες που
διαθέτει ή συλλέγει η ίδια για τους πελάτες
Χρηµατοπιστωτικών Μέσων. Εφόσον η
αξιολόγηση της αγοράς-στόχου µόνο για τη

Εφόσον ο κατασκευαστής Χρηµατοπιστωτικού
υποχρεούται η ίδια να προσδιορίσει την αγορά
ανωτέρω. 

Η Εταιρεία εφόσον διαθέτει τις αναγκ
Χρηµατοπιστωτικά Μέσα για τα οποία ο Πελάτης
της αρνητικής αγοράς-στόχου. 

Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού
Πελάτη σε συγκεκριµένη αγορά – στόχο
Μέσου µε τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά
ενεργεί κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια
εφαρµογής των κριτηρίων ένταξης του
συµβατότητας ή µη οποιουδήποτε Χρηµατοπιστωτικού

Ο Πελάτης στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας

Χρηµατοπιστωτικά Μέσα.  

9.2 Εξαίρεση για τη λήψη και διαβίβαση

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνει η Εταιρεία
εντολών ενδέχεται να µην παρέχουν τη δυνατότητα
αγορά-στόχο συγκεκριµένου διατιθέµενου

Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία δεν υποχρεούται
λόγω Χρηµατοπιστωτικού Μέσου και του
Χρηµατοπιστωτικών Μέσων, ήτοι τις ειδικότερες
ώστε ο Πελάτης να λάβει γνώση. 

Εφόσον, σύµφωνα µε το επενδυτικό του προφίλ
Εταιρεία δεν εντάσσει τον Πελάτη σε καµία

 
10. Αξιολόγηση Συµβατότητας 

10. 1 Υποχρέωση ελέγχου συµβατότητας

Κατά τη λήψη και διαβίβαση εντολών, η

 
 

10 

από Επιλέξιµο Αντισυµβαλλόµενο σε Επαγγελµατία Πελάτη ή

σε καθεστώς αυξηµένης προστασίας. 

από Ιδιώτη Πελάτη σε Επαγγελµατία Πελάτη, που συνεπάγεται µετάβαση
και εξαρτάται από την πλήρωση των κριτηρίων του Παραρτήµατος

να αποδέχεται πάντοτε το αίτηµα Πελάτη του για αλλαγή κατηγορίας

Χρηµατοπιστωτικών Μέσων 

ή προσφέρει ή προτείνει Χρηµατοπιστωτικά Μέσα, τα οποία
ς τους δεν υπάγονται στην Οδηγία, λαµβάνει επαρκείς πληροφορίες

κατασκευαστές τους ώστε να κατανοεί τα χαρακτηριστικά των Χρηµατοπιστωτικών
επίσης επαρκείς ρυθµίσεις παρακολούθησης των προϊόντων για

εύει να διαθέσει ή προσφέρει είναι συµβατά µε τις ανάγκες
προσδιορισµένης αγοράς-στόχου. Οι πληροφορίες αυτές είναι κυρίως δηµόσια

όψιν εφόσον είναι σαφείς και αξιόπιστες και δηµοσιεύονται σε

πληροφορίες που λαµβάνει από τους κατασκευαστές σε συνδυασµό µε
για τους πελάτες της και καθορίζει τη στρατηγική αγοράς-στόχου
Εφόσον η Εταιρεία ενεργεί τόσο ως κατασκευαστής όσο και ως

στόχου µόνο για τη µία ιδιότητα.  

Χρηµατοπιστωτικού Μέσου δεν έχει προσδιορίσει αγορά-
προσδιορίσει την αγορά-στόχο του προσφεροµένου Χρηµατοπιστωτικού

τις αναγκαίες προς τούτο πληροφορίες, µεριµνά ώστε να διατίθενται
τα οποία ο Πελάτης αυτός ευρίσκεται εντός της προσδιορισµένης

καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος αναφορικά µε την υποχρέωση της
στόχο καθώς και να εκτιµήσει τη συµβατότητα οποιουδήποτε

χαρακτηριστικά και τους στόχους κάθε προσδιορισµένης αγοράς
διακριτική ευχέρεια και σε καµία περίπτωση δεν ευθύνεται είτε για την επιλογή

ένταξης του πελάτη σε προσδιορισµένη αγορά – στόχο είτε
υδήποτε Χρηµατοπιστωτικού Μέσου µε συγκεκριµένη προσδιορισµένη

ανωτέρω διαδικασίας ενδέχεται να έχει περιορισµένη πρόσβαση

και διαβίβαση εντολών 

Εταιρεία κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών της
παρέχουν τη δυνατότητα διενέργειας πλήρους ελέγχου για την ένταξη
διατιθέµενου Χρηµατοπιστωτικού Μέσου.  

δεν υποχρεούται να εντάξει τον Πελάτη στην προσδιορισµένη
Μέσου και του γνωστοποιεί µε Σταθερό Μέσο µόνο την αγορά
ήτοι τις ειδικότερες παραµέτρους που προσδιορίζουν την συγκεκριµένη

επενδυτικό του προφίλ, η ανοχή Πελάτη στον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου
Πελάτη σε καµία αγορά-στόχο. 

συµβατότητας 

εντολών, η Εταιρεία διενεργεί έλεγχο συµβατότητας. Στην περίπτωση

Επαγγελµατία Πελάτη ή Ιδιώτη Πελάτη, που 

συνεπάγεται µετάβαση σε καθεστώς 
Παραρτήµατος ΙΙ του Νόµου. 

αλλαγή κατηγορίας.  

Μέσα τα οποία δεν κατασκευάζει η 
λαµβάνει επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε 

Χρηµατοπιστωτικών Μέσων και της 
προϊόντων για να διασφαλίζει ότι τα 
τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και 

είναι κυρίως δηµόσια διαθέσιµες και 
δηµοσιεύονται σε συµµόρφωση µε τις 

συνδυασµό µε τις πληροφορίες που 
στόχου και διανοµής των 

όσο και ως διανοµέας, απαιτείται η 

-στόχο, τότε η Εταιρεία 
Χρηµατοπιστωτικού Μέσου σύµφωνα µε τα 

ώστε να διατίθενται στον Πελάτη 
προσδιορισµένης αγοράς-στόχου ή εκτός 

υποχρέωση της Εταιρείας να εντάξει τον 
οποιουδήποτε Χρηµατοπιστωτικού 

προσδιορισµένης αγοράς – στόχου, η Εταιρεία 
είτε για την επιλογή ή/και τον τρόπο 
στόχο είτε για την εκτίµηση της 

προσδιορισµένη αγορά – στόχο.  

περιορισµένη πρόσβαση στα επιθυµούµενα 

υπηρεσιών της λήψης και διαβίβασης 
ελέγχου για την ένταξη του Πελάτη στην 

προσδιορισµένη αγορά-στόχο του εν 
την αγορά-στόχο κάθε κατηγορίας 

προσδιορίζουν την συγκεκριµένη αγορά-στόχο, 

απώλειας κεφαλαίου είναι µηδενική, η 

Στην περίπτωση αυτή: 



 

Πριν την υπογραφή της σύµβασης επενδυτικών
Επενδυτικού Προφίλ») από το οποίο αντλούνται
επενδυτικό τοµέα που σχετίζεται µε τη συγκεκριµένη
µέσου ή υπηρεσίας, προς το σκοπό της
συµβατότητας). Το Ερωτηµατολόγιο 
δηλώνονται. 

Ο Πελάτης οφείλει να δηλώνει µε ακρίβεια
το Ερωτηµατολόγιο. 

Ο Πελάτης ενηµερώνεται από την Εταιρεία
του χρηµατοπιστωτικού µέσου, µε βάση τις

Στην περίπτωση νοµικού προσώπου ή οµάδας
ερωτηµατολογίου συµβατότητας του εκπροσώπου
την εντολή, κατά περίπτωση. 

Όταν πρόκειται για πακέτο υπηρεσιών ή προϊόντων
συνολικό πακέτο είναι ενδεδειγµένο για τον

Σε περίπτωση που η Εταιρεία κρίνει ότι η
κατάλληλο για τον Πελάτη τον προειδοποιεί

Αν ο Πελάτης δεν παράσχει τις πληροφορίες
πληροφορίες, η Εταιρεία τον προειδοποιεί
υπηρεσία ή προϊόν είναι ενδεδειγµένα γι αυτόν

Ειδικά σε ό,τι αφορά τους Επαγγελµατίες
υπηρεσίες για τις οποίες έχουν ενταχθεί στην
για να κατανοήσουν τους κινδύνους που συνεπάγονται

10.1.1. Εξαίρεση από την υποχρέωση ελέγχου

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να διενεργεί
συνίστανται αποκλειστικώς στη λήψη και διαβίβαση

1. Η υπηρεσία αφορά Μη Πολύπλοκα
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά
µετοχές εταιριών, µε την εξαίρεση των
µετοχών, οι οποίες ενσωµατώνουν παράγωγα
προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζό
εκείνων που ενσωµατώνουν παράγωγα
συναφούς κινδύνου, iii) µέσα χρηµαταγοράς
δοµές που καθιστούν την κατανόηση
ΟΣΕΚΑ µε την εξαίρεση των δοµηµένων
36 του Κανονισµού (EE) αριθ. 583/2010, 
καθιστούν δύσκολη για τον Πελάτη
από το προϊόν πριν από τη λήξη του

2. Η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν πρωτοβουλίας

3. Ο Πελάτης ή δυνητικός Πελάτης έχει
δεν υποχρεούται να αξιολογήσει την
παρεχόµενης υπηρεσίας και ότι εποµένως
σχετικοί κανόνες επαγγελµατικής συµπεριφοράς
µορφή. 

4. Η Εταιρεία συµµορφώνεται µε τις προβλεπόµενες
και εφαρµογής πολιτικής αποφυγής συγκρούσεως

5. Η παροχή της υπηρεσίας δεν συνοδεύεται

 

11.Ενηµέρωση του Πελάτη κατά  την παροχή

11.1 Εκ των προτέρων ενηµέρωση 
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σύµβασης επενδυτικών υπηρεσιών, συµπληρώνεται ερωτηµατολόγιο
το οποίο αντλούνται πληροφορίες σχετικά µε τη γνώση και την εµπειρία

σχετίζεται µε τη συγκεκριµένη κατηγορία του προσφερόµενου ή ζητούµενου
το σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των συµφερόντων του

 επικαιροποιείται όταν συντρέχει περίπτωση µεταβολής

κρίβεια, ειλικρίνεια και πληρότητα τα στοιχεία και πληροφορίες

Εταιρεία για την καταλληλότητα ή µη της σχεδιαζόµενης επενδυτικής
µέσου µε βάση τις πληροφορίες που έδωσε κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου

προσώπου ή οµάδας πελατών, η γνώση και η εµπειρία κρίνεται µε βάση
εκπροσώπου του νοµικού προσώπου ή του εκπροσώπου

υπηρεσιών ή προϊόντων, κατά την αξιολόγηση της συµβατότητας εξετάζεται
ενδεδειγµένο για τον Πελάτη. 

κρίνει ότι η σχεδιαζόµενη επενδυτική υπηρεσία ή το χρηµατοπιστωτικό
τον προειδοποιεί σχετικά. Η προειδοποίηση µπορεί να παρέχεται 

τις πληροφορίες που ζητούνται µε βάση το ερωτηµατολόγιο ή αν
προειδοποιεί ότι δεν είναι σε θέση να κρίνει κατά πόσο η σκοπούµενη

ενδεδειγµένα γι' αυτόν. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται σε

Επαγγελµατίες Πελάτες η Εταιρεία θεωρεί ότι για τα προϊόντα
έχουν ενταχθεί στην κατηγορία αυτή, διαθέτουν το απαιτούµενο επίπεδο
κινδύνους που συνεπάγονται οι εν λόγω επενδυτικές υπηρεσίες. 

υποχρέωση ελέγχου συµβατότητας 

υποχρεούται να διενεργεί έλεγχο συµβατότητας, εφόσον οι παρεχόµενες
και διαβίβαση εντολών και πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες

Πολύπλοκα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα, όπως, ενδεικτικά, i) µετοχές
ρυθµιζόµενη αγορά ή σε ισοδύναµη αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜ∆
την εξαίρεση των µετοχών οργανισµών συλλογικών επενδύσεων που
ενσωµατώνουν παράγωγα, ii) οµολογίες ή άλλες µορφές τιτλοποιηµένου
σε ρυθµιζόµενη αγορά ή σε ισοδύναµη αγορά τρίτης χώρας, ή σε

ενσωµατώνουν παράγωγα ή έχουν δοµές που καθιστούν δύσκολη για τον Πελάτη
µέσα χρηµαταγοράς, µε την εξαίρεση εκείνων που ενσωµατώνο

την κατανόηση του συναφούς κινδύνου δύσκολη για τον Πελάτη
των δοµηµένων ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται στο β' εδάφιο της παραγράφου

3/2010, ν) δοµηµένες καταθέσεις, µε την εξαίρεση εκείνων
τον Πελάτη την κατανόηση του κινδύνου ως προς την απόδοση ή
τη λήξη του, vi) άλλα µη πολύπλοκα χρηµατοπιστωτικά µέσα. 

κατόπιν πρωτοβουλίας του Πελάτη ή του δυνητικού Πελάτη. 

Πελάτης έχει ενηµερωθεί σαφώς ότι κατά την παροχή της εν λόγω
αξιολογήσει την καταλληλότητα του προσφερόµενου χρηµατοπιστωτικού
και ότι εποµένως ο ίδιος δεν καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία

επαγγελµατικής συµπεριφοράς. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται

συµµορφώνεται µε τις προβλεπόµενες από το άρθρο 23 του Νόµου υποχρεώσεις
πολιτικής αποφυγής συγκρούσεως συµφερόντων, που περιγράφεται κατωτέρω

δεν συνοδεύεται από πίστωση για τη συναλλαγή στα Χρηµατοπιστωτικά

την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας 

ερωτηµατολόγιο («Ερωτηµατολόγιο 
γνώση και την εµπειρία του Πελάτη στον 

προσφερόµενου ή ζητούµενου χρηµατοπιστωτικού 
συµφερόντων του Πελάτη (αξιολόγηση 

περίπτωση µεταβολής των στοιχείων που 

ροφορίες που ζητούνται µε 

σχεδιαζόµενης επενδυτικής υπηρεσίας ή 
συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. 

κρίνεται µε βάση το αποτέλεσµα του 
εκπροσώπου της οµάδας που χορηγεί 

συµβατότητας εξετάζεται κατά πόσο το 

το χρηµατοπιστωτικό µέσο δεν είναι 
παρέχεται σε τυποποιηµένη µορφή.  

ερωτηµατολόγιο ή αν παράσχει ανεπαρκείς 
κατά πόσο η σκοπούµενη επενδυτική 
παρέχεται σε τυποποιηµένη µορφή. 

τα προϊόντα, τις συναλλαγές και τις 
απαιτούµενο επίπεδο πείρας και γνώσεων 

παρεχόµενες επενδυτικές υπηρεσίες 
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

ενδεικτικά, i) µετοχές, εισηγµένες για 
χώρας ή σε ΠΜ∆, εφόσον πρόκειται για 
επενδύσεων που δεν είναι ΟΣΕΚΑ και 

τιτλοποιηµένου χρέους, εισηγµένες 
χώρας ή σε ΠΜ∆, µε την εξαίρεση 
για τον Πελάτη την κατανόηση του 
ενσωµατώνουν παράγωγα ή έχουν 

τον Πελάτη, iv) µετοχές ή µερίδια σε 
εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
εξαίρεση εκείνων που έχουν δοµές που 
την απόδοση ή το κόστος της εξόδου 

της εν λόγω υπηρεσίας, η Εταιρεία 
ρηµατοπιστωτικού µέσου ή της 

αντίστοιχη προστασία που παρέχουν οι 
µπορεί να παρέχεται σε τυποποιηµένη 

Νόµου υποχρεώσεις του περί θεσπίσεως 
περιγράφεται κατωτέρω. 

οπιστωτικά Μέσα. 



 

11.1 Προµήθειες, κόστη, αντιπαροχές
προµηθειών, χρεώσεων και επιβαρύνσεων
εκτελείται για λογαριασµό του Πελάτη
Κανονισµού (ΕΕ) 2017/565 και το αντίστοιχο
είναι διαθέσιµο εκ των προτέρων, η 
Ειδικότερα: 

Η Εταιρεία, όταν λαµβάνει ή διαθέτει Αντιπαροχές
Πελάτη σχετικά µε τα συνολικά κόστη
παρεχόµενη Υπηρεσία, περιλαµβάνοντας
οποίο µπορεί ο Πελάτης να πληρώσει.  

11.2 Περιεχόµενο ενηµέρωσης: Στον πελάτη

• τα συνολικά κόστη και επιβαρύνσ
Πελάτης έχει παραπεµφθεί σε αυτά
υπηρεσίες παρεχόµενες στον πελάτη

• Όταν η Εταιρεία προτείνει ή διαθέτει
κόστη και τις επιβαρύνσεις των υπηρεσιών
από την άλλη επιχείρηση. Οι πληρωµές
την επενδυτική υπηρεσία που παρέχεται
προστίθενται και εκφράζονται ως χρηµ

• Όταν η Εταιρεία λαµβάνει ή αποδίδει
υπηρεσίας, παρέχει πληροφορίες σχετικά
αυτής ή, εφόσον το ποσό δεν µπορεί
κατανοητό τρόπο και σαφήνεια.  

• Αν συντρέχει περίπτωση, η Εταιρεία

(α) τους µηχανισµούς για την απόδοση
παροχή της επενδυτικής ή παρεπόµενης

(β) τα ήσσονος σηµασίας µη χρηµατικά
εισπράττονται ή καταβάλλονται
Πελάτη τιµολογούνται και γνωστοποιούνται

(γ) το συνολικό κόστος και επιβαρύνσεις
χρηµατοπιστωτικών µέσων, ως
επιβαρύνσεων πρέπει να καταβληθεί
παρέχεται ένδειξη του σχετικού

(δ) το αθροιστικό αποτέλεσµα του κόστους

Ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει αναλυτικότερη

Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν µπόρεσε
αντ' αυτού γνωστοποίησε στον Πελάτη τη
τις πληροφορίες για το ακριβές ποσό της Αντιπαροχής

11.3 Ενηµέρωση µετά την διαβίβαση της

Η Εταιρεία, αφού διαβιβάσει την εντολή
υπηρεσία της εκτέλεσης εντολών («Εκτελούσα
πραγµατοποίησης της συναλλαγής, στηνη
αργότερο την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά
Εταιρεία η Εκτελούσα Επιχείρηση ή άλλο
της εντολής. 

Η Εταιρεία δεν αποστέλλει ειδοποίηση επιβεβαίωσης
στον Πελάτη απ’ ευθείας από την Εκτελούσα

Η ειδοποίηση περιλαµβάνει τουλάχιστον
αγορά/πώληση/εξαγορά κλπ), το είδος του
τίµηµα, το συνολικό ποσό των προµηθειών
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αντιπαροχές: Η Εταιρεία γνωστοποιεί εκ των προτέρων στον Πελάτη
επιβαρύνσεων που βαρύνουν τον Πελάτη και απορρέουν από
του Πελάτη, καθώς και τους τρόπους πληρωµής, σύµφωνα µε
και το αντίστοιχο Παράρτηµα της παρούσας. Σε περίπτωση που το

προτέρων η Εταιρεία δύναται να στηρίζει την ενηµέρωσή της σε

διαθέτει Αντιπαροχές, παρέχει εκ των προτέρων έγκαιρη και πλήρη
συνολικά κόστη και τις επιβαρύνσεις που αφορούν το χρηµατοπιστωτικό
περιλαµβάνοντας επίσης και όλες τις πληρωµές προς τρίτους, καθώς

 

Στον πελάτη παρέχεται ως ενηµέρωση:  

επιβαρύνσεις που χρεώνονται από την Εταιρεία ή από άλλα µέρη
παραπεµφθεί σε αυτά, για την επενδυτική υπηρεσία (τις επενδυτικές υπηρεσίες

στον πελάτη.  

προτείνει ή διαθέτει στον Πελάτη υπηρεσίες που παρέχονται από άλλη
επιβαρύνσεις των υπηρεσιών της µε τα κόστη και τις επιβαρύνσεις των υπηρεσιών
επιχείρηση Οι πληρωµές τρίτων µερών εισπραττόµενες από επιχειρήσεις επενδύσεων

που παρέχεται σε πελάτη αναφέρονται χωριστά και τα συνολικά
εκφράζονται ως χρηµατικό ποσό και ως ποσοστό.. 

λαµβάνει ή αποδίδει Αντιπαροχές, πριν από την παροχή της σχετικής επενδυτικής
πληροφορίες σχετικά µε την Αντιπαροχή, και, ειδικότερα, την ύπαρξη
ποσό δεν µπορεί να προσδιοριστεί, τη µέθοδο υπολογισµού του, µε

Εταιρεία ενηµερώνει επίσης τον Πελάτη σχετικά µε: 

για την απόδοση σε αυτόν της Αντιπαροχής, που η Εταιρεία έχει
επενδυτικής ή παρεπόµενης υπηρεσίας.  

σηµασίας µη χρηµατικά οφέλη περιγράφονται µε γενικό τρόπο. Τα άλλα µη
καταβάλλονται από την Εταιρεία σε σχέση µε την επενδυτική υπηρεσία

τιµολογούνται και γνωστοποιούνται ξεχωριστά.  

κόστος και επιβαρύνσεις που σχετίζονται µε την κατασκευή
χρηµατοπιστωτικών µέσων, ως άθροισµα. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε µέρος του

πρέπει να καταβληθεί σε ξένο νόµισµα ή αντιπροσωπεύει ποσό εκφρασµένο
του σχετικού νοµίσµατος και ισχύουσες ισοτιµίες και κόστη µετατροπής

αποτέλεσµα του κόστους επί της απόδοσης κατά την παροχή επενδυτικών

ζητήσει αναλυτικότερη ενηµέρωση κατόπιν έγγραφου αιτήµατός του

δεν µπόρεσε να εξακριβώσει εκ των προτέρων το ποσό οποιασδήποτε
στον Πελάτη τη µέθοδο υπολογισµού του, η Εταιρεία παρέχει εκ των

ακριβές ποσό της Αντιπαροχής. 

διαβίβαση της εντολής 

την εντολή του Πελάτη προς εκτέλεση σε επιχείρηση η οποία
εντολών Εκτελούσα Επιχείρηση»), αποστέλλει στον Πελάτη ειδοποίηση

συναλλαγής στηνη φύση η οποία καταγράφονται τα στοιχεία της. Η αποστολή
εργάσιµη ηµέρα µετά τη λήψη της επιβεβαίωσης της εκτέλεσης, την
Επιχείρηση ή άλλο τρίτο πρόσωπο που µεσολάβησε στην ε Χρηµατοπιστωτικού

ειδοποίηση επιβεβαίωσης εκτέλεσης της εντολής, όταν η επιβεβαίωση
την Εκτελούσα ή άλλο τρίτο πρόσωπο που µεσολάβησε στην εκτέλεση

τουλάχιστον πληροφορίες για τον χρόνο και τόπο εκτέλεσης, τ
το είδος του Χρηµατοπιστωτικού Μέσου, την ποσότητα, τιµή µονάδας

των προµηθειών, κόστους και χρεώσεων. 

στον Πελάτη το συνολικό ποσό των 
απορρέουν από κάθε Συναλλαγή που 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ του 

που το πραγµατικό κόστος δεν 
ενηµέρωσή της σε εύλογες εκτιµήσεις.  

έγκαιρη και πλήρη πληροφόρηση στον 
το χρηµατοπιστωτικό µέσο και την 
τρίτους καθώς και τον τρόπο µε τον 

από άλλα µέρη, στην περίπτωση που ο 
επενδυτικές υπηρεσίες) και/ή παρεπόµενες 

παρέχονται από άλλη επιχείρηση, αθροίζει τα 
επιβαρύνσεις των υπηρεσιών που παρέχονται 

επιχειρήσεις επενδύσεων σε σχέση µε 
τα συνολικά κόστη και επιβαρύνσεις 

σχετικής επενδυτικής ή παρεπόµενης 
την ύπαρξη, τη φύση και το ποσό 

υπολογισµού του, µε περιεκτικό, ακριβή και 

έχει λάβει σε σχέση µε την 

Τα άλλα µη χρηµατικά οφέλη, που 
επενδυτική υπηρεσία που παρέχεται στον 

κατασκευή και διαχείριση των 
οποιοδήποτε µέρος του συνολικού κόστους και 

ποσό εκφρασµένο σε ξένο νόµισµα, 
κόστη µετατροπής.  

επενδυτικών υπηρεσιών.  

αιτήµατός του. 

σό οποιασδήποτε Αντιπαροχής και 
παρέχει εκ των υστέρων στον Πελάτη 

επιχείρηση η οποία παρέχει την επενδυτική 
Πελάτη ειδοποίηση επιβεβαίωσης της 

στοιχεία της. Η αποστολή διενεργείται το 
εκτέλεσης, την οποία διαβιβάζει στην 
Χρηµατοπιστωτικού Μέσου, κέλεση 

όταν η επιβεβαίωση αυτή αποστέλλεται 
µεσολάβησε στην εκτέλεση της συναλλαγής. 

εκτέλεσης, τη φύση της εντολής (π.χ. 
ποσότητα τιµή µονάδας και το συνολικό 



 

Ανάλυση των προµηθειών και του συνολικού
σχετικού αιτήµατός του. 

11.4 Περιοδική ενηµέρωση για την παροχή

11.4.1 Ετήσια περιοδική ενηµέρωση για

Η Εταιρεία ενηµερώνει τον Πελάτη µέσω
παρεχόµενων υπηρεσιών.  

11.4.2 Η Εταιρεία µπορεί κατά τη διακριτική
σε συνδυασµό µε τις περιοδικές εκθέσεις που

11.4.3 Τουλάχιστον µία φορά ετησίως, για
µε τις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται
πραγµατικό ποσό των Αντιπαροχών.  

11.4.4 Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις
τα στοιχεία κόστους και τα έξοδα και
2017/565. 

12. Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα («GDPR») 

Προσωπικά ∆εδοµένα των Πελατών που
διάρκεια και στο πλαίσιο της Σύµβασης
και δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς
µε τον Γενικό Κανονισµό GDPR, από την
για λογαριασµό της. Ειδικότερα : 

Η Εταιρεία, ενεργούσα ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας
είναι : α) εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση
και εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεώ

Αποδέκτες των δεδοµένων είναι ιδίως : η
βοηθός εκπληρώσεως, προστηθείς της

συµπεριλαµβανοµένων των αρµόδιων ∆ Ο
Αξιών, τράπεζες και ΕΠΕΥ, οργανισµοί συλλογικών
των οποίων ο Πελάτης είναι ή πρόκειται να
νοµικά πρόσωπα, όπως Εκτελούσες Επιχειρήσεις
Πελάτη, καθώς και εν γένει θεµατοφύλακες
προβολή, την έρευνα αγοράς ή / και προώθηση

Η Εταιρεία τηρεί τα προσωπικά δεδοµένα
τους. 

Το αρχείο τηρείται και τα προσωπικά δεδο
συναλλακτικής σχέσης της Εταιρείας µε τον
ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. Μετά το
στατιστικούς σκοπούς.  

Ο Πελάτης έχει όλα τα δικαιώµατά που απορρέουν
δικαίωµα πρόσβασης, δικαίωµα διόρθωσης
δικαίωµα περιορισµού των δεδοµένων
δεδοµένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 
13. Τήρηση Αρχείων 

Η Εταιρεία τηρεί σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία

1. την αξιολόγηση των Πελατών 

2. τον χειρισµό των εντολών και την

3. την ενηµέρωση των Πελατών 
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και του συνολικού κόστους και χρεώσεων αποστέλεται στον Πελάτη

για την παροχή των υπηρεσιών 

για την εξέλιξη της υπηρεσίας:  

Πελάτη µέσω ετήσιας περιοδικής έκθεσης σε σταθερό µέσο

κατά τη διακριτική της ευχέρεια να παρέχει στον Πελάτη την ως άνω συνολική
περιοδικές εκθέσεις που παρέχει στον Πελάτη. 

ετησίως, για όσο διάστηµα εισπράττονται τυχόν Αντιπαροχές από
που παρέχονται στον Πελάτη, η Εταιρεία ενηµερώνει τον Πελάτη

 

και για όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες, η Εταιρεία ενηµερώνει ετησίως
έξοδα και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ

σωπικών ∆εδοµένων σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό για την Προστασία

 

Πελατών που περιέρχονται στην Εταιρεία κατά το προσυµβατικό
Σύµβασης, (ιδίως, στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνσης, τηλεφώνου

συµπεριφοράς), συλλέγονται, τηρούνται και αποτελούν αντικείµενο
από την Εταιρεία ή και από τρίτους, που εκτελούν την επεξεργασία

Υπεύθυνη Επεξεργασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ενηµερώνει ότι
υποστήριξη και παρακολούθηση της Σύµβασης, β) προάσπιση των συµφερόντων

υποχρεώσεών της, γ) προώθηση πωλήσεων ή /και υπηρεσιών της

είναι ιδίως : η Εταιρεία για τους σκοπούς της Σύµβασης ή /και οποιοσδήποτε
προστηθείς της, εποπτεύουσες αρχές, δηµόσιες υπηρεσίες

αρ όδιων ∆.Ο.Υ., τόποι διαπραγµάτευσης, Κεντρικά Μητρώα και
οργανισ οί συλλογικών ή εναλλακτικών επενδύσεων, εκδότες χρη
πρόκειται να καταστεί δικαιούχος, σε συνεργαζόµενα και συνδεδε

Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που εκκαθαρίζουν ή διακανονίζουν
ατοφύλακες, τρίτοι, ενεργούντες κατ’ εντολή της Εταιρείας, µε
και προώθηση πωλήσεων και υπηρεσιών της ή συνδεδεµένων µ

προσωπικά δεδοµένα του Πελάτη σε αρχείο και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα

ωπικά δεδοµένα του Πελάτη αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας
ς µε τον Πελάτη και περαιτέρω, καθ’ όσο χρονικό διάστη

Μετά το πέρας του διαστήµατος αυτού, περιορίζεται στην τήρη

δικαιώµατά που απορρέουν από τις διατάξεις της νοµοθεσίας, όπως: δικαίωµα
δικαίωµα διόρθωσης ή συµπλήρωσης των δεδοµένων, δικαίωµα διαγραφής

δεδοµένων, δικαίωµα µη αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας, 
υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωµα φορητότητας) και δικαίωµα καταγγελίας
Προσωπικού Χαρακτήρα. 

µοθεσία, ιδίως, αρχεία σχετικά µε : 

 

εντολών και την επιβεβαίωση πραγµατοποίησης συναλλαγών 

 

αποστέλεται στον Πελάτη, κατόπιν έγγραφου 

σταθερό µέσο, για την εξέλιξη των 

την ως άνω συνολική πληροφόρηση 

Αντιπαροχές από την Εταιρεία σε σχέση 
τον Πελάτη σε ατοµική βάση για το 

ετησίως τον Πελάτη για όλα 
Παράρτηµα ΙΙ του Κανονισµού (ΕΕ) 

Κανονισµό για την Προστασία ∆εδοµένων 

προσυµβατικό στάδιο και κατά τη 
διεύθυνσης τηλεφώνου, οικονοµικά δεδοµένα 

αντικείµενο επεξεργασίας, σύµφωνα 
εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και/ή 

ενηµερώνει ότι σκοπός επεξεργασίας 
προάσπιση των συµφερόντων της Εταιρείας 

υπηρεσιών της.  

και οποιοσδήποτε υπάλληλος, 
υπηρεσίες και δηµόσιες Αρχές, 
Μητρώα και Κεντρικά Αποθετήρια 
εκδότες χρηµατοπιστωτικών µέσων, 
ενα και συνδεδεµένα µε την Εταιρεία 

εκκαθαρίζουν ή διακανονίζουν συναλλαγές του 
ς, µε σκοπό τη διαφηµιστική 

συνδεδεµένων µ’ αυτήν επιχειρήσεων.  

κατάλληλα µέτρα για την προστασία 

επεξεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρονικό διάστηµα επιβάλλεται από την 

περιορίζεται στην τήρηση για ιστορικούς ή 

: δικαίωµα ενηµέρωσής του, 
δικαίωµα διαγραφής (δικαίωµα στη λήθη), 

 δικαίωµα µεταφοράς των 
δικαίωµα καταγγελίας στην Αρχή 



 

4. την προστασία των Πελατών 

5. την επικοινωνία µε τους Πελάτες

6. τις οργανωτικές απαιτήσεις της

 
14. ∆ιαχείριση Παραπόνων 

Η Εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες για την
υφιστάµενους ή δυνητικούς Πελάτες, µε
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. 

Η διαδικασία συνοψίζεται ως εξής:  

i. Υποβολή παραπόνου σε ειδικό έντυπο

ii.  Έρευνα του παραπόνου και επίλυσή του εντός ευλόγου χρόνου από τον Υπεύθυνο

παρακολούθηση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης (εμπλε

Συμμόρφωση /Νομικός Σύμβουλος 

περίπτωση. 

iii.  Κοινοποίηση της απάντησης στον 

iv. Επίλυση του θέµατος 

v. Σε περίπτωση µη επίλυσης, διαβίβαση
Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών
Συνήγορο του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας

vi. Η Εταιρεία τηρεί Αρχείο Καταγγελιών
την επεξεργασία του παραπόνου έγγραφα

Τµήµα Παραπόνων 

Υπεύθυνος: Ο Προϊστάμενος του σχετικού Τμήματος ή 

Τηλέφωνο: 210-3213509, 210-3218513, 210

Ηλεκτρονική ∆/νση: gainaeed@yahoo.gr
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τους Πελάτες 

απαιτήσεις της Εταιρείας 

διαδικασίες για την κατάλληλη και άµεση διερεύνηση των παραπόνων
Πελάτες, µε σκοπό την επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να

ειδικό έντυπο της Εταιρείας απευθυνόµενο στο αρµόδιο Τµήµα

Έρευνα του παραπόνου και επίλυσή του εντός ευλόγου χρόνου από τον Υπεύθυνο

παρακολούθηση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης (εμπλεκόμενα μέρη: αρμόδιο στέλεχος /Κανονιστική 

Νομικός Σύμβουλος /Προϊστάμενος ή Δ/ντής Τμήματος) ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατά 

 Πελάτη 

επίλυσης διαβίβαση του παραπόνου και των θέσεων της Εταιρεία
Επενδυτικών Υπηρεσιών, οδός Μασσαλίας 1, 10562 Αθήνα, τηλ. 210 

Καταναλωτή Λ Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, Τηλ.: 210 6460284 / 6460458.

Αρχείο Καταγγελιών /Παραπόνων των Πελατών, στο οποίο καταχωρούνται
απόνου έγγραφα. 

Ο Προϊστάμενος του σχετικού Τμήματος ή ο υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης

3218513, 210-3251308 

gr   

των παραπόνων και καταγγελιών από 
ενδέχεται να προκύψουν από την 

αρµόδιο Τµήµα   

Έρευνα του παραπόνου και επίλυσή του εντός ευλόγου χρόνου από τον Υπεύθυνο του Τμήματος, υπό την 

κόμενα μέρη: αρμόδιο στέλεχος /Κανονιστική 

) ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατά 

Εταιρείας στον Μεσολαβητή 
Αθήνα τηλ. 210 – 3376700 ή στον 

6460458. 

οποίο καταχωρούνται όλα τα σχετικά µε 

ο υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης 



 

 
ΕΚΤΕΛΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ              

 
(ΑΝΑΦΈΡΟΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ

 
 
 

ΕΚΤΕΛΟΥΣΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ 

(Μέσω της «Ζαχαρίας Γ. 

Πορταλάκης ΑΕΠΕΥ») 

1.ΟΡΓΑΝ

• Χρηματιστήριο Αθηνών

• Χρηματιστήριο Παραγώγων 

Αθηνών

2.ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ) 

• Εναλλακτική Αγορά ΕΝ.Α.

 

 

EUROXX 

Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 

1.ΟΡΓΑΝ

• Χρηματιστήριο Αθηνών

• Χρηματιστήριο Παραγώγων 

Αθηνών

2.ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ) 

• Εναλλακτική Αγορά ΕΝ.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ              ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ             ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ

ΑΝΑΦΈΡΟΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΕΣ ΣΕ ΟΓΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

1.ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Χρηματιστήριο Αθηνών 

Χρηματιστήριο Παραγώγων 

Αθηνών 

2.ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)  

Εναλλακτική Αγορά ΕΝ.Α. 

• Οι κινητές αξίες. 

• Τα μέσα χρηματαγοράς.

• Τα μερίδια οργανισμών 

συλλογικών επενδύσεων. 

1.ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Χρηματιστήριο Αθηνών 

Χρηματιστήριο Παραγώγων 

Αθηνών 

2.ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)  

Εναλλακτική Αγορά ΕΝ.Α. 

• Οι κινητές αξίες. 

• Τα μέσα χρηματαγοράς.

• Τα μερίδια οργανισμών 

συλλογικών επενδύσεων. 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ) 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Οι κινητές αξίες.  

Τα μέσα χρηματαγοράς. 

Τα μερίδια οργανισμών 

συλλογικών επενδύσεων.  

Οι κινητές αξίες.  

Τα μέσα χρηματαγοράς. 

Τα μερίδια οργανισμών 

συλλογικών επενδύσεων.  



 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ 

Οι αµοιβές της Εταιρείας ορίζονται ανάλογα
της πολιτική και τη Νοµοθεσία.  

Όσον αφορά την εκ των προτέρων και εκ των
επιβαρύνσεις, η Εταιρεία αθροίζει όλα τα
Εταιρεία ή από τρίτα µέρη, στην περίπτωση
ή/και παρεπόµενες υπηρεσίες, και  

Οι πληρωµές τρίτων µερών που εισπράττονται
χωριστά, και τα συνολικά κόστη και επιβαρύνσεις

Όταν οποιοδήποτε µέρος του συνολικού
αντιπροσωπεύει ποσό εκφρασµένο σε ξένο
ισχύουσες ισοτιµίες και κόστη µετατροπής

Η Εταιρεία παρέχει επίσης πληροφόρηση σχετικά

Όταν η Εταιρεία δεν προτείνει ή διαθέτει χρηµατοπιστωτικά
Βασικό Έγγραφο Πληροφοριών ΟΣΕΚΑ ή
πληροφόρηση περιλαµβάνει πληροφορίες µόνο

Στην περίπτωση εκ των προτέρων υπολογισµού
πραγµατικό κόστος ως υποκατάστατο µεταβλητό
περίπτωση που το πραγµατικό κόστος δεν
εν λόγω κόστους. Η Εταιρεία επανεξετάζε
προσαρµόζει τις εν λόγω παραδοχές όπο

Η Εταιρεία µπορεί να επιλέξει να παρέχει
επιβαρύνσεις των επενδυτικών υπηρεσιών
περιοδικές εκθέσεις που παρέχονται στον Πελάτη

Η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη απεικόνιση
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Η εν
παρουσιάζει το αποτέλεσµα του συνολικού
προβλεπόµενες απότοµες αυξήσεις ή διακυµάνσεις

Οι πληροφορίες σχετικά µε όλα τα κόστη
επενδυτική υπηρεσία και το χρηµατοπιστωτικό
κινδύνου της αγοράς– αθροίζονται για να
αθροιστικό αποτέλεσµά του στην απόδοση
καταγραφή του κόστους.  

Εφόσον απαιτείται, οι πληροφορίες αυτές
ισχύος της επένδυσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

νάλογα µε την επενδυτική υπηρεσία και σύµφωνα µε την

προτέρων και εκ των υστέρων παροχή πληροφοριών στον Πελάτη σχετικά
αθροίζει όλα τα κόστη και τις συναφείς επιβαρύνσεις που χρεώνεται
στην περίπτωση που ο Πελάτης έχει παραπεµφθεί σε αυτά για την

που εισπράττονται από την Εταιρεία σε σχέση µε µία επενδυτική
κόστη και επιβαρύνσεις προστίθενται και εκφράζονται ως χρηµατικό

του συνολικού κόστους και επιβαρύνσεων πρέπει να καταβληθεί
σµένο σε ξένο νόµισµα, η Εταιρεία παρέχει ένδειξη του σχετικού
µετατροπής.  

πληροφόρηση σχετικά µε τον τρόπο καταβολής ή άλλες διατυπώσεις

προτείνει ή διαθέτει χρηµατοπιστωτικά µέσα στον Πελάτη ή δεν οφείλει να
Πληροφοριών ΟΣΕΚΑ ή KID για PRIIP, η παρεχόµενη για το κόστος και τις

πληροφορίες µόνο αναφορικά µε την παρεχόµενη επενδυτική ή παρεπόµενη

προτέρων υπολογισµού του κόστους και των επιβαρύνσεων, η 
υποκατάστατο µεταβλητό στοιχείο για το αναµενόµενο κόστος και

κόστος δεν είναι διαθέσιµο, η Εταιρεία µπορεί να πραγµατοποιεί
επανεξετάζει εκ των προτέρων παραδοχές µε βάση την εκ των

παραδοχές όπου κρίνεται απαραίτητο.  

επιλέξει να παρέχει τη συγκεκριµένη συνολική πληροφόρηση σχετικά
δυτικών υπηρεσιών και των χρηµατοπιστωτικών µέσων σε συνδυασµό
αρέχονται στον Πελάτη.  

Πελάτη απεικόνιση του αθροιστικού αποτελέσµατος του κόστους επί
υπηρεσιών Η εν λόγω απεικόνιση παρέχεται εκ των προτέρων και

του συνολικού κόστους και των επιβαρύνσεων στην απόδοση της
αυξήσεις ή διακυµάνσεις στο κόστος και, τέλος, συνοδεύεται από µία

όλα τα κόστη και τις επιβαρύνσεις –περιλαµβανοµένων και εκείνων
χρηµατοπιστωτικό µέσο και που δεν προκαλούνται από την

αθροίζονται για να επιτρέψουν στον Πελάτη να κατανοήσει το συνολικό
στην απόδοση της επένδυσης και, αν το ζητήσει ο Πελάτης, συνοδεύονται

πληροφορίες αυτές διατίθενται στον Πελάτη σε τακτική βάση, τουλάχιστον

σύµφωνα µε την ισχύουσα τιµολογιακή 

Πελάτη σχετικά µε τα κόστη και τις 
ώνεται ο Πελάτης από την 

αυτά για την επενδυτική υπηρεσία 

επενδυτική υπηρεσία αναφέρονται 
ως χρηµατικό ποσό και ως ποσοστό.  

να καταβληθεί σε ξένο νόµισµα ή 
ένδειξη του σχετικού νοµίσµατος και 

διατυπώσεις.  

δεν οφείλει να παρέχει στον Πελάτη 
κόστος και τις συναφείς επιβαρύνσεις 

επενδυτική ή παρεπόµενη υπηρεσία.  

αρύνσεων η Εταιρεία χρησιµοποιεί το 
κόστος και τις επιβαρύνσεις. Σε 

πραγµατοποιεί εύλογες εκτιµήσεις του 
βάση την εκ των υστέρων εµπειρία και 

πληροφόρηση σχετικά µε τα κόστη και τις 
σε συνδυασµό µε τις υφιστάµενες 

κόστους επί της απόδοσης κατά την 
προτέρων και εκ των υστέρων και 
απόδοση της επένδυσης, τις τυχόν 

συνοδεύεται από µία περιγραφή.  

περιλαµβανοµένων και εκείνων που συνδέονται µε την 
προκαλούνται από την εµφάνιση υποκείµενου 
κατανοήσει το συνολικό κόστος, καθώς και το 

Πελάτης συνοδεύονται από αναλυτική 

βάση τουλάχιστον ετήσια, στη διάρκεια 



 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

 
Α. ΜΕΤΟΧΕΣ 

Οι µετοχές είναι τίτλοι οι οποίοι ενσωµατώνουν
οικονοµική οντότητα - επιχείρηση, ενώ ταυτοχρόνως
στα κέρδη της επιχειρήσεως. 

Ειδικότερα, το καταβεβληµένο κεφάλαιο
κατά συνέπεια το πηλίκο του αριθµού των
επιχειρήσεως, καθορίζει το ποσοστό ιδιοκτησίας

Οι µετοχές κατηγοριοποιούνται συνήθως σ
κάτοχό τους: 

(α) Κοινές και 

(β) Προνοµιούχες 

Οι κοινές µετοχές δίδουν το δικαίωµα στον
δικαίωµα ψήφου, καθώς επίσης και το δικαίωµα
σε διανοµή κερδών. 

Οι προνοµιούχες µετοχές δίδουν το ειδικό
Εταιρείας έχοντας προτεραιότητα έναντι των
παρέχουν δικαίωµα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις

Οι µετοχές διακρίνονται επίσης σε εκείνες
πολυµερείς µηχανισµούς διαπραγµάτευσης
πρόσβαση στην πρώτη κατηγορία µετοχών
αγορά, όπως για παράδειγµα η άµεση εξασφάλιση
εποπτικού ελέγχου κ.ά. 

Οι µετοχές διακρίνονται επίσης σε εκείνες
Χρηµατιστηρίου Αθηνών και σε εκείνες που

Μία ακόµη βασική κατηγοριοποίηση των µετοχών
εισηγµένων µετοχών µίας Εταιρείας επί την
και µικρής κεφαλαιοποιήσεως. 

Παράλληλα, σε όλες τις ρυθµιζόµενες
συγκεκριµένων οµάδων µετοχών και αντανακλούν
χρηµατιστηριακής αγοράς και οι οπο
Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) υπάρχουν
καταγραφή σε πραγµατικό χρόνο των
κεφαλαιοποίηση εισηγµένων εταιριών του
των µετοχών των εισηγµένων εταιριών µε

Στις ρυθµιζόµενες αγορές υπάρχει επίσης
και η τιµή κλεισίµατος των µετοχών, ενώ
ηµερήσια διακύµανση των τιµών των µετοχών

Στο Χρηµατιστήριο Αθηνών υπάρχουν και
µετοχές εταιριών οι οποίες εµφανίζουν σηµαντικές
τους στοιχεία. 

Τέλος, για να εισαχθεί µία Εταιρεία 
Προσφοράς (Initial Public Offering - 
καλύπτει κάποιες προϋποθέσεις και µία σειρά
κανονισµό της ρυθµιζόµενης αγοράς στην

Από τη στιγµή που η Εταιρεία καλύπτει τις
επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) οι οποίες
υπηρεσίας της αναδοχής χρηµατοπιστωτικών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

οποίοι ενσωµατώνουν και αποδεικνύουν ιδιοκτησιακά δικαιώµατα των
επιχείρηση ενώ ταυτοχρόνως εκπροσωπούν µία απαίτηση στα στοιχεία

καταβεβληµένο κεφάλαιο µίας ανώνυµης Εταιρείας διαιρείται σε συγκεκριµένο
του αριθµού των µετοχών που κατέχει ένας µέτοχος προς το σύνολο
ποσοστό ιδιοκτησίας του στην εν λόγω επιχείρηση. 

κατηγοριοποιούνται συνήθως σε δύο βασικές κατηγορίες, ανάλογα µε τα δικαιώµατα

δικαίωµα στον κάτοχό τους να συµµετάσχει στη Γενική Συνέλευση
και το δικαίωµα εισπράξεως µερίσµατος όταν η Εταιρεία αποφασίσει

δίδουν το ειδικό προνόµιο στον κάτοχό τους να εισπράττει µέρισµα
προτεραιότητα έναντι των κατόχων των κοινών µετοχών. Παράλληλα, οι προνοµιούχες

στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας. 

επίσης σε εκείνες που είναι εισηγµένες και διαπραγµατεύονται σε ρυθµιζόµενες
διαπραγµάτευσης και σε εκείνες οι οποίες είναι µη εισηγµένες. Ένας

κατηγορία µετοχών απολαµβάνοντας όλα τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει
η άµεση εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιµών αγοράς και πωλήσεως

επίσης σε εκείνες που είναι εισηγµένες και διαπραγµατεύονται στην
σε εκείνες που διαπραγµατεύονται σε ρυθµιζόµενες αγορές του εξωτερικού

κατηγοριοποίηση των µετοχών γίνεται µε βάση την κεφαλαιοποίησή τους που
ς επί την τιµή της µετοχής της. Έτσι, οι εταιρίες διακρίνονται

ρυθµιζόµενες αγορές υπάρχουν δείκτες οι οποίοι διαµορφώνονται
µετοχών και αντανακλούν την ευρύτερη εικόνα ενός τµήµατος
και οι οποίοι επαναξιολογούνται και αναθεωρούνται. Στην
ΧΑ υπάρχουν δείκτες, όπως ο FTSE/Χ.Α.- Large Cap σκοπός
χρόνο των τάσεων των τιµών των µετοχών των είκοσι έξι
εταιριών του Χ.Α., και ο FTSE- Mid & Small Cap Index που αντικατοπτρίζει
εταιριών µε κεφαλαιοποίηση µέχρι 150 εκατ. ευρώ. 

υπάρχει επίσης ένας µηχανισµός σύµφωνα µε τον οποίο διαµορφώνεται
µετοχών, ενώ σε αρκετές από αυτές υπάρχει και ένας µηχανισµός

τιµών των µετοχών µε σκοπό αυτός να παραµένει εντός προκαθορισµένων

υπάρχουν και οι κατηγορίες µετοχών που ευρίσκονται υπό επιτήρηση
εµφανίζουν σηµαντικές αρνητικές µεταβολές στη δραστηριότητά τους

 σε ρυθµιζόµενη αγορά ακολουθείται η διαδικασία της
 IPO). Για να προχωρήσει µία Εταιρεία σε αυτή την εισαγωγή

προϋποθέσεις και µία σειρά κριτηρίων τα οποία καθορίζονται από το ρυθµιστικό
αγοράς στην οποία σκοπεύει να εισαχθεί η εν λόγω Εταιρεία. 

καλύπτει τις προϋποθέσεις αυτές, συνεργάζεται µε κάποιες τράπεζες
Ε Υ οι οποίες αναλαµβάνουν να διεκπεραιώσουν στο πλαίσιο παροχής

χρηµατοπιστωτικών µέσων ή/και της τοποθέτησης µε ή χωρίς δέσµευση

δικαιώµατα των κατόχων τους σε µία 
στα στοιχεία ενεργητικού αλλά και 

συγκεκριµένο αριθµό µετοχών και 
προς το σύνολο των µετοχών της 

τα δικαιώµατα που προσφέρουν στον 

Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχοντας 
αποφασίσει να προχωρήσει 

εισπράττει µέρισµα από τα κέρδη της 
Παράλληλα οι προνοµιούχες µετοχές δεν 

διαπραγµατεύονται σε ρυθµιζόµενες αγορές και σε 
εισηγµένες. Ένας επενδυτής έχει άµεση 

πλεονεκτήµατα που προσφέρει µία ρυθµιζόµενη 
και πωλήσεως, η ύπαρξη διαφάνειας, 

διαπραγµατεύονται στην Αγορά Αξιών του 
ορές του εξωτερικού. 

κεφαλαιοποίησή τους που είναι το γινόµενο των 
εταιρίες διακρίνονται σε µεγάλης, µεσαίας 

διαµορφώνονται µε βάση τις τιµές 
ενός τµήµατος ή και ολόκληρης της 

αναθεωρούνται Στην Αγορά Αξιών του 
σκοπός του οποίου είναι η 

είκοσι έξι (26) µεγαλύτερων σε 
που αντικατοπτρίζει την τάση 

οποίο διαµορφώνεται η τιµή ανοίγµατος 
ένας µηχανισµός ο οποίος ελέγχει την 
προκαθορισµένων ορίων. 

ευρίσκονται υπό επιτήρηση που περιλαµβάνουν 
δραστηριότητά τους ή και στα οικονοµικά 

διαδικασία της Αρχικής ∆ηµόσιας 
σε αυτή την εισαγωγή θα πρέπει να 
από το ρυθµιστικό πλαίσιο και τον 

κάποιες τράπεζες - εταιρίες παροχής 
στο πλαίσιο παροχής της επενδυτικής 
χωρίς δέσµευση ανάληψης όλες τις 



 

προβλεπόµενες διαδικασίες, έτσι ώστε να
στο επενδυτικό κοινό και εν συνεχεία να εισαχθούν
συναλλαγών επί µετοχών διενεργείται
εκκαθαρίσεως συναλλαγών εκάστης ρυθµιζόµενης

Παρέχεται όµως και η δυνατότητα παροχής
πίστωση αυτή µπορεί είτε να είναι αορίστου
λογαριασµού, είτε να έχει διάρκεια ίση µε
αγοράς. 

Για την παροχή της προαναφεροµένης πιστώσεως
οποίο περιλαµβάνει τις µετοχές που αγοράσθηκαν
νόµιµο ενέχυρο υπέρ του παρέχοντος την πίστωση

Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα
µετοχών υψηλής κεφαλαιοποιήσεως, τις οποίες
Εταιρεία µε την επωνυµία « Εταιρεία
(ΕΤ.Ε.Κ) σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ
(βλ. παράγωγα stock repo – stock reverse

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ που δύναται να επηρεάσουν
κατέχει ο επενδυτής είναι οι εξής. 

1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε Καταβολή

Οι µέτοχοι έχουν στην κατοχή τους δικαιώµατα
διακριτική τους ευχέρεια αν θα τα εξασκήσουν
της αυξήσεως νέες µετοχές ή οµολογίες ή
καθώς και ο αριθµός των νέων µετοχών ή
αυξήσεως. Στην περίπτωση που κάποιοι επενδυτές
µπορούν να τα πωλήσουν στην ρυθµιζόµενη
αγορά. 

Η ρυθµιζόµενη αγορά ορίζει ακριβώς την
τιµή της µετοχής. Επίσης, η τιµή ενάρξεως
διακυµάνσεως της τιµής του δικαιώµατος
ρυθµιζόµενη αγορά. Η ονοµαστική αξία
Εταιρείας. 

2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε
Παλαιών Μετόχων: 

α. υπέρ των εργαζοµένων της Εταιρείας,

β. υπέρ θεσµικών/στρατηγικών επενδυτών
καταβάλουν χρήµατα και δεν αποκτούν νέες

Οι νέες µετοχές που εκδίδονται περνούν
επενδυτών, οι οποίοι κατέβαλαν χρήµατα
αποκοπή δικαιώµατος, η χρηµατιστηριακή

3. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε ∆ιανοµή

Οι µέτοχοι λαµβάνουν δωρεάν µετοχές ως
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών υπέρ το άρτιο
της Εταιρείας ή κερδών εις νέο. Ο αριθµός
αναλογία νέων µετοχών προς τις παλαιές µετοχές
άµεση µεταβολή στη χρηµατιστηριακή
διακριτική ευχέρεια της εισηγµένης Εταιρεία

4. ∆ιάσπαση Ονοµαστικής Αξίας Μετοχής

Η συγκεκριµένη εταιρική πράξη γίνεται
πολλαπλάσιες µετοχές σε αντικατάσταση
χρηµατιστηριακή τιµή και η ονοµαστική αξία

5. Σύµπτυξη Αριθµού Μετοχών (Reverse
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έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η δηµόσια εγγραφή και οι µετοχές της
συνεχεία να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση στη ρυθµιζόµενη αγορά
διενεργείται εντός της προθεσµίας, η οποία εκάστοτε καθορίζεται
εκάστης ρυθµιζόµενης αγοράς. 

δυνατότητα παροχής πιστώσεως σε πελάτη για την αγορά µετοχών
να είναι αορίστου διαρκείας και να εξυπηρετείται κατά τις διατά
διάρκεια ίση µε την εκάστοτε ισχύουσα προθεσµία για την εκκαθάριση

προαναφεροµένης πιστώσεως απαιτείται η συγκρότηση χαρτοφυλακίου ασφαλείας
µετοχές που αγοράσθηκαν µε πίστωση και άλλες κινητές αξίες, επί των
παρέχοντος την πίστωση. 

δυνατότητα στους Πελάτες να πραγµατοποιήσουν ανοικτές πωλήσεις
κεφαλαιοποιήσεως, τις οποίες δεν έχουν στην κατοχή τους, αλλά µπορούν να

Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηµατιστηρίου Αθηνών
Κανονισµό (ΕΕ) 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

reverse repo). 

δύναται να επηρεάσουν την χρηµατιστηριακή τιµή ή/και την ποσότητα

Κεφαλαίου µε Καταβολή Μετρητών Υπέρ των παλαιών Μετόχων

κατοχή τους δικαιώµατα ισάριθµα προς τον αριθµό µετοχών που κατέχουν
θα τα εξασκήσουν πλήρως ή όχι καταβάλλοντας χρήµατα και λαµβάνοντας
οµολογίες ή και τα δύο. Το ακριβές ποσό που απαιτείται να καταβάλουν

νέων µετοχών ή οµολογιών που θα παραλάβουν περιγράφονται αναλυτικά
που κάποιοι επενδυτές δεν επιθυµούν να εξασκήσουν κάποια ή όλα

στην ρυθµιζόµενη αγορά µέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζει κάθε

ακριβώς την ηµεροµηνία και το ποσό αποκοπής του δικαιώµατος από
η τιµή ενάρξεως διαπραγµατεύσεως του δικαιώµατος καθώς
δικαιώµατος κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγµατεύσεώς

ονοµαστική αξία των µετοχών µεταβάλλεται κατά τη διακριτική ευχέρεια

Κεφαλαίου µε Καταβολή Μετρητών µε παραίτηση του δικαιώµατος

ς, 

στρατηγικών επενδυτών. Στην περίπτωση αυτή, οι παλαιοί µέτοχοι δεν
αποκτούν νέες µετοχές. 

εκδίδονται περνούν στην κυριότητα είτε των εργαζοµένων είτε των
κατέβαλαν χρήµατα και εισήλθαν στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρεία
χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής αλλά και η ονοµαστική αξία της δε

Κεφαλαίου µε ∆ιανοµή ∆ωρεάν Μετοχών: 

δωρεάν µετοχές ως αποτέλεσµα της αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου
αποθεµατικών υπέρ το άρτιο ή αποθεµατικών από αναπροσαρµογή της αξίας

νέο Ο αριθµός των νέων µετοχών που αναλογεί σε κάθε επενδυτή
τις παλαιές µετοχές στους όρους της αυξήσεως. Η συγκεκριµένη εταιρική
ατιστηριακή τιµή. Αναφορικά µε την ονοµαστική αξία, αυτή

Εταιρείας. 

Ονοµαστικής Αξίας Μετοχής (Split):  

πράξη γίνεται για να αυξηθεί η εµπορευσιµότητα της µετοχής
αντικατάσταση των παλαιών µετοχών τους και ταυτόχρονα µειώνεται

ονοµαστική αξία της µετοχής. 

Μετοχών (Reverse Split): 

µετοχές της Εταιρείας να διατεθούν 
ρυθµιζόµενη αγορά. Η εκκαθάριση των 
εκάστοτε καθορίζεται από τον φορέα 

αγορά µετοχών (Margin Financing). Η 
κατά τις διατάξεις του αλληλοχρέου 
την εκκαθάριση της συναλλαγής της 

χαρτοφυλακίου ασφαλείας του πελάτη, το 
κινητές αξίες, επί των οποίων συστήνεται 

ανοικτές πωλήσεις (short selling) 
µπορούν να τις δανεισθούν από την 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών Ανώνυµη Εταιρεία» 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως ισχύει 

και την ποσότητα των µετοχών που 

παλαιών Μετόχων: 

µετοχών που κατέχουν, τα οποία είναι στη 
ατα και λαµβάνοντας µετά το πέρας 

απαιτείται να καταβάλουν οι επενδυτές 
περιγράφονται αναλυτικά στους όρους της 

κάποια ή όλα τα δικαιώµατά τους, 
που ορίζει κάθε φορά η ρυθµιζόµενη 

δικαιώµατος από τη χρηµατιστηριακή 
δικαιώµατος καθώς και τα ηµερήσια όρια 

εώς του ορίζονται από την 
διακριτική ευχέρεια της εισηγµένης 

του δικαιώµατος συµµετοχής των 

µέτοχοι δεν έχουν δικαιώµατα, δεν 

εργαζοµένων είτε των θεσµικών/στρατηγικών 
Εταιρείας. Εφόσον δεν υπάρχει 

αξία της δε µεταβάλλονται. 

µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από 
αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων στοιχείων 

κάθε επενδυτή ορίζεται ρητά µε την 
συγκεκριµένη εταιρική πράξη επιφέρει 
αξία αυτή µεταβάλλεται κατά τη 

της µετοχής. Οι µέτοχοι λαµβάνουν 
ταυτόχρονα µειώνεται αναλογικά η 



 

Με τη συγκεκριµένη εταιρική πράξη η 
παλαιές µετοχές των µετόχων αντικαθίστανται
χρηµατιστηριακή τιµή και η ονοµαστική αξία

6. Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Εταιρεία καταβάλει στους µετόχους της
επιστροφής µετοχικού κεφαλαίου. Η χρηµατιστηριακή
επιστρεφόµενο ποσό. Το µετοχικό κεφάλαιο
σύνολο των µετόχων της. 

7. Συγχώνευση εισηγµένης Εταιρεία

Στη συγκεκριµένη περίπτωση η Εταιρεία
έκδοση νέων µετοχών, τις οποίες λαµβάνουν
παλαιών µετοχών τους. Συχνά, υπάρχουν
συγχώνευση εταιριών. Ο αριθµός των νεοεκδιδόµενων
των συγχωνευµένων εταιριών καθώς και ο
συγχωνεύσεως. Η ενδεχοµένως νέα χρηµατιστηριακή
σχέδιο συγχωνεύσεως. Στις περισσότερες περιπτώσεις
των µετοχών της εισηγµένης Εταιρείας που

8. Ανάκληση εταιρικού οµολόγου από

Κατά την έκδοση ενός οµολόγου, ο εκδότης
και πριν τη λήξη του. Εάν τα επιτόκια της
ρήτρα ανακλήσεως και ο επενδυτής να
κεφαλαίου, και τους τόκους µέχρι την
χρηµατιστηριακή τιµή και την ονοµαστική

9. Μεταβολή της Ονοµαστικής Αξίας

Η αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής
προκαλεί µεταβολή στη χρηµατιστηριακή
είναι προς όφελος των µετόχων της και αντιστρόφως

 
Β. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΑΝΩΝΥΜΕΣ

(ΑΕΕΜΚ) –( «Ο.Σ.Ε.Κ.Α.») 
Τα Αµοιβαία Κεφάλαια και οι Ανώνυµες
Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε
λειτουργίας, είτε άδεια διαθέσεως στην Ελλάδα
Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και του ν.4099/2012. 
κινητές αξίες ή/και σε άλλα ευχερώς ρευστοποιήσιµα
από το κοινό η δε λειτουργία τους βασίζεται
διαιρείται αντιστοίχως το ενεργητικό τους
έµµεσα, µε στοιχεία του ενεργητικού των
ενέργειες ενός Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που στοχεύουν
µεριδίων/µετοχών του από την καθαρή αξία

Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α µπορούν να λάβουν συµβατική
µορφή καταπιστεύµατος («unit trust») ή καταστατική

Το αµοιβαίο κεφάλαιο είναι οµάδα περιουσίας
και της οποίας τα επί µέρους στοιχεία ανήκουν
κεφάλαιο δεν αποτελεί νοµικό πρόσωπο και
έννοµες σχέσεις από τη διαχείρισή του και
διαχειρίσεως αµοιβαίων κεφαλαίων (Α.Ε ∆
ή παραλείψεις της Α.Ε.∆.Α.Κ. ή του θεµατοφύλακα

Το σύνολο των κεφαλαίων που έχει συγκεντρωθεί
ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται
µερίδια του αµοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι
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η Εταιρεία επιτυγχάνει τη µείωση του αριθµού των εισηγµένων
µετόχων αντικαθίστανται µε νέες υποπολλαπλάσιες, ενώ ταυτοχρόνως αυξάνονται

ονοµαστική αξία των µετοχών. 

Κεφαλαίου: 

µετόχους της συγκεκριµένο ποσό ανά µετοχή σύµφωνα µε τους
κεφαλαίου Η χρηµατιστηριακή και ονοµαστική αξία της µετοχής µειώνεται

τοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µειώνεται κατά το συνολικό ποσό

Εταιρείας µε άλλη ή άλλες εταιρίες εισηγµένες ή µη: 

Εταιρεία που απορροφά τις υπόλοιπες προχωρά σε αύξηση µετοχικού
οποίες λαµβάνουν οι µέτοχοι των προς απορρόφηση εταιριών

Συχνά υπάρχουν περιπτώσεις που λαµβάνουν νέες µετοχές οι µέτοχοι
αριθµός των νεοεκδιδόµενων µετοχών, οι σχέσεις ανταλλαγής τους

καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο υπολογίσθηκαν τα πιο πάνω ορίζονται
ενδεχοµένως νέα χρηµατιστηριακή τιµή και ονοµαστική αξία των νέων

περισσότερες περιπτώσεις, η ρυθµιζόµενη αγορά ορίζει την αρχική
ς που προκύπτει από τη συγχώνευση. 

µολόγου από την εισηγµένη Εταιρεία: 

οµολόγου ο εκδότης ανακοινώνει ότι έχει δικαίωµα να το ανακαλέσει δηλαδή
τα επιτόκια της αγοράς µειωθούν πολύ, τότε είναι πολύ πιθανόν
επενδυτής να λάβει το αρχικό του κεφάλαιο, εφόσον υπάρχει ρήτρα

µέχρι την ηµεροµηνία της ανακλήσεως. Η εταιρική αυτή πράξη
ονοµαστική αξία της µετοχής. 

Ονοµαστικής Αξίας της Μετοχής: 

αξίας της µετοχής, εφόσον δε συνοδεύεται από µεταβολή του µετοχικού
χρηµατιστηριακή τιµή της Εταιρείας. Οποιαδήποτε αύξηση στην ονοµαστική
µετόχων της και αντιστρόφως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ

και οι Ανώνυµες Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που είτε έχουν λάβει

διαθέσεως στην Ελλάδα. από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα
099/2012. Οι εν λόγω Ο.Σ.Ε.Κ.Α. έχουν µοναδικό σκοπό να επενδύουν

ευχερώς ρευστοποιήσιµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, τα κεφάλαια
τους βασίζεται στην αρχή της κατανοµής των κινδύνων. Τα µερίδια

ενεργητικό τους, µετά από αίτηση των δικαιούχων, εξαγοράζονται ή
ενεργητικού των οργανισµών αυτών. Προς αυτές τις εξαγορές ή εξοφλήσεις

που στοχεύουν στο να µην αποκλίνει αισθητά η χρηµατιστηριακή
την καθαρή αξία του ενεργητικού του. 

λάβουν συµβατική µορφή (αµοιβαία κεφάλαια διαχειριζόµενα από
trust») ή καταστατική µορφή (Εταιρεία επενδύσεων). 

οµάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, µέσα χρηµαταγοράς
στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός µεριδιούχους
πρόσωπο και οι µεριδιούχοι του εκπροσωπούνται δικαστικώς και

διαχείρισή του και τα δικαιώµατά τους επί του ενεργητικού του, από
κεφαλαίων Α.Ε.∆.Α.Κ.). Οι µεριδιούχοι του αµοιβαίου κεφαλαίου δεν

ή του θεµατοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

που έχει συγκεντρωθεί σε ένα αµοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί το
κεφαλαίου διαιρείται ανά πάσα στιγµή σε ίσης αξίας ονοµαστικά

κεφαλαίου δεν είναι εισηγµένα σε ρυθµιζόµενη αγορά και σε ονοµαστικά

αριθµού των εισηγµένων µετοχών της. Οι 
ταυτοχρόνως αυξάνονται αναλογικά η 

σύµφωνα µε τους όρους της αποφάσεως 
µετοχής µειώνεται ισόποσα προς το 
συνολικό ποσό που επιστρέφεται στο 

σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε 
απορρόφηση εταιριών σε αντικατάσταση των 

µετοχές οι µέτοχοι όλων των προς 
ανταλλαγής τους µε τις παλαιές µετοχές 

πιο πάνω ορίζονται ρητά στο σχέδιο 
των νέων µετοχών ορίζονται στο 

ορίζει την αρχική τιµή διαπραγµατεύσεως 

ανακαλέσει, δηλαδή να το εξοφλήσει 
πολύ πιθανόν να γίνει προσφυγή στη 
υπάρχει ρήτρα εξασφαλίσεως του 

εταιρική αυτή πράξη δεν επηρεάζει τη 

µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου, δεν 
ονοµαστική αξία της µετοχής 

ΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Μεταβλητού Κεφαλαίου αποτελούν µορφές 
είτε έχουν λάβει άδεια σύστασης ή 

Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
σκοπό να επενδύουν συλλογικά σε 

στοιχεία τα κεφάλαια που συγκεντρώνουν 
κινδύνων Τα µερίδια ή οι µετοχές που 
εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άµεσα ή 
εξαγορές ή εξοφλήσεις εξοµοιώνονται οι 
αισθητά η χρηµατιστηριακή τιµή των 

διαχειριζόµενα από Εταιρεία διαχείρισης) ή 

αξίες µέσα χρηµαταγοράς και µετρητά 
του ενός µεριδιούχους. Το αµοιβαίο 
δικαστικώς και εξωδίκως, ως προς τις 
κού του, από την ανώνυµη Εταιρεία 
κεφαλαίου δεν ευθύνονται για πράξεις 

καθηκόντων τους. 

κεφάλαιο αποτελεί το ενεργητικό του. Το 
αξίας ονοµαστικά µερίδια ή εφόσον τα 
σε ονοµαστικά κλάσµατα µεριδίου. 



 

Η Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού
διαχείριση του δικού της χαρτοφυλακίου χωρίς
για λογαριασµό τρίτου. Η ΑΕΕΜΚ δύναται
διαχειρίσεως της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Επιτρέπεται
µια ΑΕΕΜΚ. Το ενεργητικό της ΑΕΕΜ
αποπληρωθείσες µετοχές ή εφόσον οι µετοχές
ονοµαστικά κλάσµατα µετοχής. Οι µετοχές

Το µετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΜΚ είναι
υποχρεώσεών της και αυξοµειώνεται µε
απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας αύξησ
του ν.2190/1920 (εφόσον πρόκειται περί
αντίστοιχες µορφές εταιριών (εφόσον πρόκειται

Η συµµετοχή στους ανωτέρω Ο.Σ.Ε.Κ.Α
των στοιχείων του δικαιούχου ή των δικαιούχων
εφόσον τα µερίδια/µετοχές είναι εισηγµένα
στοιχείων των δικαιούχων, στο Σύστηµα Άυλων
Τίτλων από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών

Το ενεργητικό των ανωτέρω µορφών Ο Σ
λιγότερο «δυναµικό» τρόπο και µε στόχο την
τυχόν υπεραξίας στους δικαιούχους του Το
η καθαρή τιµή µεριδίου/µετοχής, η τιµή
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρεία
ΑΕΕΜΚ. 

Ο προσδιορισµός της αξίας του καθαρού
που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα

στον κανονισµό του όταν πρόκειται για
AEEMK. Για τον προσδιορισµό της αξίας
προµήθειες της Εταιρείας διαχειρίσεως ή
οι δαπάνες που σύµφωνα µε τον κανο
καθώς και τα τυχόν κέρδη που διανέµονται
κάθε έτους. Για τον προσδιορισµό της καθαρής
αξίας του καθαρού ενεργητικού του µε τον
του µεριδίου/µετοχής του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. επιτρέπεται
µεριδίου/µετοχής του κατά το ποσοστό της

Τα αµοιβαία κεφάλαια ανάλογα µε το είδος
άµεσα ή έµµεσα µε τη χρήση παραγώγων προϊόντων

• Αµοιβαία Κεφάλαια Χρηµαταγοράς
ενεργητικού τους και την παροχή αποδόσεων
σε µέσα χρηµαταγοράς και τοποθετώντα
ιδρύµατα. Ανάλογα µε τα ειδικότερα
∆ιαχείρισης Βραχυπροθέσµων ∆ιαθεσίµων
εµπορεύµατα, 

• Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια των
εισόδηµα από τόκους καταθέσεων και
σε χρεωστικούς τίτλους, όπως κρατικ
ενεργητικού τους σε µετοχές, 

• Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια κύριος
από την υπεραξία των τίτλων και τις µερισµατικές

• Μικτά Αµοιβαία Κεφάλαια κύριος σκοπός
υπεραξίας και εισοδήµατος, επενδύοντας
καθαρού ενεργητικού τους, αντίστοι
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Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου  έχει νοµική προσωπικότητα και ως
χαρτοφυλακίου χωρίς να επιτρέπεται να αναλαµβάνει τη διαχείριση περιουσιακών

δύναται είτε να διαχειρίζεται η ίδια το χαρτοφυλάκιο της
ΕΚ. Επιτρέπεται η σύσταση περισσοτέρων του ενός (1) επενδυτικών

ενεργητικό της ΑΕΕΜΚ διαιρείται ανά πάσα στιγµή σε ίσης αξίας ονοµαστικές
εφόσον οι µετοχές της ΑΕΕΜΚ δεν είναι εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη

µετοχής Οι µετοχές της ΑΕΕΜΚ δεν έχουν ονοµαστική άλλα κυµαινόµενη

είναι ίσο µε την εκάστοτε αξία του ενεργητικού της µετά

αυξοµειώνεται µε την έκδοση νέων µετοχών ή την εξαγορά ή εξόφληση
διαδικασίας αύξησης ή µείωσης του κεφαλαίου της που προβλέπεται
πρόκειται περί ηµεδαπών ΑΕΕΜΚ) ή τις αντίστοιχες διατάξεις του

ν πρόκειται περί αλλοδαπών ΑΕΕΜΚ). 

Ο Σ Ε.Κ.Α. αποδεικνύεται µε την καταχώρηση των αντίστοιχων
δικαιούχου ή των δικαιούχων τους σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της Α.Ε ∆

είναι εισηγµένα σε ρυθµιζόµενη αγορά, µε την καταχώρηση των µεριδίων
στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας

Αποθετήριο Αξιών. 

µορφών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. συγκεντρώνεται και αναδιαµορφώνεται διαρκώς
και µε στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του ως πηγή εισοδήµατος

δικαιούχους του. Το καθαρό ενεργητικό του Ο.Σ.Ε.Κ.Α., ο αριθµός των
µετοχής η τιµή διάθεσης και η τιµή εξαγοράς, υπολογίζονται κάθε

Εταιρείας διαχειρίσεως όταν πρόκειται για αµοιβαίο κεφάλαιο

του καθαρού ενεργητικού του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. γίνεται σύµφωνα µε συγκεκριµένους
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και: 

πρόκειται για Αµοιβαίο Κεφάλαιο στα καταστατικά της έγγραφα
προσδιορισµό της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Ο.Σ.Ε.Κ.Α., αφαιρούνται

διαχειρίσεως ή της AEEMK, του θεµατοφύλακα και των µελών των
τον κανονισµό ή τα καταστατικά έγγραφα του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. βαρύνουν

που διανέµονται στους µεριδιούχο- υς/µετόχους κατά την αποτίµηση
προσδιορισµό της καθαρής τιµής του µεριδίου/µετοχής του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. διαιρείται
ενεργητικού του µε τον αριθµό των µεριδίων/µετοχών του. Η τιµή διάθεσης

Ε Κ Α. επιτρέπεται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται, αντίστοιχα
ποσοστό της αντίστοιχης προµήθειας διάθεσης ή εξαγοράς. 

ανάλογα µε το είδος των χρηµατοπιστωτικών µέσων στα οποία επενδύουν
παραγώγων προϊόντων κατηγοριοποιούνται σε: 

Χρηµαταγοράς τα οποία έχουν ως επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση
την παροχή αποδόσεων αναλόγων µε τις αποδόσεις στις χρηµαταγορές

και τοποθετώντας το ενεργητικό τους σε καταθέσεις που τηρούνται
τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους διακρίνονται σε ∆ιαχείρισης

Βραχυπροθέσµων ∆ιαθεσίµων. ∆εν επιτρέπεται να επενδύουν άµεσα ή

Κεφάλαια των οποίων κύριος σκοπός της επενδυτικής πολιτικής τους
καταθέσεων και οµολόγων καθώς και υπεραξία από κέρδη κεφαλαίου
όπως κρατικά ή εταιρικά οµόλογα, ενώ µπορούν να επενδύουν µέχρι

Κεφάλαια κύριος σκοπός της επενδυτικής πολιτικής των οποίων είναι
τίτλων και τις µερισµατικές αποδόσεις τους. 

Κεφάλαια κύριος σκοπός της επενδυτικής πολιτικής των οποίων είναι η
εισοδήµατος επενδύοντας τόσο σε µετοχές όσο και σε χρεωστικούς τίτλους

τους αντίστοιχα, 

προσωπικότητα και ως αποκλειστικό σκοπό τη 
διαχείριση περιουσιακών στοιχείων 

χαρτοφυλάκιο της είτε να ορίζει Εταιρεία 
ενός (1) επενδυτικών τµηµάτων σε 

ίσης αξίας ονοµαστικές και πλήρως 
εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά και σε 

άλλα κυµαινόµενη αξία. 

ενεργητικού της, µετά την αφαίρεση των 
εξαγορά ή εξόφληση παλαιών, χωρίς να 

προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις 
διατάξεις του δικαίου που διέπει τις 

αντίστοιχων µεριδίων/µετοχών και 
ρχείο της Α.Ε.∆.Α.Κ. ή της ΑΕΕΜΚ ή 

καταχώρηση των µεριδίων/µετοχών και των 
Κανονισµό Λειτουργίας Συστήµατος Άυλων 

αναδιαµορφώνεται διαρκώς µε περισσότερο ή 
πηγή εισοδήµατος ή/και την εισροή 

των µεριδίων/µετοχών του, 
υπολογίζονται κάθε εργάσιµη ηµέρα και 

λαιο ή στην ιστοσελίδα της 

σύµφωνα µε συγκεκριµένους κανόνες 

της έγγραφα όταν πρόκειται για 
Α αφαιρούνται οι αµοιβές και οι 

των µελών των ρυθµιζόµενων αγορών, 
Ε Κ Α. βαρύνουν τον Ο.Σ.Ε.Κ.Α., 

την αποτίµηση της 31ης ∆εκεµβρίου 
Σ Ε Κ.Α. διαιρείται το σύνολο της 
τιµή διάθεσης και η τιµή εξαγοράς 
αντίστοιχα, της καθαρής τιµής του 

οποία επενδύουν το ενεργητικό τους, 

τη διατήρηση της αξίας του αρχικού 
χρηµαταγορές, επενδύοντας κυρίως 

καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά 
διακρίνονται σε ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων και 
επενδύουν άµεσα ή έµµεσα σε µετοχές ή 

πολιτικής τους είναι να προσφέρουν 
κέρδη κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως 
επενδύουν µέχρι 10% του καθαρού 

οποίων είναι να προσφέρουν κέρδη 

οποίων είναι η επίτευξη κεφαλαιακής 
χρεωστικούς τίτλους, τουλάχιστον 10% του 



 

• Σύνθετα Αµοιβαία Κεφάλαια τα οποία
ισχύουσα νοµοθεσία. Εφαρµόζουν
προκαθορισµένης απόδοσης κατά τη

Περαιτέρω, τα αµοιβαία κεφάλαια, όπως κατηγοριοποιούνται

• Αµοιβαία Κεφάλαια ∆είκτη, τα οποία

• Funds of Funds τα οποία επενδύουν σε

• ∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια
καθηµερινά σε ρυθµιζόµενες αγορές

• Σύνθετα ∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία

- Μοχλευµένα (Leveraged): χρησιµοποιούν
του υποκείµενου δείκτη. 

- Inversed: χρησιµοποιούν παράγωγα
υποκείµενου δείκτη. 

Κατηγορίες Μεριδίων : 

Οι κατηγορίες µεριδίων προϊόντων ΟΣΕΚΑ
πελάτες ως κάτωθι : 

Στις υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης, εκτέλεσης
µερίδια απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές
ισχύον τιµολόγιο της Τραπέζης, καθώς και
διαχειρίσεως ως ανταµοιβή για τις υπηρεσίες
µερίδια δεν µπορούν να µεταφερθούν σε συµβάσεις

Στην υπηρεσία διαχειρίσεως χαρτοφυλακίων
διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου και απαιτούν
χαµηλότερες προµήθειες διαχειρίσεως ενώ
διανοµής. 

Συµµετοχή: 

Για την απόκτηση µεριδίων/µετοχών των ανωτέρω

α) η υποβολή σχετικής αίτησης συµµετοχής
τον επενδυτή αυτοπροσώπως ή από νοµίµως

β) η χορήγηση του εντύπου «Βασικές Πληροφορίες

γ) η καταβολή στο θεµατοφύλακα του συνόλου
είναι εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά.

Η Εταιρεία ζητά από τον υποψήφιο µεριδιούχο
πληροφορίες σχετικά µε τις γνώσεις, την εµπειρία
τη συγκεκριµένη επένδυση.. Η συµπλήρωση
πραγµατοποιείται µε πρωτοβουλία του πελάτη
διαχειρίσεως για διενέργεια ελέγχου καταλληλότητας
συγκεκριµένου Ο.Σ.Ε.Κ.Α. για τον µεριδιούχο

Η τιµή διάθεσης προσδιορίζεται βάσει της
υποβολής της αίτησης, υπό τον όρο ότι η αξία

Εξαγορά: 

Για την εξαγορά µεριδίων/µετοχών υποβάλλεται
περίπτωση κοινού λογαριασµού από έναν
αντιπρόσωπό του. Η τιµή εξαγοράς προσδιορίζεται
της ηµέρας υποβολής της αίτησης. Το ποσό
δικαιούχο - µεριδιούχο/µέτοχο εντός πέντε
πίστωση σε λογαριασµό που τηρεί ο αιτών
οι περιστάσεις και προς το συµφέρον των
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Κεφάλαια τα οποία µπορούν να επενδύουν σε όλα τα χρηµατοπιστωτικά
Εφαρµόζουν διαχείριση που αποσκοπεί, βάσει µαθηµατικού

απόδοσης κατά τη λήξη τους (σύµφωνα µε συγκεκριµένα σενάρια). 

κεφάλαια όπως κατηγοριοποιούνται ανωτέρω, µπορούν να διακρίνονται

∆είκτη τα οποία αναπαράγουν τη σύνθεση δείκτη µετοχών ή οµολόγων

επενδύουν σε µερίδια άλλων Αµοιβαίων Κεφαλαίων, 

Αµοιβαία Κεφάλαια, τα µερίδια των οποίων έχουν εισαχθεί και
ρυθµιζόµενες αγορές (Exchange Traded Funds ή ETFs), 

∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια τα οποία διακρίνονται σε: 

χρησιµοποιούν παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα για να ενισχύσουν

χρησιµοποιούν παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα και ωφελούνται από την

προϊόντων ΟΣΕΚΑ διακρίνονται βάσει των επενδυτικών υπηρεσιών

διαβίβασης εκτέλεσης εντολών και παροχής µη ανεξάρτητων επενδυτικών
ιδιώτες επενδυτές όπου ο διανοµέας εισπράττει προµήθειες διάθεσης σύµφωνα

Τραπέζης καθώς και µέρος της προµήθειας διαχειρίσεως το οποίο επιστρέφεται
για τις υπηρεσίες αντιπροσώπευσης και διανοµής στην Ελληνική

µεταφερθούν σε συµβάσεις παροχής υπηρεσίας διαχειρίσεως χαρτοφυλακίων

χαρτοφυλακίων τα µερίδια απευθύνονται κυρίως σε θεσµικούς επενδυτές
και απαιτούν σηµαντικά υψηλότερους όγκους συναλλαγών. Ως εκ

διαχειρίσεως ενώ δεν δικαιολογούν προµήθειες διάθεσης ή ανταµοιβή

µετοχών των ανωτέρω µορφών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. απαιτείται: 

αίτησης συµµετοχής προς την Εταιρεία διαχειρίσεως ή κατά περίπτωση
ή από νοµίµως προς τούτο εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του. 

Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» (K.I.I.D.) και 

θεµατοφύλακα του συνόλου της αξίας των µεριδίων/µετοχών σε µετρητά ή και
ρυθµιζόµενη αγορά. 

ήφιο µεριδιούχο/µέτοχο, µέσω συµπλήρωσης σχετικού ερωτηµατολογίου
γνώσεις, την εµπειρία και τον κίνδυνο που είναι διατεθειµένος να
Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου δεν είναι υποχρεωτική

πρωτοβουλία του πελάτη και η σχετική προειδοποίηση περί µη υποχρέωσης
ελέγχου καταλληλότητας ή της AEEMK να αξιολογεί την

για τον µεριδιούχο/µέτοχο ή τον υποψήφιο µεριδιούχο/µέτοχο, παρέχεται

προσδιορίζεται βάσει της αξίας του µεριδίου/µετοχής του αντίστοιχου Ο Σ
τον όρο ότι η αξία των µεριδίων/µετοχών έχει καταβληθεί ολοσχερώς

µετοχών υποβάλλεται αίτηση εξαγοράς/µεταφοράς µεριδίων/µετοχών
λογαριασµού από έναν από τους δικαιούχους) ή από νοµίµως προς τούτ

εξαγοράς προσδιορίζεται βάσει της αξίας του µεριδίου/µετοχής του αντίστοιχου
αίτησης Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των µεριδίων/µετοχών

µέτοχο εντός πέντε εργασίµων ηµερών από την ηµέρα υποβολής της
τηρεί ο αιτών/µεριδιούχος στην Εταιρεία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
συµφέρον των µεριδιούχων/µετόχων, επιτρέπεται, κατόπιν εγκρίσεως

χρηµατοπιστωτικά µέσα που προβλέπει η 
µαθηµατικού τύπου, στην επίτευξη 

διακρίνονται σε: 

µετοχών ή οµολόγων, 

εισαχθεί και διαπραγµατεύονται 

µέσα για να ενισχύσουν τις αποδόσεις 

ωφελούνται από την πτώση της τιµής του 

επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχονται στους 

ανεξάρτητων επενδυτικών συµβουλών τα 
προµήθειες διάθεσης σύµφωνα µε το εκάστοτε 

οποίο επιστρέφεται από την Εταιρεία 
στην Ελληνική αγορά. Τα εν λόγω 

διαχειρίσεως χαρτοφυλακίων. 

θεσµικούς επενδυτές ή σε υπηρεσίες 
συναλλαγών. Ως εκ τούτου έχουν αρκετά 

ή ανταµοιβή αντιπροσώπευσης και 

κατά περίπτωση, προς τη AEEMK, από 
 

µετρητά ή/και σε κινητές αξίες που 

σχετικού ερωτηµατολογίου, να παρέχει 
διατεθειµένος να αναλάβει αναφορικά µε 

υποχρεωτική, εφόσον η συµµετοχή 
περί µη υποχρέωσης της Εταιρείας 
αξιολογεί την καταλληλότητα του 
µέτοχο, παρέχεται εγγράφως. 

αντίστοιχου Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και της ηµέρας 
καταβληθεί ολοσχερώς στο θεµατοφύλακα. 

µεριδίων µετοχών από το δικαιούχο (ή σε 
νοµίµως προς τούτο εξουσιοδοτηµένο 
µετοχής του αντίστοιχου Ο.Σ.Ε.Κ.Α., 
µεριδίων/µετοχών καταβάλλεται στο 
υποβολής της αίτησης εξαγοράς µε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν 
κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής 



 

Κεφαλαιαγοράς, η αναστολή της εξαγοράς
να παραταθεί για άλλους τρεις µήνες κατ ανώτατο

Μεταφορά: 

Η µεταφορά της επενδύσεως από έναν Ο Σ
στη συνέχεια επένδυση του προϊόντος της

Κέρδη / Ζηµίες / Προµήθειες / Έξοδα: 

Τα κέρδη/ζηµίες ενσωµατώνονται καθηµερ
µεταβολή της τιµής του µεριδίου/µετοχής
έτους αντικατοπτρίζει την κεφαλαιοποίηση
εφόσον δοθεί, αφαιρείται από την αξία του

Οι προµήθειες, αµοιβές και λοιπά έξοδα που

α. H προµήθεια διαχειρίσεως, στην οποία
κεφαλαίου ή της AEEMK, η αµοιβή
κεφαλαίου ή της AEEMK, στους οποίους

β. Η προµήθεια θεµατοφυλακής, στην οποία
προσώπου, που έχει στη φύλαξή του

γ. ∆απάνες όπως η αµοιβή των ορκωτών
των µελών των ρυθµιζόµενων αγορών

ε. Τα έξοδα των προβλεπόµενων από το
Ο.Σ.Ε.Κ.Α.. 

στ. Τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική
Ο.Σ.Ε.Κ.Α.. 

ζ. Οι εισφορές προς τις Εποπτικές Αρχές
την κείµενη νοµοθεσία και αφορούν τους

Οι προµήθειες, αµοιβές και λοιπά έξοδα
προµήθεια διάθεσης, β. Η προµήθεια εξαγοράς

Έγγραφα του Ο.Σ.Ε.Κ.Α 

α) Ο Κανονισµός Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή

β) Το «Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

γ) Το «Συνοπτικό Ενηµερωτικό Φυλλάδιο

δ) Η Εξαµηνιαία / /Ετήσια Έκθεση. 

Φορολογικό καθεστώς Ο.Σ.Ε.Κ.Α (όπως ισχύει

Η πράξη συστάσεως αµοιβαίου κεφαλαίου
και η εξαγορά των µεριδίων του απαλλάσσονται
οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του
εξαιρουµένων των τελών και εισφορών προς

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τα εισοδήµατα
απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος
προβλεπόµενα στο άρθρο 46 περ. γ' του ν

Η εταιρεία διαχείρισης υποχρεούται σε καταβολή
όνοµα και για λογαριασµό του αµοιβαίου
υπολογίζεται επί του εξαµηνιαίου µέσου όρου
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του
διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου

Τα κέρδη µε τη µορφή µερισµάτων ή άλλων
από την εκποίηση µεριδίων σε τιµή ανώτερη
µέτοχοι των Ο.Σ.Ε.Κ.Α µε άδεια σύστασης
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της εξαγοράς µεριδίων/µετοχών Ο.Σ.Ε.Κ.Α για χρονικό διάστηµα
τρεις µήνες κατ' ανώτατο όριο. 

αν Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σε άλλο, συνιστά εξαγορά των κατεχοµένων
προϊόντος της εξαγοράς στο νέο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. µε τη διάθεση νέων µεριδίων

ενσωµατώνονται καθηµερινώς στο ενεργητικό των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και περιέχονται
µεριδίου µετοχής τους. Η αξία των µεριδίων/µετοχών που κατέχει ο επενδυτής
κεφαλαιοποίηση εισοδήµατος και υπεραξίας. Το εκάστοτε διανεµόµενο
την αξία του µεριδίου/µετοχής, µε αντίστοιχη µείωση της τιµής του

λοιπά έξοδα που επιβαρύνουν το ενεργητικό του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. είναι

διαχειρίσεως στην οποία περιλαµβάνεται η αµοιβή της Εταιρείας διαχειρίσεως
η αµοιβή του συµβούλου επενδύσεων ή/και και του διαχειριστή

στους οποίους έχουν τυχόν ανατεθεί αντίστοιχα καθήκοντα. 

θεµατοφυλακής στην οποία περιλαµβάνεται η αµοιβή του θεµατοφύλακα και
φύλαξή του το σύνολο ή µέρος των στοιχείων του ενεργητικού του

ων ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα και οι προµήθειες συναλλαγών καθώς
ρυθµιζόµενων αγορών, που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του Ο.Σ Ε

προβλεπόµενων από το ν. 4099/2012 δηµοσιεύσεων που πραγµατοποιούνται

την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία ενηµέρωση των µεριδιούχων

Εποπτικές Αρχές και οι τυχόν φόροι, τέλη και συναφείς επιβαρύνσεις
και αφορούν τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α.. 

λοιπά έξοδα που επιβαρύνουν τους µεριδιούχους/µετόχους του
προµήθεια εξαγοράς. 

Κεφαλαίου ή Καταστατικά έγγραφα AEEMK 

Πληροφοριών» Πληροφοριών για τους Επενδυτές» (K.I.I.D.) 

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ή ∆ελτίο» 

Κ Α όπως ισχύει σήµερα): 

αµοιβαίου κεφαλαίου, το καταστατικό ΑΕΕΜΚ και οι εκδιδόµενες από αυτήν
του απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου

επιβάρυνση υπέρ του ∆ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου
εισφορών προς την 

εισοδήµατα από κινητές αξίες που αποκτούν οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α από την
φορολογίας εισοδήµατος και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου

περ γ του ν. 4172/2013. 

υποχρεούται σε καταβολή φόρου ο οποίος εκάστοτε ορίζεται από σχετική
του αµοιβαίου κεφαλαίου ή της ΑΕΕΜΚ του άρθρου 40 του ν

εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Ο.Σ.Ε.Κ.Α.. Με την
υποχρέωση του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και των µεριδιούχων ή µετόχων του
παραγράφου. 

µερισµάτων ή άλλων ωφεληµάτων εκ των µεριδίων ή µετοχών ή µε τη
σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήσης, που αποκτούν σε κάθε περίπτωση
άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα, απαλλάσσονται από κάθε

χρονικό διάστηµα τριών µηνών, δυνάµενο 

κατεχοµένων µεριδίων/µετοχών και 
διάθεση νέων µεριδίων/µετοχών. 

και περιέχονται στην ηµερήσια 
κατέχει ο επενδυτής την 31/12 κάθε 
ε διανεµόµενο ποσό µερίσµατος 

της τιµής του. 

Κ Α είναι: 

ς διαχειρίσεως του αµοιβαίου 
και του διαχειριστή του αµοιβαίου 

 

θεµατοφύλακα και η αµοιβή κάθε τρίτου 
ενεργητικού του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 

συναλλαγών καθώς και οι προµήθειες 
λογαριασµό του Ο.Σ.Ε.Κ.Α.  

πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του 

ενηµέρωση των µεριδιούχων/µετόχων του 

επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από 

µετόχους του Ο.Σ.Ε.Κ.Α είναι: α. H 

εκδιδόµενες από αυτήν µετοχές, η διάθεση 
χαρτοσήµου, εισφορά, δικαίωµα ή 

∆ηµοσίου ∆ικαίου και γενικώς τρίτων 

Ε Κ Α από την ηµεδαπή ή αλλοδαπή 
παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε τα 

ορίζεται από σχετική διάταξη Νόµου, στο 
άρθρου του ν. 4099/2012, ο οποίος 

Κ Α Με την καταβολή του φόρου 
µετόχων του, επιφυλασσοµένων των 

µετοχών ή µε τη µορφή πρόσθετης αξίας 
κάθε περίπτωση, οι µεριδιούχοι ή οι 

απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος 



 

χαρτοσήµου, εισφορά, δικαίωµα ή οποιαδήποτε
δικαίου και γενικώς τρίτων, κατά τα ειδικότερα

Η φορολόγηση του εισοδήµατος ή της υπεραξίας
στην οποία υπόκειται κάθε επενδυτής. Οι
νοµοθεσία στην οποία υπόκεινται, οφείλουν
σύµβουλο. 

Φορολόγηση ΑΕΕΜΚ (µε βάση την Ελληνική

Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται στο Αµοιβαίο
επενδυτή. 

 
Γ. ΟΜΟΛΟΓΑ 

Οµόλογο είναι ένα χρεόγραφο, του οποίου
(δανειστή) την ονοµαστική αξία του χρεογράφου
ρητά προβλέπεται, σε συγκεκριµένα, τακτά
εκάστοτε περιγράφονται στους ειδικότερους

Ενδεικτική κατηγοριοποίηση οµολόγων ανάλογα

i. Κρατικά Οµόλογα (Government
αντίστοιχους οργανισµούς διαχειρίσεως

ii. Υπερεθνικά Οµόλογα (Supranational
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων).

iii. Εταιρικά Οµόλογα (Corporate 
κοινής ωφέλειας και άλλες επιχειρήσεις

iv. Οµόλογα Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως

Κατηγοριοποίηση οµολόγων ανάλογα µε την

Παρακάτω περιγράφονται ενδεικτικά και
τοκοµεριδίων και κεφαλαίου, τον τρόπο υπολογισµού
των όρων έκδοσης. 

i. Οµόλογα χωρίς τοκοµερίδια / κουπόνια

Οµόλογα των οποίων η τιµή εκδόσεως είναι
πληρωµές τόκου µέχρι την αποπληρωµή της

ii. Οµόλογα σταθερού επιτοκίου (Fixed

Οµόλογα των οποίων το επιτόκιο (κουπόνι
οµολόγου. 

iii. Οµόλογα Κυµαινόµενου ή Μεταβλητού

Οµόλογα των οποίων η πληρωµή του τόκου
το επιτόκιο αναφοράς (Euribor ή Libor) 
κυµαινοµένου επιτοκίου, το επιτόκιο αναφοράς
αφαιρείται από το επιτόκιο αναφοράς, ορ
κάθε περίοδο εξαρτάται από τις διακυµάνσεις

iv. Οµόλογα µε δικαίωµα πρόωρης εξαγοράς

Οµόλογα των οποίων ο εκδότης µπορεί
επενδυτές στην τιµή και την ηµεροµηνία που
να αποδεχθούν την άσκηση του δικαιώµατος

v. Οµόλογα µε δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής

Οµόλογα στους όρους εκδόσεως των οποίων
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δικαίωµα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του ∆ηµοσίου, νοµικών
κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία. 

εισοδήµατος ή της υπεραξίας που αποκτούν οι επενδυτές εξαρτάται από τη
επενδυτής. Οι επενδυτές, σε περίπτωση που έχουν αµφιβολίες ω

υπόκεινται οφείλουν να ζητούν συµβουλές ή/και πληροφορίες από το νοµικό

βάση την Ελληνική Νοµοθεσία) 

επιβάλλεται στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις

χρεόγραφο του οποίου ο εκδότης (δανειζόµενος) έχει την υποχρέωση να καταβάλει
αξία του χρεογράφου στη λήξη αυτού, όπως επίσης και την πλη

συγκεκριµένα, τακτά διαστήµατα µέχρι τη λήξη του ή ενδεχοµένως την
στους ειδικότερους όρους εκδόσεως αυτού. 

οµολόγων ανάλογα µε τον εκδότη: 

Government Bonds): Οµόλογα τα οποία εκδίδονται από κυβερνήσεις
οργανισµούς διαχειρίσεως χρέους (π.χ. Ελληνικό ∆ηµόσιο, Αµερικανικό ∆ηµόσιο

Supranational Bonds): Οµόλογα τα οποία εκδίδονται από διεθνείς
Επενδύσεων). 

 Bonds): Οµόλογα τα οποία εκδίδονται κυρίως από
άλλες επιχειρήσεις. 

Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (Municipal Bonds): Οµόλογα τα
Αυτοδιοικήσεως (π.χ. ∆ήµοι). 

ανάλογα µε την οικονοµική λειτουργία τους: 

ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά κατηγορίες οµολόγων, ανάλογα µε
τον τρόπο υπολογισµού τοκοµεριδίου και γενικότερα το µηχανισµό

τοκοµερίδια / κουπόνια (Zero – Coupon Bonds): 

εκδόσεως είναι χαµηλότερη της ονοµαστικής τους αξίας και δεν προβλέπονται
αποπληρωµή της ονοµαστικής αξίας στη λήξη τους. 

επιτοκίου (Fixed Coupon Bonds): 

επιτόκιο κουπόνι) ορίζεται κατά την έκδοσή τους σταθερό µέχρι την ηµεροµηνία

Κυµαινόµενου ή Μεταβλητού Επιτοκίου (Floating Rate Bonds / Variable

πληρωµή του τόκου κάθε περιόδου αναπροσαρµόζεται ανά τακτά χρονικά
ή Libor) ή µε βάση συγκεκριµένη µέθοδο υπολογισµού. Ενδεικτικά

επιτόκιο αναφοράς καθώς επίσης και τυχόν περιθώριο (spread), 
αναφοράς, ορίζονται κατά την έκδοση του οµολόγου. Ο τόκος που λαµβάνει
τις διακυµάνσεις του επιτοκίου αναφοράς. 

πρόωρης εξαγοράς - ανακλήσεως (Callable Bonds): 

εκδότης µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα πρόωρης εξαγοράς / ανακλήσεώς
ηµεροµηνία που έχει καθορισθεί κατά την έκδοσή τους. Οι επενδυτές
του δικαιώµατος αυτού του εκδότη. 

πρόωρης αποπληρωµής / πωλήσεως από τον επενδυτή (Putable

εκδόσεως των οποίων  

∆ηµοσίου νοµικών προσώπων δηµοσίου 

εξαρτάται από τη φορολογική νοµοθεσία 
αµφιβολίες ως προς τη φορολογική 

πληροφορίες από το νοµικό ή φορολογικό τους 

ρολογικές υποχρεώσεις επιβαρύνουν τον 

υποχρέωση να καταβάλει στον επενδυτή 
και την πληρωµή τόκων, όταν αυτό 

ενδεχοµένως την ανάκλησή του, όπως 

εκδίδονται από κυβερνήσεις κρατών ή τους 
Αµερικανικό ∆ηµόσιο). 

αι από διεθνείς οργανισµούς (π.χ. 

κυρίως από Τράπεζες, επιχειρήσεις 

Οµόλογα τα οποία εκδίδονται από 

ανάλογα µε τον τρόπο πληρωµής 
γενικότερα το µηχανισµό λειτουργίας βάσει 

αξίας και δεν προβλέπονται ενδιάµεσες 

σταθερό µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως του 

Bonds / Variable Rate Bonds): 

τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση 
υπολογισµού. Ενδεικτικά για τα οµόλογα 

περιθώριο (spread), το οποίο προστίθεται ή 
τόκος που λαµβάνει ο επενδυτής σε 

εξαγοράς ανακλήσεώς τους από τους 
τους Οι επενδυτές είναι υποχρεωµένοι 

επενδυτή (Putable Bonds):  



 

ορίζεται ότι ο επενδυτής έχει δικαίωµα
προκαθορισµένες τιµές, πριν τη λήξη τους
γεγονότος που προβλέπεται στους όρους εκδόσεως

vi. Υβριδικοί τίτλοι (Hybrid Notes):

Τίτλοι που συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά
δηλαδή, να πληρώνουν µέρισµα όπως µία
σταθερού εισοδήµατος. Είναι µειωµένης εξασφαλίσεως
πτωχεύσεως του εκδότη, και κάποιοι τίτλοι
ανακλήσεως. Μπορούν, για παράδειγµα να
ένας τίτλος σταθερού εισοδήµατος, αλλά
δυνατότητα στον εκδότη να παραλείψει
αντιµετωπίζει αντικειµενικά προσδιορισµένες

vii. Μετατρέψιµα Οµόλογα (Convertible

Οµόλογα που προσφέρουν στον επενδυτή
συνήθως µετοχές. Το δικαίωµα αυτό δύναται
διαστηµάτων, µε προκαθορισµένη σχέση
αξιόγραφου και σύµφωνα µε προκαθορισµένες

viii. Σύνθετα Οµόλογα (Structured 

Οµόλογα των οποίων η απόδοση ή/και
εξαρτώνται από κάποια ή κάποιες συνδεδεµένες

Τα σύνθετα οµόλογα µπορούν ενδεικτικά να

1. Προστασία Ονοµαστικής Αξίας Οµολόγου
ειδικότερους όρους εκδόσεώς του :

α. Πλήρης ή 100% προστασία της Ονοµαστικής

β. Μερική προστασία της Ονοµαστικής

γ. Προστασία υπό την αίρεση επέλευσης

δ. Χωρίς προστασία προστασία Ον

2. Είδος υποκειµενικής αξίας:  

α. Μετοχές ή δείκτες 

β. Επιτόκια 

γ. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες  

δ. Εµπορεύµατα 

ε. Αµοιβαία κεφάλαια ή αντισταθµιστικά

στ. Άλλες υποκειµενικές αξίες (ναύλα
ποσοστά πληθωρισµού ή άλλες οικονοµικές

ζ. Συνδυασµός δύο ή περισσοτέρων

3. ∆ιάρκεια:  

α. Έως 1 έτος,  β. 1 - 2 έτη, γ. 3 -

Οµόλογα στο διηνεκές (Perpetual Notes

Οµόλογα που δεν έχουν ηµεροµηνία λήξεως
αξίας. 

Κατηγοριοποίηση οµολόγων ανάλογα µε τη

Η διαβάθµιση εξασφαλίσεως της επενδύσεως
ικανοποιήσεως των απαιτήσεων των κατόχων
της εκκαθαρίσεως της εναποµένουσας περιουσίας
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έχει δικαίωµα να απαιτήσει από τον εκδότη την πρόωρη
τη λήξη τους 1. σε συγκεκριµένες µελλοντικές ηµεροµηνίες και 2. 
στους όρους εκδόσεως εκάστου προϊόντος. 

Notes): 

χαρακτηριστικά δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών χρηµατοπιστωτικών
µέρισµα όπως µία µετοχή αλλά και να συµπεριφέρονται στη δευτερογενή

µειωµένης εξασφαλίσεως αναφορικά µε την προτεραιότητα πληρωµής
και κάποιοι τίτλοι αποπληρώνουν την ονοµαστική αξία στη λήξη
παράδειγµα, να πληρώνουν ένα συγκεκριµένο ποσό µερίσµατος σε

εισοδήµατος, αλλά ταυτοχρόνως να περιλαµβάνουν κάποιους όρους
παραλείψει κάποιες πληρωµές (όπως στις προνοµιούχες µετοχές
προσδιορισµένες οικονοµικές δυσκολίες. 

Convertible Bonds): 

στον επενδυτή το δικαίωµα να τα µετατρέψει σε άλλου τύπου αξιόγραφα
δικαίωµα αυτό δύναται να ασκηθεί από τον επενδυτή εντός προκαθορισµένων

προκαθορισµένη σχέση µετατροπής µεταξύ του οµολόγου και του εκάστοτε
προκαθορισµένες διαδικασίες. 

 Bonds): 

απόδοση ή/και η επιστροφή κεφαλαίου στη λήξη του δεν είναι
κάποιες συνδεδεµένες υποκείµενες αξίες, δείκτες ή άλλους παράγοντες

ενδεικτικά να κατηγοριοποιηθούν βάσει των ακολούθων επιµέρους

Ονοµαστικής Αξίας Οµολόγου (Ο.Α.) από τον εκδότη στη Λήξη, σύµφωνα
εκδόσεώς του : 

προστασία της Ονοµαστικής Αξίας στη λήξη 

της Ονοµαστικής Αξίας στη λήξη 

αίρεση επέλευσης γεγονότος 

προστασία Ονοµαστικής Αξίας στη λήξη. 

ή αντισταθµιστικά κεφάλαια 

υποκειµενικές αξίες (ναύλα, δείκτες σχετιζόµενοι µε κλιµατικές αλλαγές, άδειες
ή άλλες οικονοµικές στατιστικές κ.ά.) 

περισσοτέρων υποκείµενων αξιών. 

- 5 έτη, δ. Πάνω από 5 έτη. 

Notes): 

ηµεροµηνία λήξεως. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει ηµεροµηνία αποπληρωµής

ανάλογα µε τη διαβάθµιση εξασφαλίσεως: 

εξασφαλίσεως της επενδύσεως σε οµολογιακούς τίτλους εξαρτάται από την

απαιτήσεων των κατόχων των οµολογιών σε σχέση µε άλλους πιστωτές του
εναποµένουσας περιουσίας του: 

την πρόωρη αποπληρωµή τους σε 
ηµεροµηνίες και 2. εξαιτίας ενεργοποίησης 

χρηµατοπιστωτικών µέσων. Μπορούν 
στη δευτερογενή αγορά όπως οι τίτλοι 

προτεραιότητα πληρωµής τους σε περίπτωση 
αξία στη λήξη τους ή σε περίπτωση 
µερίσµατος σε τακτά διαστήµατα όπως 
κάποιους όρους που να δίδουν τη 

προνοµιούχες µετοχές) σε περιπτώσεις που 

τύπου αξιόγραφα του ιδίου εκδότη, 
εντός προκαθορισµένων χρονικών 

και του εκάστοτε άλλου υποκείµενου 

του δεν είναι προκαθορισµένα αλλά 
άλλους παράγοντες. 

ακολούθων επιµέρους κριτηρίων: 

Λήξη σύµφωνα µε τους εκάστοτε 

αλλαγές, άδειες εκποµπής ρύπων, 

ηµεροµηνία αποπληρωµής της ονοµαστικής 

ό την προτεραιότητα της 
πιστωτές του εκδότη από το προϊόν 



 

• Τίτλοι µε εξασφάλιση περιουσιακών
• Τίτλοι Υψηλής Εξασφαλίσεως (Senior
• Τίτλοι Μειωµένης Εξασφαλίσεως (Subordinated

Κατηγοριοποίηση οµολόγων ανάλογα µε την

Η πιστοληπτική διαβάθµιση των εταιριών
πιστοληπτικής διαβάθµισης, οι οποίοι παρέχουν
τρεις µεγαλύτεροι οίκοι παγκοσµίως είναι

Η βαθµολογία αντιπροσωπεύεται µε γράµµατα

Τα οµόλογα που χαρακτηρίζονται ως
οικονοµικές εξελίξεις είναι πιθανό να επηρεάσουν
εκδότη. 

Ακολουθούν βαθµίδες χαµηλής πιστοληπτικής

Οµόλογα “Ba1” έως “Ba3” 

Τα οµόλογα που χαρακτηρίζονται ως "Ba” 
αυτών δεν δύνανται να εξασφαλισθούν, ενώ
αναλογούντες τόκοι καθώς και το αρχικό κεφάλαιο

Οµόλογα “BB+” έως “BB-”  

Τα οµόλογα που χαρακτηρίζονται ως "BB” 
κερδοσκοπίας. 

Οµόλογα “B1” έως “B3”  

Τα οµόλογα που χαρακτηρίζονται ως
πιστοληπτική διαβάθµιση. Η απόδοση των
του αρχικού συµβολαίου, δεν δύνανται να

Οµόλογα “B+” έως “B-”  

Τα οµόλογα που χαρακτηρίζονται ως "B” είναι

Οµόλογα “Caa1” έως“Caa3” 

Τα οµόλογα που χαρακτηρίζονται ως "Caa” 
κινδύνου τίτλοι. 

Οµόλογα “Ca” 

Τα οµόλογα που ανήκουν στην κατηγορία
τους υποχρεώσεις. 

Οµόλογα “C”  

Τα οµόλογα που χαρακτηρίζονται ως "C” 
δεν δύνανται να προσφέρουν πραγµατικά επενδυτικά

Οµόλογα “CCC” 

Τα οµόλογα που χαρακτηρίζονται ως "CCC” 
κατηγορία αυτή ενέχουν κίνδυνο απώλειας

Οµόλογα “CC” 

Τα οµόλογα που χαρακτηρίζονται ως
χαρακτηριστικό επισκιάζεται από αβεβαιότητα

Οµόλογα “SD” και “D”  

SD = Selectively Defaulted D = Default

Τα οµόλογα που χαρακτηρίζονται ως "SD” 
τα οµόλογα που χαρακτηρίζονται ως ' “D” 
υποχρεώσεων και ως εκ τούτου αθετούν οποιαδήποτε
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περιουσιακών στοιχείων του εκδότη (Asset Backed Debt Instruments)
Εξασφαλίσεως (Senior Debt Instruments) 
Εξασφαλίσεως (Subordinated Debt Instruments) 

ανάλογα µε την πιστοληπτική διαβάθµιση/ικανότητα του εκδότη

των εταιριών, των χρεογράφων και των χωρών διενεργείται
οι οποίοι παρέχουν ανεξάρτητη και εύχρηστη αξιολόγηση του πιστωτικού

παγκοσµίως είναι οι Moody's, Standard &Poor's (S&P) και Fitch. 

αντιπροσωπεύεται µε γράµµατα και διαφέρει από Εταιρεία σε Εταιρεία. 

χαρακτηρίζονται ως "ΒΒΒ” διαθέτουν επαρκή πιστοληπτική ικανότητα
πιθανό να επηρεάσουν τη δυνατότητα εκπλήρωσης των οικονοµικών

χαµηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης: 

χαρακτηρίζονται ως "Ba” θεωρούνται ότι ενέχουν κερδοσκοπικά στοιχεία. Οι
αλισθούν, ενώ σε περίπτωση συνδροµής θετικών ή αρνητικών εξελίξεων

και το αρχικό κεφάλαιο δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείµενο εγγύησης

χαρακτηρίζονται ως "BB” ενδέχεται να µην πληρώσουν τόκους ή/και κεφάλαιο

χαρακτηρίζονται ως "B” ενέχουν µεγαλύτερο βαθµό κινδύνου από τα
απόδοση των τόκων, του αρχικού κεφαλαίου ή άλλου είδους συµφωνηµένης
δύνανται να εγγυηθούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

χαρακτηρίζονται ως "B” είναι ακόµη πιο κερδοσκοπικά από την κατηγορία BB.

χαρακτηρίζονται ως "Caa” θεωρούνται ως χαµηλής πιστοληπτικής ικανότητας

στην κατηγορία αυτή δεν παρέχουν πλήρη κάλυψη ως προς τις ανειληµµένες

χαρακτηρίζονται ως "C” ανήκουν στη κατηγορία των χαµηλότερης τάξεως τίτλων
πραγµατικά επενδυτικά οφέλη. 

χαρακτηρίζονται ως "CCC” έχουν έντονα κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Οι τίτλοι
κίνδυνο απώλειας των αναλογούντων τόκων καθώς και του αρχικού κεφαλαίου

χαρακτηρίζονται ως "CC” θεωρούνται τα πιο κερδοσκοπικά. Οποιοδήποτε
από αβεβαιότητα και έκθεση σε υψηλό κίνδυνο. 

SD = Selectively Defaulted D = Default 

χαρακτηρίζονται ως "SD” θεωρείται ότι, δεν µπορούν εν µέρει να τηρήσουν τις
χαρακτηρίζονται ως ' “D” αδυνατούν να τηρήσουν το σύνολο των ανειληµµένων

τούτου αθετούν οποιαδήποτε πληρωµή των αναλογούντων τόκων ή του

Instruments) 

του εκδότη: 

διενεργείται από διάφορους οίκους 
αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου. Οι 

πιστοληπτική ικανότητα και τυχόν αρνητικές 
των οικονοµικών υποχρεώσεων του 

στοιχεία. Οι αποδόσεις των τίτλων 
αρνητικών εξελίξεων στο µέλλον οι 
αντικείµενο εγγύησης. 

και κεφάλαιο και ενέχουν στοιχεία 

κινδύνου από τα οµόλογα µε καλύτερη 
είδους συµφωνηµένης υπεραξίας εκ 

κατηγορία BB. 

πιστοληπτικής ικανότητας και πολύ υψηλού 

προς τις ανειληµµένες εκ του εκδότη 

χαµηλότερης τάξεως τίτλων και θεωρείται ότι 

χαρακτήρα Οι τίτλοι που ανήκουν στη 
του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης. 

κερδοσκοπικά Οποιοδήποτε προασπιστικό 

τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους ενώ 
των ανειληµµένων εκ του εκδότη τους 
τόκων ή του αρχικού κεφαλαίου. 



 

Κύρια χαρακτηριστικά των οµολόγων: 

i. Ονοµαστική Αξία (Face Value): Το
αποπληρώσει στην ηµεροµηνία λήξεως

ii. Τιµή εκδόσεως: Η τιµή στην οποία διατίθεται

iii. Τιµή αγοράς: Η τιµή στην οποία ο επενδυτής

iv. Τιµή πωλήσεως: Η τιµή στην οποία ο

v. Τιµή αποπληρωµής (Redemption
ηµεροµηνίας λήξεως του οµολόγου

vi. Απόδοση µέχρι τη λήξη (Yield to
έως τη λήξη του και εκφράζεται ως ποσοστό

vii. Απλό περιθώριο (Quoted Margin): (
Περιθώριο είναι το σταθερό ποσοστό
αναφοράς. 

viii. Προεξοφλητικό Περιθώριο (Discount
περιθώριο (discount margin) εκφράζει
αναφοράς, βάσει της τρέχουσας τιµής
του οµολόγου µέχρι τη λήξη του. Το
βάσει των προαναφερθέντων παραγόντων

Γενικοί όροι λειτουργίας των οµολόγων

• Οι πληρωµές τόκων υπολογίζονται επί

• Η τιµή αγοράς / πωλήσεως δύναται να
υπέρ το άρτιον / premium) ή χαµηλότερη
discount). 

Επισηµάνσεις για τις επενδύσεις σε οµόλογα

• Οι επενδύσεις σε οµόλογα είναι δυνατό
του κατόχου, στην περίπτωση που δε

• ∆ε µπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα
πληρωµή των τόκων (πιστωτικός κίνδυνος
πτώχευσης του εκδότη. 

• Πτώχευση (/Default): Ορίζεται ως
υποχρεώσεις όσον αφορά στην αποπληρωµή

• Ποσοστό ανάκτησης (/Recovery Rate
εκφρασµένο ως ποσοστό της ονοµαστικής

• Αναδιάρθρωση (/Restructuring): Στην
περίπτωση αναδιάρθρωσης (restructuring) 
άλλες επενδυτικές αξίες ή συνδυασµό
αξίας (haircut), µε την ίδια ή άλλη λήξη

• Στα οµόλογα σταθερού επιτοκίου όταν
οµολόγων σταθερού επιτοκίου, µε µεγάλη
στις µεταβολές των επιτοκίων σε σύγκριση
αποπληρωµής και υψηλότερα τοκοµερίδια

• Ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες των
µειωµένη εµπορευσιµότητα µε συ
ακόµη και την αδυναµία πωλήσεώς του

• Η επένδυση σε οµολογιακούς τίτλους
διάρκεια µέχρι τη λήξη του οµολόγου
οµολογιακούς τίτλους κεφάλαιά τους
αξίες. 
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Value): Το αρχικό ποσό εκδόσεως του χρεογράφου, το οποίο ο
ηµεροµηνία λήξεως του οµολόγου. 

στην οποία διατίθεται το οµόλογο από τον εκδότη του κατά την έκδοσή

στην οποία ο επενδυτής αγοράζει το οµόλογο. 

στην οποία ο επενδυτής πωλεί το οµόλογο. 

 (Redemption Price): Η τιµή στην οποία αποπληρώνει ο εκδότης
οµολόγου π.χ σε περίπτωση Call . 

to maturity): Η απόδοση που θα αποκοµίσει ο επενδυτής
εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις 100%. 

Margin): (Χαρακτηριστικό των οµολόγων κυµαινόµενου
σταθερό ποσοστό κατά το οποίο το τοκοµερίδιο του οµολόγου διαφέρει

Περιθώριο (Discount Margin): Στα οµόλογα κυµαινόµενου επιτοκίου
εκφράζει το περιθώριο (margin) του οµολόγου σε σχέση µε

τρέχουσας τιµής, του απλού περιθωρίου (quoted margin) και της υπολειποµένης
λήξη του. Το προεξοφλητικό επιτόκιο µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια

προαναφερθέντων παραγόντων. 

οµολόγων 

υπολογίζονται επί της ονοµαστικής αξίας του οµολόγου. 

πωλήσεως δύναται να είναι υψηλότερη από την ονοµαστική αξία (το οµόλογο
ή χαµηλότερη από την ονοµαστική αξία (το οµόλογο διαπραγµατεύεται

επενδύσεις σε οµόλογα: 

οµόλογα είναι δυνατό να οδηγήσουν στην απώλεια κάποιου ποσού του επενδυµένου
περίπτωση που δε διακρατηθούν µέχρι τη λήξη τους. 

αποκλεισθεί η πιθανότητα αδυναµίας ενός εκδότη να αποπληρώσει την αρχική
ιστωτικός κίνδυνος) στον επενδυτή, πράγµα όµως το οποίο συµβαίνει

Ορίζεται ως η αδυναµία του εκδότη του οµολόγου να ανταποκριθεί
αφορά στην αποπληρωµή ενός οµολόγου το οποίο έχει φτάσει σε στάδιο

Rate): Το ποσό το οποίο ανακτάται µέσω διαδικασιών κατάσχεσης
της ονοµαστικής αξίας. 

Στην περίπτωση αδυναµίας πληρωµών τοκοµεριδίων ή
αναδιάρθρωσης (restructuring) µε ανταλλαγή των οµολόγων µε νέα οµόλογα

ή συνδυασµό των ανωτέρω, σε ποσοστό 100% ή µικρότερο της
ίδια ή άλλη λήξη. 

επιτοκίου όταν τα επιτόκια ανεβαίνουν, η αξία τους µειώνεται
επιτοκίου, µε µεγάλη διάρκεια αποπληρωµής και χαµηλό τοκοµερίδιο
οκίων σε σύγκριση µε την αξία ή την τιµή των οµολόγων που έχουν

υψηλότερα τοκοµερίδια. 

εκάστοτε συνθήκες των αγορών και το συνολικό ποσό της εκδόσεως ενδέχεται
εµπορευσιµότητα µε συνέπεια τη διεύρυνση του περιθωρίου µεταξύ τιµής αγοράς

πωλήσεώς του. 

οµολογιακούς τίτλους απευθύνεται σε επενδυτές µε επενδυτικό ορίζοντα
λήξη του οµολόγου. Επενδυτές που επιθυµούν να έχουν διαθέσιµα
κεφάλαιά τους προ της λήξεως αυτών δεν ενδείκνυται να επενδύουν

το οποίο ο εκδότης υπόσχεται να 

κατά την έκδοσή του. 

ο εκδότης τον επενδυτή, προ της 

ο επενδυτής κρατώντας το οµόλογο 

υµαινόµενου επιτοκίου). Το Απλό 
οµολόγου διαφέρει από το επιτόκιο 

κυµαινόµενου επιτοκίου, το προεξοφλητικό 
σε σχέση µε το αντίστοιχο επιτόκιο 
και της υπολειποµένης διάρκειας 

κατά τη διάρκεια ζωής του οµολόγου 

αξία το οµόλογο διαπραγµατεύεται 
οµόλογο διαπραγµατεύεται υπό το άρτιον / 

ποσού του επενδυµένου κεφαλαίου 

αποπληρώσει την αρχική επένδυση ή / και την 
το οποίο συµβαίνει σε περίπτωση 

να ανταποκριθεί στις νοµικές του 
φτάσει σε στάδιο ωρίµανσης. 

διαδικασιών κατάσχεσης ή πτώχευσης, 

τοκοµεριδίων ή/και κεφαλαίου υπάρχει 
νέα οµόλογα ή µετοχές ή µετρητά ή 
µικρότερο της αρχικής ονοµαστικής 

τους µειώνεται. Η αξία ή η τιµή των 
χαµηλό τοκοµερίδιο είναι πιο ευαίσθητη 
οµολόγων που έχουν µικρότερη διάρκεια 

εκδόσεως ενδέχεται να παρουσιασθεί 
µεταξύ τιµής αγοράς και πωλήσεως ή 

επενδυτικό ορίζοντα ίσο µε τη χρονική 
έχουν διαθέσιµα τα επενδυόµενα σε 

ενδείκνυται να επενδύουν σε αυτές τις κινητές 



 

• Τα γενικά χαρακτηριστικά των οµολογιών
ειδικότερα χαρακτηριστικά κάθε συγκεκριµένου
οµολογιακών τίτλων και αναλύονται
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χαρακτηριστικά των οµολογιών και οι γενικοί όροι λειτουργίας τους ισχύουν
χαρακτηριστικά κάθε συγκεκριµένου προϊόντος, όπως αυτά αναγράφονται στο

αναλύονται στο ενηµερωτικό δελτίο και στους τελικούς όρους εκδόσεως

τους ισχύουν σε συνδυασµό µε τα 
αναγράφονται στο έντυπο / αίτηση αγοράς 
τελικούς όρους εκδόσεως των οµολογιών. 



 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ

 
Η επένδυση σε χρηµατοπιστωτικά µέσα

Το επενδεδυµένο κεφάλαιο και η απόδοση
να απαιτηθεί κεφαλαιακή κάλυψη πέραν

Προηγούµενη απόδοση δεν εγγυάται όµοια

 
Το παρόν έχει σκοπό να γνωστοποιήσει στον
χρηµατοπιστωτικά µέσα και τις αγορές
διαµορφώσει αντικειµενική άποψη σε σχέση

Οι πάσης φύσεως κίνδυνοι που συνδέονται

Πέραν από τη µελέτη και κατανόηση των χρηµατοπιστωτικών
στο παρόν, η Εταιρεία συνιστά στον Πελάτη
εξελίξεις των αγορών που τον ενδιαφέρουν
επενδυτικών αποφάσεων.  

Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης θα πρέπει
αντίστοιχη του επενδυτικού κινδύνου που
επιλογές ενέχουν κινδύνους µειώσεως ή
δυνατόν να φέρει και δεν φέρει οποιαδήποτε

Συνεπώς, δεν είναι δυνατή ούτε η προεξόφληση
ή αύξηση του επενδυτικού κεφαλαίου
κινδύνους. 

Επίσης, όταν µια επένδυση σε χρηµατοπιστωτικά
διάφορα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή υπηρεσίες
αυξηµένοι σε σχέση µε τους κινδύνους που
συνυπολογίζονται όλοι οι κίνδυνοι της επένδυσης
συνολικά. 

Η αναφορά και περιγραφή των κινδύνων
Εταιρεία επεξηγήσεις για τους κινδύνους
Εφόσον δεν το πράξει ακόµα και µετά από
πράγµατι τους κατανόησε και τους αποδέχθηκε

 
I.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ

1. Κίνδυνος αγοράς: Πρόκειται για τον κίνδυνο
συσχέτισης διαφόρων παραγόντων της αγοράς
επιτοκίων, τις µεταβολές των συναλλαγµατικών
των µετοχών. Επενδύσεις µε µεγάλη µεταβλητότητα

2. Πιστωτικός κίνδυνος: Πρόκειται για τον
εκδότη ή του αντισυµβαλλοµένου (όπως
επιστροφή του κεφαλαίου κ.λπ.).  

3. Κίνδυνος που συνδέεται µε την φερεγγυό
αναδιάρθρωση παθητικού «bail-in»)
Πιστωτικού Ιδρύµατος.  

Η αναδιάρθρωση παθητικού (bail-in) εφαρµόζεται
για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους δύο
επενδύσεων αν ευλόγως διαφαίνεται ότι η
χρηµατοοικονοµική ευρωστία και τη µακροπρόθεσµη
επενδύσεων, β) την µετατροπή σε µετοχικό
τίτλων που µεταβιβάζονται σε µεταβατικό
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

ΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

χρηµατοπιστωτικά µέσα ενέχει κινδύνους, οι οποίοι δεν µπορούν να εξαλειφθούν

και η απόδοση της επένδυσης ενδέχεται να απωλεσθούν στο σύνολό
κάλυψη πέραν αυτών 

εγγυάται όµοια µελλοντική. 

γνωστοποιήσει στον Πελάτη διάφορες µορφές επενδυτικών κινδύνων
αγορές χρήµατος και κεφαλαίου, προκειµένου αυτός να τους

άποψη σε σχέση µε τις επενδυτικές τοποθετήσεις του και τις αναµενόµενες

που συνδέονται µε τις επενδύσεις δεν µπορούν να εξαλειφθούν πλήρως

κατανόηση των χρηµατοπιστωτικών µέσων και των κινδύνων που ενδεικτικώς
συνιστά στον Πελάτη να επιδιώκει την τακτική ενηµέρωσή του ως προς
τον ενδιαφέρουν και την τακτική επικοινωνία µε τους συµβούλους του

Πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι η βασική αρχή είναι ότι η αναµενόµενη
κινδύνου που αναλαµβάνει. Επίσης, επισηµαίνεται ότι οι πάσης
µειώσεως ή απώλειας της αξίας της επένδυσης για τους οποίους
οποιαδήποτε ευθύνη.  

ούτε η προεξόφληση / εγγύηση οποιουδήποτε επιπέδου απόδοσης, ούτε
κεφαλαίου, το οποίο υπόκειται στο σύνολό του, στους πάσης

σε χρηµατοπιστωτικά µέσα αποτελείται από περισσότερες επιµέρους
µέσα ή υπηρεσίες, ενδέχεται οι κίνδυνοι που συνδέονται µε την επένδυση
κινδύνους που σχετίζονται µε κάθε επένδυση χωριστά. Στην περίπτωση

κίνδυνοι της επένδυσης, τόσο οι γενικοί όσο και οι ειδικοί, ανά χρηµατοπιστωτικό

των κινδύνων που ακολουθεί είναι ενδεικτική. Ο Πελάτης οφείλει
τους κινδύνους εφόσον δεν έχει πλήρως κατανοήσει τη σηµασία

ακόµα και µετά από σχετική προτροπή της Εταιρείας, η Εταιρεία
τους αποδέχθηκε. 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  

Πρόκειται για τον κίνδυνο υποχώρησης της αξίας της επένδυσης λόγω
παραγόντων της αγοράς. Οι µεταβολές αυτές µπορεί ενδεικτικά να αφορούν

συναλλαγµατικών ισοτιµιών, τις µεταβολές στις τιµές των εµπορευµάτων
µεγάλη µεταβλητότητα εµφανίζουν και τον µεγαλύτερο κίνδυνο αγοράς

αι για τον κίνδυνο αφρεγγυότητας και αδυναµίας εκπλήρωσης
αντισυµβαλλοµένου όπως για παράδειγµα την αδυναµία καταβολής µερισµάτων

συνδέεται µε την φερεγγυότητα ειδικών κατηγοριών εκδοτών (διάσωση
in»): Ειδική περίπτωση πιστωτικού κινδύνου είναι η περίπτωση

in) εφαρµόζεται µε απόφαση της Αρχής Εξυγίανσης σύµφωνα
ακόλουθους δύο σκοπούς: α) την ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικού ιδρύµατος

διαφαίνεται ότι η εφαρµογή της (σε συνδυασµό µε άλλα σχετικά µέτρα
ευρωστία και τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του πιστωτικού ιδρύµατος
µετατροπή σε µετοχικό κεφάλαιο ή τη µείωση της αξίας των υποχρεώσεων

σε µεταβατικό ίδρυµα είτε για την κεφαλαιοποίησή του είτε στο

µπορούν να εξαλειφθούν πλήρως. 

στο σύνολό τους ή ακόµα και 

επενδυτικών κινδύνων που συνδέονται µε τα 
αυτός να τους µελετήσει και να 

και τις αναµενόµενες αποδόσεις. 

εξαλειφθούν πλήρως.  

ινδύνων που ενδεικτικώς απαριθµούνται 
ενηµέρωσή του ως προς την πορεία και τις 

συµβούλους του, ιδίως πριν τη λήψη 

ότι η αναµενόµενη απόδοση είναι 
οι πάσης φύσεως επενδυτικές 

τους οποίους η Εταιρεία δεν είναι 

ς, ούτε η βέβαιη διαφύλαξη 
στους πάσης φύσεως επενδυτικούς 

ς επιµέρους επενδύσεις σε 
συνδέονται µε την επένδυση αυτή να είναι 

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να 
ειδικοί ανά χρηµατοπιστωτικό µέσο και 

Πελάτης οφείλει να ζητήσει από την 
τη σηµασία και τις συνέπειές τους. 
Εταιρεία τεκµαίρει ότι ο Πελάτης 

επένδυσης λόγω της µεταβλητότητας ή της 
ενδεικτικά να αφορούν την αυξοµείωση των 

τιµές των εµπορευµάτων και τις τιµές 
µεγαλύτερο κίνδυνο αγοράς.  

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του 
καταβολής µερισµάτων ή τόκων ή και την 

εκδοτών (διάσωση µε ίδια µέσα / 
είναι η περίπτωση αφερεγγυότητας 

ίανσης σύµφωνα µε τον Ν. 4335/2015 
πιστωτικού ιδρύµατος ή επιχείρησης 
σχετικά µέτρα) θα αποκαταστήσει τη 

πιστωτικού ιδρύµατος ή της επιχείρησης 
των υποχρεώσεων ή των χρεωστικών 
του είτε στο πλαίσιο εφαρµογής της 



 

εντολής µεταβίβασης ή του διαχωρισµού περιουσιακών
πιθανή έλλειψη σαφών ενδείξεων ως προς
από τους επενδυτές του καθεστώτος και της
µε τον κίνδυνο ζηµίας υπό περιστάσεις αφερεγγυότητας
της επένδυσης µπορεί να αναθεωρηθούν
χρηµατοπιστωτικού µέσου µπορεί να τροποποιηθεί
διάστηµα).  

4. Λειτουργικός Κίνδυνος: Αφορά αρνητικές
ανεπάρκειας ή αποτυχίας εσωτερικών
εξωτερικών γεγονότων.  

5.Νοµικός Κίνδυνος: Ειδική περίπτωση
επιπτώσεις στις παρεχόµενες επενδυτικές
κινδύνου της επένδυσης λόγω δυσµενούς
αρχών και δικαστηρίων.  

6. Κίνδυνος εκκαθάρισης-διακανονισµού
των συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών
παραδίδει τίτλους έγκαιρα σε εκπλήρωση
επένδυση αφορά προϊόντα που αποτελούν
είναι περιορισµένος λόγω της αυστηρής
Αντισυµβαλλοµένων που εγγυώνται την οµαλή
που η επένδυση γίνεται σε εξωχρηµατιστηριακά

7. Κίνδυνος ρευστότητας: Πρόκειται για
επένδυσης έγκαιρα και σε εύλογη τιµή
διακυµάνσεων των τιµών κατά τον χρόνο
κίνδυνος ρευστότητας αυξάνεται όταν η επένδυση
αφερεγγυότητας πιστωτικού ιδρύµατος, εταιρείας
(β), (γ) και (δ) του Ν. 4335/2015, η έλλειψη
χρηµατοπιστωτικών µέσων που εκδίδονται
εξυγίανσης τα καθιστά περισσότερο ευάλωτα
χρηµατοπιστωτικά µέσα δεν υφίσταται δευτερογενής
τους επενδυτές να διακρίνουν και να αντιδράσουν
ιδρύµατα σχετικά µε την οικονοµική τους κατάσταση

8. Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Πρόκειται
διακύµανσης των συναλλαγµατικών ισοτιµιών
νόµισµα βάσης του Πελάτη.  

9. Κίνδυνος επανεπένδυσης: Υπάρχε
χαµηλότερων επιτοκίων από αυτά που ίσχυαν
πρόωρης ανάκλησης). 

10. Κίνδυνος διακυµάνσεως: Ο κίνδυνο
παράγοντα κινδύνου µεταβληθεί κατά
χρηµατοπιστωτικά µέσα όπου η διακύµανση
παραγώγου.  

11. Μη συστηµικός κίνδυνος: Προκύπτει
τα επενδυτικά προϊόντα έκδοσής του. Ο
επενδύσεων.  

12. Συστηµικός κίνδυνος: Προκαλείται από
χωρίς να περιορίζεται µε τη διασπορά των

13. Πολιτικός κίνδυνος: Προκαλείται 
την αξία ή απόδοση ενός επενδυτικού προϊόντος

14. Κίνδυνος από προϊόντα µειωµένης
κεφαλαίου του επενδυτή, καθώς θα αναγκαστεί
από προϊόντα κύριας εξασφάλισης, στη συνέχεια
από τα προϊόντα της µειωµένης εξασφάλισης

 
 

29 

διαχωρισµού περιουσιακών στοιχείων. Ο πιστωτικός κίνδυνος µπορεί
ενδείξεων ως προς τον χρόνο παρέµβασης της αρχής εξυγίανσης και την
καθεστώτος και της λειτουργίας της εξυγίανσης και του κινδύνου ζηµίας
περιστάσεις αφερεγγυότητας εκτός του πλαισίου της εξυγίανσης Επίσης
αναθεωρηθούν από την αρχή εξυγίανσης (όπως για παράδειγµα
µπορεί να τροποποιηθεί ή η πληρωµή επιτοκίου να ανασταλεί

Αφορά αρνητικές επιπτώσεις στις επενδυτικές και παρεπόµενες
εσωτερικών διαδικασιών, ανθρώπινου παράγοντα, πληροφοριακών

περίπτωση λειτουργικού κινδύνου είναι και ο Νοµικός Κίνδυνος
επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες, την αξία, την απόδοση
δυσµενούς µεταβολής του νοµικού και κανονιστικού πλαισίου ή

διακανονισµού: Πρόκειται για τον κίνδυνο να µην ολοκληρωθεί οµαλά
χρηµατοπιστωτικών µέσων, ειδικά εάν ο αντισυµβαλλόµενος δεν καταβάλλει

εκπλήρωση της υποχρέωσής του για την εκκαθάριση συναλλαγών
που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ρυθµζόµενες αγορές
της αυστηρής εποπτείας των οργανωµένων αγορών και της

εγγυώνται την οµαλή διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται
εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα.  

Πρόκειται για τον κίνδυνο αδυναµίας ρευστοποίησης στοιχείων
εύλογη τιµή, µε αποτέλεσµα να επέρχονται απώλειες για τον

κατά τον χρόνο που µεσολαβεί από τη λήψη της εντολής του έως
αυξάνεται όταν η επένδυση έχει γίνει σε αγορές µε χαµηλή ρευστότητα

ιδρύµατος, εταιρείας επενδύσεων ή άλλου ιδρύµατος που αναφέρεται
η έλλειψη της προστασίας της κρατικής διάσωσης και η δυνατότητα

που εκδίδονται από τα εν λόγω ιδρύµατα και δεν έχουν εξασφαλίσεις
περισσότερο ευάλωτα σε συνθήκες πίεσης των αγορών. Επίσης, εφόσον

υφίσταται δευτερογενής αγορά επαρκούς ρευστότητας, θα είναι ακόµα
και να αντιδράσουν στις διάφορες ενδείξεις που ενδέχεται να παρουσιάζουν

οικονοµική τους κατάσταση.  

Πρόκειται για τον κίνδυνο µεταβολής της αποτίµησης της
συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Προκύπτει όταν η επένδυση έχει γίνει σε νόµισµα

Υπάρχει όταν τα έσοδα από µια επένδυση πρέπει να επενδυθούν
αυτά που ίσχυαν κατά την έναρξη της επένδυσης. (όπως π.χ. στα

κίνδυνος µεταβολής της αξίας ενός χαρτοφυλακίου όταν
µεταβληθεί κατά τρόπο που δεν έχει προβλεφθεί. Εµφανίζεται ιδιαίτερα
όπου η διακύµανση είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει

Προκύπτει από παράγοντες που σχετίζονται ειδικά µε έναν εκδότη
έκδοσής του. Ο µη συστηµικός κίνδυνος µπορεί να περιοριστεί 

Προκαλείται από παράγοντες που επηρεάζουν και επεκτείνονται στο
διασπορά των επενδύσεων (όπως ο µη συστηµικός).  

 από µεταβολές ή αστάθεια στο πολιτικό σκηνικό µιας
επενδυτικού προϊόντος.  

µειωµένης εξασφάλισης: Πρόκειται για τον κίνδυνο απώλειας
ναγκαστεί να περιµένει όπως ο εκδότης εκπληρώσει πρώτα

εξασφάλισης στη συνέχεια τους λοιπούς πιστωτές και τέλος τις υποχρεώσεις
µειωµένης εξασφάλισης.  

κίνδυνος µπορεί να ενισχυθεί από την 
ι την αδυναµία κατανόησης 

κινδύνου ζηµίας, ειδικά σε σύγκριση 
εξυγίανσης. Επίσης, οι βασικοί όροι 
για παράδειγµα, η ληκτότητα του 
να ανασταλεί για κάποιο χρονικό 

και παρεπόµενες υπηρεσίες λόγω 
πληροφοριακών συστηµάτων ή 

Νοµικός Κίνδυνος, που αφορά αρνητικές 
την απόδοση ή τα χαρακτηριστικά 

κανονιστικού πλαισίου ή αποφάσεων αρµόδιων 

ολοκληρωθεί οµαλά ο διακανονισµός 
αντισυµβαλλόµενος δεν καταβάλλει χρήµατα ή δεν 

εκκαθάριση συναλλαγών. Σε περίπτωση που η 
νες αγορές, ο κίνδυνος αυτός 

αγορών και της ύπαρξης Κεντρικών 
κίνδυνος αυτός αυξάνεται σε περίπτωση 

ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού της 
απώλειες για τον επενδυτή λόγω των 
εντολής του έως την εκτέλεσή της. Ο 
ρευστότητα. Ειδικά στην περίπτωση 
που αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 1 

διάσωσης και η δυνατότητα υπαγωγής των 
έχουν εξασφαλίσεις σε καθεστώς 
Επίσης, εφόσον για τα εν λόγω 

ρευστότητας θα είναι ακόµα δυσχερέστερο για 
ενδέχεται να παρουσιάζουν τα εν λόγω 

αποτίµησης της επένδυσης λόγω της 
γίνει σε νόµισµα διαφορετικό από το 

πρέπει να επενδυθούν σε καθεστώς 
στα Οµόλογα µε δικαίωµα 

χαρτοφυλακίου όταν η διακύµανση ενός 
Εµφανίζεται ιδιαίτερα στα παράγωγα 

παράγοντας που επηρεάζει την τιµή του 

έναν εκδότη και κατά επέκταση 
περιοριστεί µέσω της διασποράς των 

επεκτείνονται στο σύνολο της αγοράς, 

σκηνικό µιας χώρας που επηρεάζουν 

κίνδυνο απώλειας εσόδων ή/και του 
εκπληρώσει πρώτα τις υποχρεώσεις του 
τέλος τις υποχρεώσεις που προκύπτουν 



 

15. Κίνδυνος πρόωρης λήξης: Αφορά 
τον επενδυτή να επανεπενδύσει τα κεφάλαιά

16. Κίνδυνος αποεπένδυσης: Είναι ο κίνδυνος
αποεπένδυση σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που
παραδείγµατος χάριν, στην περίπτωση των
µέσων µε πάγια επενδυτική διάρκεια. Σε
χρονικό πλαίσιο πώλησης των από δολιοφθορά

17. Κίνδυνος θεµατοφυλακής: Ο κίνδυνος
λογαριασµό των επενδυτών από Θεµατοφύλακα
απάτης σε περίπτωση που ο Θεµατοφύλακας
χρηµατοπιστωτικών µέσων καταστεί αφερέγγυος

18. Κίνδυνος διασποράς χαρτοφυλακίου
διαφοροποίησης χαρτοφυλάκια επενδυτικών
επιτυγχάνεται µε τη διασπορά του µέσω
χαρακτηριστικά.  

19. Κίνδυνος συγκέντρωσης χαρτοφυλακίου
χαρτοφυλάκιό του εµφανίζει υψηλό ποσοστό
γεωγραφική περιοχή, µια χώρα κ.τ.λ. Οι
αποτέλεσµα να µη µειώνεται ο µη συστηµικός

20. Κίνδυνος περιθωρίων ασφάλισης και
απαιτούµενων περιθωρίων ασφάλισης ή και
αγοράς ή κανόνων του συστήµατος παροχής
Επιπλέον κόστη ή ζηµίες για τον επενδυτή
αναγκαστική µείωση/ρευστοποίηση των θέσεων

21. Κίνδυνος πληθωρισµού: Πρόκειται για
επενδυόµενου κεφαλαίου και των προσδοκώµενων
καταναλωτή) µεταβάλλεται κατά τρόπο διαφορετικό

22. Κίνδυνος Χώρας: Περιλαµβάνει όλους

23. Κίνδυνος Κρατικής Αφερεγγυότητας
υποχρεώσεις της. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται
ποιότητας.  

24. Κίνδυνος Μεταφοράς Κεφαλαίων

επιτρέψει τη µεταφορά κεφαλαίων εκτός της

25. Εγχώριος Μακροοικονοµικός Κίνδυνος

ασταθές εγχώριο οικονοµικό και πολιτικό
κράτος της επένδυσης µπορεί να έχει δυσµενείς
αναδυόµενες αγορές, µπορεί να προέλθουν
αποτέλεσµα να υπάρχουν καθυστερήσεις
γνωστοποιούνται άµεσα οι τρέχουσες τιµές
αυτών.  

26. Κίνδυνος µειωµένης εποπτείας: Σχετίζεται
εποπτεία της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
µπορεί να είναι αποσπασµατική ή/και αναποτελεσµατική

27. Φορολογικός Κίνδυνος: Αναφορικά
επενδύσεις σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, καθώς
πρέπει να ενηµερώνεται από εξειδικευµένο
εκάστοτε επενδυτικού προϊόντος στο οποίο

28. Κίνδυνος αντισυµβαλλόµενου: Ο κίνδυνος
του πριν από τον οριστικό διακανονισµό των

29. Κίνδυνος αναφορικά µε συναλλαγές
εκτός ρυθµιζόµενης αγοράς, ΠΜ∆, ή ΜΟ∆
νοµοθετικό πλαίσιο, που δεν υπόκειται σε
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Αφορά τον κίνδυνο που ενέχει ένα προϊόν που προβλέπει πρόωρη
επανεπενδύσει τα κεφάλαιά του µε δυσµενέστερους όρους. Συνδέεται µε τον κίνδυνο

Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει λόγω κωλυµάτων ή περιορισµών
χρηµατοπιστωτικά µέσα που ο επενδυτής έχει τοποθετήσει τα διαθέσιµά του όπως

περίπτωση των µη ρευστοποιήσιµων χρηµατοπιστωτικών µέσων ή των
διάρκεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρονικοί περιορισµοί για την
από δολιοφθορά είτε από φυσικά φαινόµενα, µπορεί να διαταραχθούν

Ο κίνδυνος αυτός αφορά την απώλεια χρηµατοπιστωτικών µέσων
από Θεµατοφύλακα, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του Θεµατοφύλακα
Θεµατοφύλακας ή κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί

καταστεί αφερέγγυος.  

χαρτοφυλακίου: Αφορά τον κίνδυνο που αναλαµβάνει επενδυτής που
χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων. Μείωση του αναλαµβανόµενου
διασπορά του µέσω της σύνθεσης χαρτοφυλακίων ικανού αριθµού προϊόντω

συγκέντρωσης χαρτοφυλακίου: Είναι ο κίνδυνος που αναλαµβάνει ένας
υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης σε έναν µόνο αντισυµβαλλόµενο

χώρα κ τ λ. Οι συγκεντρώσεις αυτές εµφανίζουν παρόµοια χαρακτηριστικά
ο µη συστηµικός κίνδυνος.  

ασφάλισης και ενεχύρων: Αφορά τον κίνδυνο που πηγάζει από τη
ασφάλισης ή/και της αξίας των παρεχοµένων ενεχύρων λόγω µεταβολών

συστήµατος παροχής εξασφαλίσεων (π.χ. µεταβολή στα haircuts των
για τον επενδυτή µπορούν να προέρθουν από την παροχή επιπλέον

ρευστοποίηση των θέσεων.  

Πρόκειται για τον κίνδυνο ο οποίος σχετίζεται µε τη µείωση της
και των προσδοκώµενων αποδόσεων εφόσον ο πληθωρισµός
κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που είχε εκτιµηθεί.  

Περιλαµβάνει όλους τους κινδύνους που πηγάζουν από τις διασυνοριακές

Αφερεγγυότητας: Αφορά την αδυναµία κεντρικής κυβέρνησης να
αυτός αυξάνεται όσο η αύξηση του δηµοσίου χρέους οδηγεί σε µείωση

Κεφαλαίων: Αφορά τον κίνδυνο η κυβέρνηση να µην είναι σε
κεφαλαίων εκτός της χώρας.  

Μακροοικονοµικός Κίνδυνος: Αναφέρεται στον κίνδυνο παροχής πιστώσεων
και πολιτικό περιβάλλον. Η ύπαρξη πιθανής πολιτικής ή οικονοµικής

µπορεί να έχει δυσµενείς συνέπειες για τον επενδυτή. Ιδίως όσον αφορά
µπορεί να προέλθουν απώλειες από το γεγονός ότι δεν υπάρχει άµεση

καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των εντολών ή λόγω του
τρέχουσες τιµές ή ακόµα και λόγω των διαφορετικών ωρών ή όρων λειτουργίας

Σχετίζεται µε τον κίνδυνο κράτους και αναφέρεται στο ότι
επενδυτικών υπηρεσιών στην αγορά καθώς και των φορέων παροχής επενδυτικών

αποσπασµατική ή και αναποτελεσµατική.  

Αναφορικά µε τους κινδύνους που σχετίζονται µε τη φορολογία
χρηµατοπιστωτικά µέσα, καθώς και τυχόν µεταβολές στη φορολογική νοµοθεσία

εξειδικευµένο σύµβουλο της επιλογής του αναφορικά µε το φορολογικό
προϊόντος στο οποίο επιθυµεί να επενδύσει.  

Ο κίνδυνος να αθετήσει ο αντισυµβαλλόµενος σε µια συναλλαγή
ό των χρηµατορροών της συναλλαγής. 

συναλλαγές εκτός αγοράς (ρυθµιζόµενης αγοράς, ΠΜ∆, ή
ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ µπορεί να έχουν ελαστικότερη νοµοθεσία ή να διέπονται
υπόκειται σε εποπτεία. 

προβλέπει πρόωρη λήξη αναγκάζοντας 
Συνδέεται µε τον κίνδυνο επανεπένδυσης.  

λυµάτων ή περιορισµών όσον αφορά την 
διαθέσιµά του, όπως µπορεί να συµβεί, 

χρηµατοπιστωτικών µέσων ή των χρηµατοπιστωτικών 
περιορισµοί για την αποεπένδυση και το 

να διαταραχθούν ή να διακοπούν.  

χρηµατοπιστωτικών µέσων που κατέχονται για 
του Θεµατοφύλακα ή ακόµη λόγω 
έχει ανατεθεί η φύλαξη επιµέρους 

επενδυτής που επενδύει σε χαµηλής 
αναλαµβανόµενου κινδύνου, αντίθετα, 
αριθµού προϊόντων µε συγκεκριµένα 

αναλαµβάνει ένας επενδυτής όταν το 
αντισυµβαλλόµενο, κάποιο κλάδο, µια 
παρόµοια χαρακτηριστικά κινδύνου µε 

πηγάζει από τη δυσµενή µεταβολή των 
ενεχύρων λόγω µεταβολών σε παραµέτρους 

των αποδεκτών ενεχύρων). 
παροχή επιπλέον ενεχύρων ή την 

µείωση της πραγµατικής αξίας του 
πληθωρισµός (γενικός δείκτης τιµών 

διασυνοριακές δραστηριότητες όπως:  

κυβέρνησης να εκπληρώσει δανειακές 
οδηγεί σε µείωση της πιστοληπτικής 

µην είναι σε θέση ή να µη θέλει να 

παροχής πιστώσεων σε ευµετάβλητο ή 
πολιτικής ή οικονοµικής αστάθειας στο 
Ιδίως όσον αφορά τις  επενδύσεις σε 
δεν υπάρχει άµεση διασύνδεση, µε 
λόγω του ότι είναι δύσκολο να 

ωρών ή όρων λειτουργίας των αγορών 

αναφέρεται στο ότι σε ορισµένα κράτη η 
φορέων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 

τη φορολογία των προσόδων από 
φορολογική νοµοθεσία, ο εκάστοτε πελάτης θα 
αναφορικά µε το φορολογικό καθεστώς του 

αντισυµβαλλόµενος σε µια συναλλαγή τις υποχρεώσεις 

αγοράς ΠΜ∆, ή ΜΟ∆): Οι συναλλαγές 
νοµοθεσία ή να διέπονται από ξεχωριστό 



 

30. Κίνδυνος σε σχέση µε ηλεκτρονικές
ηλεκτρονικές συναλλαγές, ο οποίος προέρχεται
επί των υπολογιστών ή και του λογισµικού
λανθασµένη εκτέλεσή της. 

31.Κίνδυνος αναστολής διαπραγµάτευσης

ενεργοποιήσουν δικλείδες ασφαλείας (π χ
κ.τ.λ. Η διαπραγµάτευση µπορεί να ανασταλεί
ή του επόπτη τους, για λόγους που
διαπραγµάτευσης αυξάνει την πιθανότητα
θέση του είτε να φροντίσει την αποτελεσµατική

32. Κίνδυνος µε εγκαταστάσεις συναλλαγών
συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών για
των συναλλαγών, τα οποία είναι ευαίσθητα
εγγυάται την άµεση και πλήρη ανάκτηση ζηµιών

 

II.  ΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ

ΜΕΣΩΝ 
 
Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά ειδικοί
 
Α. Μετοχές:  

Η µετοχή αποτελεί κλάσµα του µετοχικού
δικαιώµατα του µετόχου που πηγάζουν από
αντιστοιχούν στον αριθµό των µετοχών
κατοχή µετοχών είναι το δικαίωµα µερίσ
και αντίστοιχο ποσοστό από την περιουσ
κοινές, προνοµιούχες, ονοµαστικές ή ανώνυ
µη διαπραγµατεύσιµες. Η κοινή µετοχή
δικαιώµατα ενός µετόχου, όπως δικαίω
εκκαθάρισης, καθώς και δικαίωµα ψήφου
προνοµιούχος µετοχή προσφέρει πλεονέκτη
είσπραξη µερίσµατος ή και στο προνο
επιχείρησης, αλλά συνήθως στερείται του
της πορείας και των αποτελεσµάτων της
Εταιρείας και να καρπούνται τα οφέλη από
ανωτέρω όµως είναι γεγονότα αβέβαια. 

Κίνδυνοι από την επένδυση σε µετοχές

Η επένδυση σε µετοχές ενδέχεται να έχει τους

α. Κίνδυνος µεταβλητότητας: Η τιµή
αγορές και ΠΜ∆ υπόκειται σε απρόβλεπτες
αιτιωδώς µε την οικονοµική πορεία της εκδότριας
περιστάσεις - του συνόλου του κεφαλαίου

β. Κίνδυνος εκδότη: Οι µετοχές, ως κλάσ
και τις προοπτικές της εκδότριας Εταιρεία
µέγιστος κίνδυνος υφίσταται σε περίπτωση
απολέσει το σύνολο της επένδυσής του.

γ. Κίνδυνος µερισµάτων: Η καταβολή
Εταιρείας και την πολιτική διανοµής µερισ
Συνέλευσης των µετόχων της. Εποµένως η

δ.Λοιποί κίνδυνοι: Η χρηµατιστηριακή πορεία
υπόκειται στους Γενικούς Κινδύνους που
αγοράς, αλλαγή ελέγχου της εκδότριας
χρηµατιστηριακή αγορά κλπ.)  
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ηλεκτρονικές συναλλαγές: Ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο
οποίος προέρχεται από ενδεχόµενη δυσλειτουργία του συστήµατος
του λογισµικού µε αποτέλεσµα τη µη εκτέλεση της εντολής του ή

διαπραγµάτευσης: Oι συνθήκες των αγορών /τόπων διαπραγµάτευσης
ασφαλείας (π.χ. όρια τιµής) και να αναστείλουν τη διαπραγµάτευση κάποιων
µπορεί να ανασταλεί για µακρό χρονικό διάστηµα µε απόφαση των διαχειριστών
λόγους που αφορούν ιδίως τους εκδότες χρηµατοπιστωτικών
την πιθανότητα ζηµίας µη επιτρέποντας στον επενδυτή είτε ρευστοποιήσει
την αποτελεσµατική αντιστάθµισή της.  

εγκαταστάσεις συναλλαγών: Οι περισσότεροι τόποι διαπραγµάτευσης
υπολογιστών για τη διακίνηση εντολών, εκτέλεση, αντιστοίχιση, καταγραφή

αίσθητα σε προσωρινή τεχνική διατάραξη ή διακοπή η

ανάκτηση ζηµιών. 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

αναλυτικά ειδικοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε τα επενδυτικά προϊόντα

του ετοχικού κεφαλαίου µιας ανώνυµης Εταιρείας. Η µετοχή
πηγάζουν από τη συµµετοχή του στην ανώνυµη Εταιρεία. Τα δικαιώ
των ετοχών που κατέχει ο µέτοχος. Ενδεικτικά δικαιώµατα που

δικαίω α ερίσµατος από τα διανεµόµενα κέρδη της Εταιρείας (εφόσον
την περιουσία της Εταιρείας, σε περίπτωση λύσης αυτής. Οι µετοχές

αστικές ή ανώνυµες, µετά ψήφου ή χωρίς ψήφο, διαπραγµατεύσι
κοινή ετοχή είναι ο συνηθέστερος τύπος µετοχής και περιλα
όπως δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη, στην έκδοση νέων µετοχών

δικαίω α ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και συµµετοχής
προσφέρει πλεονέκτηµα (προνόµιο) έναντι των κοινών µετοχών, συνιστά

στο προνοµιακό δικαίωµα στο προϊόν της εκκαθάρισης σε
στερείται του δικαιώµατος ψήφου και συµµετοχής στη διοίκηση της
άτων της Εταιρείας, οι µέτοχοι µπορεί να απολάβουν µέρισµα από

τα οφέλη από τυχόν αύξηση της εσωτερικής αξίας της µετοχής της
αβέβαια.  

σε µετοχές 

ενδέχεται να έχει τους εξής, ενδεικτικά, κινδύνους:  

Η τιµή µίας µετοχής που αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης
σε απρόβλεπτες διακυµάνσεις, οι οποίες µάλιστα δεν είναι απαραίτητο
πορεία της εκδότριας Εταιρείας. ∆ηµιουργείται έτσι κίνδυνος απώλειας
του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί.  

ετοχές ως κλάσµατα του κεφαλαίου της εκδότριας Εταιρείας, επηρεάζονται
Εταιρείας, της οποίας τυχόν ζηµίες ή κέρδη δεν είναι εύκολο

σε περίπτωση πτώχευσης της εκδίδουσας τις µετοχές Εταιρείας, οπότε
επένδυσής του. 

καταβολή µερίσµατος εξαρτάται από την ύπαρξη κερδών τη
διανο ής µερισµάτων που εφαρµόζει αυτή βάσει και των σχετικών αποφάσεων
Επο ένως, η είσπραξη µερισµάτων είναι αβέβαιη.  

ατιστηριακή πορεία µιας µετοχής εξαρτάται και από πολλούς εξωγενείς
Κινδύνους που αναφέρθηκαν παραπάνω (εµπορευσιµότητα µετοχής
εκδότριας, πιθανότητα αναστολής διαπραγµάτευσης ή διαγραφής

εκτίθεται ο πελάτης όταν διενεργεί 
συστήµατος, ή κακόβουλη ενέργεια 
εντολής του ή την καθυστερηµένη ή 

τόπων διαπραγµάτευσης µπορεί να 
διαπραγµάτευση κάποιων µετοχών, αξιών 
απόφαση των διαχειριστών των αγορών 

χρηµατοπιστωτικών µέσων. Η αναστολή 
επενδυτή είτε ρευστοποιήσει, να κλείσει τη 

διαπραγµάτευσης  υποστηρίζονται από 
αντιστοίχιση, καταγραφή ή εκκαθάριση 
ή διακοπή, η οποία µπορεί να µην 

ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

επενδυτικά προϊόντα: 

ς Η µετοχή, ενσωµατώνει τα 
Τα δικαιώµατα αυτά, συνήθως, 

δικαιώ ατα που προκύπτουν από την 
ς εφόσον διανέµονται), καθώς 

αυτής Οι µετοχές µπορούν να είναι 
διαπραγ ατεύσιµες σε χρηµατιστήριο ή 

περιλαµβάνει όλα τα βασικά 
έκδοση νέων µετοχών, στο προϊόν της 
και συ ετοχής στη διαχείρισή της. Η 
ετοχών συνιστάµενο στην προνοµιακή 
εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της 

διοίκηση της Εταιρείας. Αναλόγως 
απολάβουν έρισµα από τα τυχόν κέρδη της 

της ετοχής της εν λόγω Εταιρείας. Τα 

διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες 
δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται 
κίνδυνος απώλειας µέρους ή και - υπό 

ς επηρεάζονται από την πορεία 
ύκολο να προβλεφθούν. Ο 
ς, οπότε και ο επενδυτής θα 

κερδών της εκδίδουσας τις µετοχές 
των σχετικών αποφάσεων της Γενικής 

πολλούς εξωγενείς παράγοντες και 
ότητα µετοχής, η ρευστότητα της 

διαπραγµάτευσης ή διαγραφής της µετοχής από τη 



 

 

Β. Οµόλογα:  

Το οµόλογο (οµολογία) είναι µέρους δανείου
κρατικό ή εταιρικό. Αποτελεί αξιόγραφο
συνίσταται συνήθως στην πληρωµή του κεφαλαίου
όρους της έκδοσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά
απαραιτήτως µε την τιµή διαπραγµάτευσης
λήξη του οµολόγου, β) το επιτόκιο (κουπόνι
από κρατικούς φορείς (οµόλογα δηµοσίου
µορφές:  

α) Ως οµόλογα άνευ εξασφαλίσεως: Οι ο
του, επί του συνόλου του ενεργητικού του

β) Ως οµόλογα που συνδέονται µε ασφάλε
ασφαλίζεται στην περίπτωση αυτή i) µε
στοιχείων του ενεργητικού του εκδότη
οµολογιούχοι µπορεί να απολαµβάνουν επιπρόσθετης
προνοµιακής τους τοποθέτησης έναντι λοιπών

γ) Οµόλογα οµολογίες µειωµένης εξασφάλισης
ύστερα από όλους τους άλλους πιστωτές
ορίζεται στο οµολογιακό δάνειο.  

δ) Μετατρέψιµες ή ανταλλάξιµες ο ολογίες

χρηµατοπιστωτικά µέσα ή ανταλλαγής µε

Επιτόκιο  

Οι εκδότες αναλαµβάνουν την υποχρέωση
επιτόκιο, προσδιοριζόµενο βάσει ενός γενικώς
γ) ή σταθερό καταβαλλόµενο στην αρχή
εξόφλησης. Στα λεγόµενα σύνθετα οµόλογα
συµβόλαια. Οι δείκτες αυτοί, που προσδιορίζουν
ενσωµατώνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο στην
των πολύπλοκων χρηµατοπιστωτικών µέσων
εξειδίκευση. Υπογραµµίζεται µάλιστα ότι
ενσωµατωµένους σ’ αυτά δείκτες παράγωγων
ενδείκνυνται, εποµένως, σε µη εξειδικευ ένους

Το επιτόκιο καταβάλλεται συνήθως σε προκαθορισ
ή και κατά τη λήξη του οµολογιακού δανείου

∆υνατή είναι η έκδοση οµολόγων χωρίς
ενσωµατώνεται στην αξία του οµολόγου Οι
αλλά αποκτούν το οµόλογο µε έκπτωση ως

Κίνδυνοι: 

Η επένδυση σε οµόλογα ενέχει κινδύνους όπως

α. Κίνδυνος πτώχευσης (Insolvency risk):
µόνιµα πτωχός, µε αποτέλεσµα να µην
κεφάλαιο που αντιστοιχεί στα οµόλογα
ερευνά την κατάταξη του οµολόγου, στο
εκδότη, καθώς, όπως εκτέθηκε, σε περίπ
όλη του την επένδυση.  

β. Κίνδυνος επιτοκίου (Interest rate
διακύµανση του οµολογιακό δάνειο έναντι
χαµηλό επιτόκιο (ιδίως σταθερού επιτοκίου
/zerocoupon). Μεταβολές στο επιτόκιο
περίπτωση ανόδου των επιτοκίων, πέφτουν
επιτόκιο και ιδίως των οµολόγων σταθερού
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είναι µέρους δανείου προς τον εκδότη του και ανάλογα µε τον εκδότη
Αποτελεί αξιόγραφο που ενσωµατώνει υποχρέωση του εκδότη προς τον

πληρω ή του κεφαλαίου κατά τη λήξη και του τόκου στις περιόδους
βασικά χαρακτηριστικά κάθε οµολόγου είναι: α) η ονοµαστική του αξία
διαπραγ άτευσης, αλλά είναι το ποσό που υποχρεούται να καταβάλλει
επιτόκιο κουπόνι) και γ) η περίοδος λήξεως αυτού. Οµόλογα µπορούν

δη οσίου) είτε από εταιρίες (εταιρικά οµόλογα). Τα οµόλογα εκδίδονται

εξασφαλίσεως: Οι οµολογιούχοι έχουν απαίτηση κατά του εκδότη όπως
ενεργητικού του.  

συνδέονται ε ασφάλεια που παρέχεται υπέρ των οµολογιούχων: Η απαίτηση
αυτή i) µε εµπράγµατη ασφάλεια υπέρ αυτών, που παρέχεται

του εκδότη, ii) µε εγγυήσεις τρίτων, iii) µε εκχώρηση απαιτή
απολα βάνουν επιπρόσθετης προστασίας συνεπεία ειδικών συµφωνιών

τοποθέτησης έναντι λοιπών οµολογιούχων ή πιστωτών.  

ένης εξασφάλισης: Σε περίπτωση πτώχευσης του εκδότη ο οµολογιούχος
άλλους πιστωτές του εκδότη - αν υπάρχει, εννοείται, ακόµη περιουσία

οµολογίες, που εµπεριέχουν δικαιώµατα µετατροπής
ανταλλαγής µε άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα.  

την υποχρέωση να καταβάλλουν επιτόκιο που µπορεί να είναι α) σταθερό
ός γενικώς διαδεδοµένου δείκτη επιτοκίου (π.χ. EURIBOR, FIBOR, LIBOR 

ενο στην αρχή της περιόδου, στη βάση προεξόφλησης, ενσω
σύνθετα οµόλογα, το επιτόκιο προσδιορίζεται βάσει δεικτών συνιστα
αυτοί που προσδιορίζουν το επιτόκιο βάσει παραγώγων χρη ατοπιστωτικών

τον τρόπο στην όλη δοµή του οµολόγου. Τα οµόλογα αυτά εντάσσονται
στωτικών µέσων και η επένδυση σ’ αυτά απαιτεί εξαιρετικά

ίζεται άλιστα ότι η αγοραία αξία των οµολόγων αυτών επηρεάζεται
δείκτες παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων, που διαµορφώνουν
η εξειδικευµένους επενδυτές.  

συνήθως σε προκαθορισµένα χρονικά σηµεία (µηνιαίως, τριµηνιαίως
ολογιακού δανείου).  

γων χωρίς τοκοµερίδιο (κουπόνι/ zero coupon). Στα ο
ο ολόγου. Οι επενδυτές δεν εισπράττουν, δηλαδή, τόκο κατά τη
ε έκπτωση ως προς την ονοµαστική του αξία, η οποία έκπτωση αναλογεί

ενέχει κινδύνους όπως:  

risk):  Ο εκδότης των οµολόγων (οµολογιών) µπορεί να
α να µην δύναται να καταβάλλει στους δανειστές του τον τόκο

στα ο όλογα. Ειδικώς στα οµόλογα µειωµένης εξασφάλισης θα
ολόγου, στο οποίο εξετάζει το ενδεχόµενο επένδυσης, σε σχέση

εκτέθηκε σε περίπτωση πτώχευσης του εκδότη ο επενδυτής διατρέχει τον

rate risk):  Η µεγαλύτερη διάρκεια ενός οµολογιακού δανείου
δάνειο έναντι τυχόν ανόδου των επιτοκίων στην αγορά, ιδίως

σταθερού επιτοκίου ή οµολόγου µε προεξοφληµένο επιτόκιο
στο επιτόκιο µπορεί να επιδράσουν σηµαντικά στην αγοραία τι

επιτοκίων πέφτουν στις αγορές οι τιµές οµολόγων προηγουµένων εκδόσεων
ολόγων σταθερού επιτοκίου ή οµολόγου µε προεξοφληµένο επιτόκιο

µε τον εκδότη του µπορεί να είναι 
εκδότη προς τον δικαιούχο η οποία 
στις περιόδους που ορίζονται στους 

αστική του αξία, η οποία δεν ταυτίζεται 
υποχρεούται να καταβάλλει ο εκδότης κατά τη 

όλογα µπορούν να εκδίδονται είτε 
Τα ο όλογα εκδίδονται υπό ποικίλες 

εκδότη όπως και οι λοιποί πιστωτές 

ολογιούχων Η απαίτηση των οµολογιούχων 
που παρέχεται επί συγκεκριµένων 

εκχώρηση απαιτήσεων κλπ. Περαιτέρω, οι 
ειδικών συ φωνιών µε τον εκδότη ή λόγω 

εκδότη ο οµολογιούχος ικανοποιείται 
ακό η περιουσία -, όπως ειδικότερα 

ετατροπής σε µετοχές ή άλλα 

να είναι α) σταθερό, β) κυµαινόµενο 
χ. EURIBOR, FIBOR, LIBOR κλπ), 

προεξόφλησης ενσωµατούµενο στην τιµή 
υνισταµένων από παράγωγα 

παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων, 
όλογα αυτά εντάσσονται στην κατηγορία 
απαιτεί εξαιρετικά µεγάλη προσοχή και 
αυτών επηρεάζεται ουσιωδώς από τους 

φώνουν το επιτόκιο. ∆εν 

τρι ηνιαίως, εξαµηνιαίως, ετησίως 

Στα οµόλογα αυτά ο τόκος 
τόκο κατά τη διάρκεια του οµολόγου 
έκπτωση αναλογεί στον τόκο.  

ολογιών πορεί να καταστεί προσωρινά ή 
δανειστές του τον τόκο ή, ακόµα, και το 
εξασφάλισης θα πρέπει ο επενδυτής να 

επένδυσης σε σχέση µε άλλα οµόλογα του 
διατρέχει τον κίνδυνο να απολέσει 

ολογιακού δανείου συναρτάται µε τη 
αγορά ιδίως σε περίπτωση που έχει 
ένο επιτόκιο /ενσωµατωµένο τόκο 
αγοραία τιµή του οµολόγου. (σε 

προηγου ένων εκδόσεων µε χαµηλότερο 
ένο επιτόκιο /ενσωµατωµένο τόκο).  



 

γ. Κίνδυνος ∆ιαβάθµισης (Rating risk):
αξιολόγηση του εκδότη, ιδίως λόγω αύξησης

δ. Κίνδυνος Πρώιµης Εξόφλησης: Είναι
οµολογιακού δανείου τη δυνατότητα πρώι
µεταβολή του προσδοκώµενου κέρδους από
πρώιµη εξόφληση (yield to call).  

ε. Κίνδυνος ρευστότητας αγοράς: Ο κίνδυνος
ρευστοποιήσει το οµόλογο πριν από τη
επιτύχει τιµή χαµηλότερη (υπό περιστάσεις

 
Γ. Παράγωγα:  

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
αξία ενός υποκείµενου περιουσιακού στοιχείου

Είδη παραγώγων είναι : α) τα Συµβόλαια
οργανωµένες αγορές και συνίστανται σε συ
σε τιµή συναλλαγής που συµφωνείται και
προϊόντος αφορά µελλοντική και προκαθορισ
εκπλήρωσης γίνεται σε καθηµερινή βάση
επενδυτή β) τα ∆ικαιώµατα προαίρεσης
συµβαλλοµένων τα οποία δίνουν στον επενδυτή
αγοράσει (call options) ή να πουλήσει
προκαθορισµένη τιµή εντός προκαθορισ ένου

τύπου. Στα Αµερικανικού τύπου δικαιώ ατα

το επιθυµεί µέχρι τη λήξη του, ενώ στα Ευρωπαϊκού
το δικαίωµα µόνο κατά τη λήξη του. Συ
παράγωγες συµβάσεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται
κινδύνων από την µεταβολή των συναλλαγ

 
Κίνδυνοι: 

Τα παράγωγα αποτελούν σύνθετα και πολύπλοκα
ανάλογα µε τα «υποκείµενα µέσα» (underlying
προϊόντων µε τα οποία συνδέονται τα παράγωγα
µέσων, σε πολλές και διαφορετικές παραλλαγές
δηµιουργίας απροσδιόριστου αριθµού τύπων
των µερών, µε τα οποία συµφωνείται
περισσότερα µελλοντικά χρονικά σηµεία
µπορεί να είναι µετοχές, αξιόγραφα, συναλλαγµατικές
δείκτες και συνδυασµοί αυτών.  

Τα παράγωγα ενέχουν πολύ υψηλό επίπεδο
χρηµατοπιστωτικά µέσα ή παρόµοια προϊόντα
εµπειρία σε επενδύσεις στην κεφαλαιαγορά
κινδύνου που αναλαµβάνουν και µόνο ως προς

Πέραν των γενικών επενδυτικών κινδύνων
κτλ.), οι σηµαντικότεροι ενδεικτικά κίνδυνοι

1. Κίνδυνος µόχλευσης (leverage ris
ονοµαστικής αξίας του συµβολαίου παραγώγων
ζηµίες), ανάλογες µε την θέση που λαµβάνει
επενδεδυµένο κεφάλαιο ενδέχεται να είναι

2. Κίνδυνος Ενεχύρου (collateral risk
περιορισµός ρευστότητας του χαρτοφυλακίου
(liquidation). Αν η αγορά κινηθεί αντίθετα
ζητηθεί από τον Πελάτη η καταβολή σηµαντικού
να διατηρήσει τη θέση του. Εάν δεν ανταποκριθεί
ορίων, η θέση του µπορεί να ρευστοποιηθεί
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risk):  Η αξία του οµολόγου φθίνει σε περίπτωση που
λόγω αύξησης του Πιστωτικού Κινδύνου. 

: Είναι πιθανόν, εκδότες οµολόγων να προβλέπουν
ότητα πρώιµης εξόφλησης σε περίπτωση πτώσης των επιτοκίων

ενου κέρδους από τα οµόλογα και πρέπει να υπολογίζεται η απόδοση

Ο κίνδυνος αυτός είναι σηµαντικός σε περίπτωση που ο
πριν από τη λήξη του. Στην περίπτωση αυτή, ελλείψει εµπορευσι

υπό περιστάσεις κατά πολύ) της ονοµαστικής αξίας του οµολόγου

ικά προϊόντα είναι τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, η αξία των οποίων
περιουσιακού στοιχείου ή τίτλου. 

τα Συ βόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (FUTURES), τα οποία
συνίστανται σε συµφωνίες αγοράς ή πώλησης - µεταξύ δύο συµβαλλοµένων

φωνείται και καθορίζεται κατά τη σύναψη του συµβολαίου
ελλοντική και προκαθορισµένη ηµεροµηνία. Ο διακανονισµός των συ

ερινή βάση µε πίστωση των κερδών και χρέωση των ζηµιών
ατα προαίρεσης (options) Τα δικαιώµατα προαίρεσης είναι συµβόλαια
δίνουν στον επενδυτή το δικαίωµα (και όχι την υποχρέωση όπως ισχύει
να πουλήσει (put options) ένα προϊόν (π.χ. µετοχές, µετοχικοί
προκαθορισµένου χρονικού διαστήµατος. ∆ιακρίνονται σε Αµερικανικού

τύπου δικαιώµατα ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να εξασκήσει το
ενώ στα Ευρωπαϊκού τύπου δικαιώµατα προαίρεσης ο επενδυτής

λήξη του. Συµβάσεις ανταλλαγής (swaps) γ) Οι συµβάσεις ανταλλαγής
οποίες χρησιµοποιούνται για την διαχείριση και αντιστάθµιση των κινδύν
των συναλλαγµατικώνισοτιµιών, επιτοκίων ή τιµών.  

σύνθετα και πολύπλοκα χρηµατοπιστωτικά µέσα, το περιεχόµενο
µέσα» (underlying instruments), εκείνων δηλαδή των χρηµατοπιστωτικών

συνδέονται τα παράγωγα. Σε ένα παράγωγο µπορεί να περιέχεται ευρύ
διαφορετικές παραλλαγές και συνδυασµούς. Τούτο έχει ως συνέπεια την

αριθµού τύπων παραγώγων. Τα παράγωγα συνήθως έχουν τη µορφή
συµφωνείται η εκπλήρωση των αµοιβαία αναλαµβανόµενων υποχρεώσεων

χρονικά σηµεία. Η αξία τους διαµορφώνεται µε βάση την αξία των υποκείµενων
αξιόγραφα, συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, εµπορεύµατα και

υψηλό επίπεδο κινδύνου για τον επενδυτή. Για το λόγο αυτό, η
παρόµοια προϊόντα θεωρείται κατάλληλη για Πελάτες µε ιδιαίτερη
κεφαλαιαγορά που κατά τεκµήριο δύνανται να αντιληφθούν το µέ
και µόνο ως προς µικρό µέρος του συνολικού επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου

επενδυτικών κινδύνων (ενδεικτικώς, συναλλαγµατικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς
ενδεικτικά κίνδυνοι των παραγώγων είναι : 

risk): Ως «µόχλευση» ορίζεται η επένδυση (δέσµευση
βολαίου παραγώγων. Ως αποτέλεσµα ο επενδυτής εκτίθεται σε

θέση που λαµβάνει επί της ονοµαστικής αξίας του συµβολαίου. Συνεπώς
ενδέχεται να είναι δυσανάλογα µεγάλες συγκριτικά µε τις απώλειες της

risk): Προέρχεται από τη χρήση λογαριασµών ενεχύρου
χαρτοφυλακίου ασφαλείας µπορεί να προκαλέσει την εκποίηση της

κινηθεί αντίθετα προς τη θέση του Πελάτη ή αν τα όρια των περιθωρίων
καταβολή σηµαντικού αριθµού πρόσθετων κεφαλαίων µέσα σε µικρό
Εάν δεν ανταποκριθεί στην καταβολή πρόσθετων κεφαλαίων εντός
ρευστοποιηθεί µε ζηµία και ο Πελάτης να είναι υπόχρεος για

περίπτωση που µειωθεί η πιστοληπτική 

προβλέπουν στο πρόγραµµα του 
πτώσης των επιτοκίων, οπότε υφίσταται 

υπολογίζεται η απόδοση µέχρι την πιθανή 

περίπτωση που ο επενδυτής επιθυµεί να 
ελλείψει ε πορευσιµότητας, µπορεί να 

ο ολόγου.  

αξία των οποίων εξαρτάται από την 

οποία διαπραγµατεύονται σε 
δύο συµβαλλοµένων - ενός προϊόντος, 
συ βολαίου, ενώ η παράδοση του 
ός των συµβολαίων µελλοντικής 
των ζηµιών στο λογαριασµό του 
είναι συµβόλαια µεταξύ δύο 

υποχρέωση όπως ισχύει για τα Σ.Μ.Ε.) να 
ετοχές, µετοχικοί δείκτες κλπ) σε 

∆ιακρίνονται σε Α ερικανικού και Ευρωπαϊκού 
εξασκήσει το δικαίωµα οποτεδήποτε 

προαίρεσης ο επενδυτής δύναται να εξασκήσει 
βάσεις ανταλλαγής (swaps) είναι 

αντιστάθ ιση των κινδύνων θέσης, αγοράς, 

περιεχόµενο των οποίων ποικίλλει 
των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή 

περιέχεται ευρύ φάσµα υποκείµενων 
συνέπεια την ύπαρξη και δυνατότητα 
έχουν τη µορφή συµβολαίων µεταξύ 

αναλαµβανόµενων υποχρεώσεων σε ένα ή 
την αξία των υποκείµενων µέσων, που 
εµπορεύµατα και χρηµατοοικονοµικοί 

λόγο αυτό, η επένδυση σε παράγωγα 
µε ιδιαίτερη γνώση και σηµαντική 

αντιληφθούν το µέγεθος του επενδυτικού 
επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου.  

κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο 

επένδυση δέσµευση) µέρους µόνο της 
εκτίθεται σε διακυµάνσεις (κέρδη ή 
βολαίου. Συνεπώς οι απώλειες για το 
απώλειες της υποκείµενης αξίας.  

λογαριασµών ενεχύρου όπου η απαξίωση ή ο 
την εκποίηση της αρχικής επενδύσεως 
των περιθωρίων αυξηθούν, µπορεί να 
µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα για 

κεφαλαίων εντός των τεθέντων χρονικών 
υπόχρεος για οποιοδήποτε έλλειµµα 



 

προκύψει. Τονίζεται ότι σε µία ταχέως πτωτική
(margin calls) για συµπλήρωση περιθωρίων
πρακτική που δύναται να έχει ως αποτέλεσµα
αλλεπάλληλων οχλήσεων και εκποιήσεων

∆υνάµει του Κανονισµού Εκκαθάρισης Συναλλαγ
παρέχονται ως ασφάλεια, η ΕΤ.ΕΚ έχει
Εκκαθαριστικού Μέλους, κατά τον Ν.3301/2004 
Εκκαθαριστικού Μέλους µπορεί να προβαίνει
του συστήµατος εκκαθάρισης συναλλαγών

3. Κίνδυνος Ατελούς Αντισταθµίσεως
παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων
οποίων πραγµατοποιήθηκαν. 

4. Κίνδυνος Αποκλίσεως Αγοράς Παραγώγων

αγοράς παραγώγων χρηµατοπιστωτικών
υποκείµενων αξιών αυτών. 

5. Κίνδυνος µεταβολής τιµών µετοχών
µεταβολής των τιµών µετοχών ή δεικτών

6. Κίνδυνος εκτελέσεως σύνθετων εντολών
προϊόντα / αγορές για την εφαρµογή µίας
αυτόµατα συστήµατα συναλλαγών, είναι
τιµών ή και να εκτελεσθεί ατελώς η στρατηγική

7. Εντολές ή στρατηγικές µειώσεως κινδύνων
επιτρέπονται από τη νοµοθεσία, ή εντολές
ποσά, µπορεί να µην είναι αποτελεσµατικές
εκτέλεση τέτοιων εντολών. Στρατηγικές
«straddle» µπορεί να είναι τόσο επικίνδυνες

8. Μεταβλητός βαθµός κινδύνου: Οι πράξεις
πωλητές των options πρέπει να είναι εξοικειωµένοι
κάνουν πράξη και τους συσχετιζόµενους
αυξηθεί η αξία του option ώστε η θέση τους
το κόστος των συναλλαγών. Ο αγοραστής
να αφήσει τα options να λήξουν. Η εξάσκηση
(παράδοση) από τον αγοραστή του υποκείµενου
θα παραλάβει µία θέση σε Σ.Μ.Ε. (futures
ανωτέρω για τα Σ.Μ.Ε. (futures). Εάν τα
απώλεια της επενδύσεως που θα αποτελείται
αγοράς ∆.Π. options που είναι σε µεγάλο βαθµό
αντίστοιχης προθεσµιακής τιµής), οι πιθανότητες
γενικώς εµπεριέχει σηµαντικά µεγαλύτε
από τον πωλητή είναι σταθερό, ο πωλητής
πωλητής θα είναι υπόχρεος σε καταβολή
ευνοϊκά. Ο πωλητής θα είναι επίσης εκτεθειµένος
παραλάβει ή να παραδώσει το υποκείµενο
παραδώσει µία θέση σε Σ.Μ.Ε. (futures) 
(futures). Εάν το option καλύπτεται από τον
Σ.Μ.Ε. (future) ή σε άλλο option, ο κίνδυνος
ζηµίας µπορεί να είναι απεριόριστος. Κάποιες
option, εκθέτοντας τον αγοραστή στην υποχρέωση
premium. Ο αγοραστής παραµένει εκτεθειµένος
συναλλαγών. Όταν το option εξασκείται ή
έχει καταβληθεί τη συγκεκριµένη στιγµή

 
∆. Αµοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ):  

Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ) είναι οµάδα
επί µέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου
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µία ταχέως πτωτική αγορά (fast market) ενδέχεται να υπάρξουν
συµπλήρωση περιθωρίων και γενικευµένες εκποιήσεις στοιχείων των χαρτοφυλακίων

έχει ως αποτέλεσµα την περαιτέρω πτώση της αγοράς (domino
εκποιήσεων. 

Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, επί των µετρητών ή κινητών
ΕΤ ΕΚ έχει δικαίωµα χρήσης, το οποίο µπορεί να ασκεί µέσω

κατά τον Ν.3301/2004 και την Οδηγία 2002/47/ΕΚ. Η ΕΤ.ΕΚ µετά από
µπορεί να προβαίνει σε προσωρινή χρήση της παρασχεθείσας ασφάλειας

συναλλαγών επί παραγώγων από εγγενείς πιστωτικούς κινδύνους

Αντισταθµίσεως Κινδύνου: Προκαλείται εφόσον οι τιµές των επενδύσεων
χρηµατοπιστωτικών µέσων) συσχετίζονται ατελώς µε τις τιµές των επενδύσεων

Αγοράς Παραγώγων και Αγοράς Υποκείµενων Αξιών: Προκαλείται
χρηµατοπιστωτικών µέσων εξελίσσονται κατά ένα βαθµό ανεξάρτητα

τιµών µετοχών ή δεικτών: Είναι ο κίνδυνος µεταβολής της αξίας
µετοχών ή δεικτών. 

σύνθετων εντολών: Προκύπτει όταν απαιτείται ταυτόχρονη εκτέλεση
εφαρµογή µίας επενδυτικής στρατηγικής. Όταν η ανωτέρω ενέργεια

συναλλαγών είναι δυνατόν, λόγω µερικής εκτελέσεως, να µην επιτευχθούν
ατελώς η στρατηγική. 

µειώσεως κινδύνων: Η διαβίβαση συγκεκριµένων εντολών (π.χ. εντολές
νοµοθεσία ή εντολές «stop limit»), που έχουν σκοπό να περιορίσουν τις ζηµίες

αποτελεσµατικές διότι οι συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να καθιστούν
Στρατηγικές που χρησιµοποιούν συνδυασµούς θέσεων, όπως

τόσο επικίνδυνες όσο απλές «long» ή «short» θέσεις. 

Οι πράξεις σε options (∆Π) έχουν υψηλό βαθµό κινδύνου
να είναι εξοικειωµένοι µε το είδος του ∆.Π. (δηλ. Put ή Call) στο

συσχετιζόµενους κινδύνους. Θα πρέπει να υπολογίσουν το βαθµό µέχρι
ώστε η θέση τους να γίνει κερδοφόρος, έχοντας λάβει υπ' όψιν το κόστος

αγοραστής των options µπορεί να κλείσει τη θέση του, να εξασκήσει
λήξουν Η εξάσκηση ενός option) καταλήγει ή στο διακανονισµό σε µετρητά

αγοραστή του υποκείµενου αγαθού. Εάν το option είναι πάνω σε ένα Σ.Μ Ε

Μ Ε. (futures) µε τις συσχετιζόµενες υποχρεώσεις για το περιθώριο
Εάν τα αγορασθέντα options λήξουν χωρίς αξία, ο αγοραστής

θα αποτελείται από το premium του option και το κόστος των συναλλαγών
είναι σε µεγάλο βαθµό «out of the money» (strike price κατά πολύ µεγαλύτερη
τιµής οι πιθανότητες να καταστούν κερδοφόρα είναι πολύ µικρές

µεγαλύτερο κίνδυνο από ότι η αγορά ενός option. Παρόλο που το
σταθερό ο πωλητής µπορεί να υποστεί µία απώλεια σηµαντικά µεγαλύτερη

σε καταβολή πρόσθετου περιθωρίου για να διατηρήσει τη θέση αν
επίσης εκτεθειµένος στον κίνδυνο ο αγοραστής να εξασκήσει το
υποκείµενο αγαθό. Εάν το ∆.Π. option είναι επάνω σε ένα Σ.Μ Ε

(futures) µε τις συσχετιζόµενες υποχρεώσεις για το περιθώριο
καλύπτεται από τον πωλητή ο οποίος έχει µία αντίστοιχη θέση στο συγκεκριµένο

ο κίνδυνος µπορεί να ελαττωθεί. Εάν το option δεν είναι
απεριόριστος. Κάποιες αγορές επιτρέπουν καθυστερηµένες πληρωµές
αγοραστή στην υποχρέωση πρόσθετου περιθωρίου που δεν µπορεί να υπερβαίνει
παραµένει εκτεθειµένος στον κίνδυνο της απώλειας του premium 
εξασκείται ή λήγει, ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για το ποσό του

συγκεκριµένη στιγµή. 

είναι οµάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες και
εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα πρόσωπα. Η διαχείριση του Α

να υπάρξουν γενικευµένες οχλήσεις 
στοιχείων των χαρτοφυλακίων ασφαλείας, 
αγοράς (domino effect) και τη διενέργεια 

µετρητών ή κινητών αξιών που της 
ασκεί µέσω του παρέχοντος αυτήν 

ΕΤ ΕΚ µετά από απλή ειδοποίηση του 
παρασχεθείσας ασφάλειας, για την προστασία 
πιστωτικούς κινδύνους. 

τιµές των επενδύσεων (ενδεικτικά, 
επενδύσεων για την κάλυψη των 

Προκαλείται εφόσον οι τιµές της 
βαθµό ανεξάρτητα από τις τιµές των 

µεταβολής της αξίας ενός προϊόντος λόγω 

ταυτόχρονη εκτέλεση σε δύο ή περισσότερα 
ανωτέρω ενέργεια δεν υποστηρίζεται από 

µην επιτευχθούν τα ακριβή επίπεδα 

εντολών π.χ. εντολές «stop loss», όταν 
περιορίσουν τις ζηµίες σε συγκεκριµένα 
ενδέχεται να καθιστούν αδύνατη την 
θέσεων όπως θέσεις «spread» και 

βαθµό κινδύνου. Οι αγοραστές και οι 
ή Call) στο οποίο προτίθενται να 

το βαθµό µέχρι τον οποίο πρέπει να 
υπ όψιν το κόστος του premium και 
του να εξασκήσει τα ∆.Π. (options) ή 

διακανονισµό σε µετρητά ή στην παραλαβή 
σε ένα Σ.Μ.Ε. (future), ο αγοραστής 

περιθώριο (όπως περιγράφονται 
αξία ο αγοραστής θα υποστεί ολική 
κόστος των συναλλαγών. Σε περίπτωση 
κατά πολύ µεγαλύτερη /µικρότερη της 
πολύ µικρές. Η πώληση ενός option 
Παρόλο που το εισπραχθέν premium 

σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτό το ποσό. Ο 
ήσει τη θέση αν η αγορά δεν κινηθεί 
εξασκήσει το option σε µετρητά ή να 
σε ένα Σ.Μ.Ε. (future), ο πωλητής θα 
το περιθώριο (υπό ΙΙ για τα Σ.Μ.Ε. 
θέση στο συγκεκριµένο είδος ή σε 
δεν είναι καλυµµένο, ο κίνδυνος 

καθυστερηµένες πληρωµές για το premium του 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό του 

απώλειας του premium και του κόστους 
το ποσό του premium που τυχόν δεν 

κινητές αξίες και µετρητά, της οποίας τα 
ριση του Α/Κ αναλαµβάνεται από 



 

Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων
της περιουσίας του σε ισάξια µερίδια. Οι
αγοράζουν κάποια από τα µερίδια. Η τι
επενδύονται σε χρηµατοοικονοµικά κυρίως
διαπραγµάτευσης στις αγορές, αλλά και λόγω
εκφράζεται µε τα µερίσµατα, τα τοκο ερίδια

αυξάνεται ή να µειώνεται, ανάλογα µε τον
περιουσία του Α/Κ αποτιµηµένη σε τρέχουσες
µεριδίου ενός Α/Κ προκύπτει από τη διαίρεση
του. Στην Ελλάδα, τα Α/Κ κατατάσσονται

α) Αµοιβαία ∆ιαθεσίµων: Επενδύουν κυρίως
εισοδήµατος και έως 10% σε µετοχές.  

β) Οµολογιακά Αµοιβαία: Επενδύουν κυρίως
µετοχές.  

γ) Μετοχικά Αµοιβαία: Επενδύουν κυρίως

δ) Μικτά Αµοιβαία: Επενδύουν σε συνδυασ

ε) Αµοιβαία Ειδικού τύπου: Επενδύουν
κατασκευές κτλ.) και τουλάχιστον 10% σε

Όσον αφορά τη γεωγραφική περιοχή επένδυσης
αµοιβαία εξωτερικού και διεθνή αµοιβαία
ονοµάζονται «χρηµατιστηριακώς διαπραγ
επενδυτικά προιόντα έτσι και τα Α/Κ ενέχουν
του είδους και της κατηγορίας του Α/Κ
κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο
χρηµατοπιστωτικών προϊόντων στα οποία
ποικίλλει, αναλόγως της κατηγορίας του
χαρτοφυλάκιο του. Έτσι, ένα οµολογιακό
προκειµένου περί επενδύσεων σε οµόλογα
κίνδυνο πρώιµης εξόφλησης, τον πιστωτικό
αµοιβαίο. Συνεπώς ο Πελάτης οφείλει να
προφίλ, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στο σχετικό
σχετίζονται µε το συγκεκριµένο Α/Κ της επιλογής
µέσα (βλ. επίσης παραπάνω, υπό ΙΙ. και ΙΙΙ
δεν εξασφαλίζουν προκαθορισµένες αποδόσεις
µεριδιούχο προκύπτει από τη διαφορά
µελλοντικό της τοποθέτησης χρόνο. Η µεταβ
Α/Κ µπορεί να είναι µεγάλη και εποµένως
Ειδικώς ως προς τα χρηµατιστηριακώς
ΕΤCs) επισηµαίνεται ότι εκτός από τους
επενδυτή, η απόδοση των ETFs να είναι κατώτερη
µπορεί να οφείλεται σε περισσότερους λόγους
κανόνες σε σχέση µε τη διασπορά του χαρτοφυλακίου
ορισµένες µόνο µετοχές (ή σε ορισµένα όνο
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∆ιαχείρισης Α οιβαίων Κεφαλαίων. Βασικό στοιχείο της διαχείρισης του Α
ισάξια ερίδια. Οι επενδυτές που επιθυµούν να τοποθετήσουν τα διαθέσι

ερίδια Η τιµή των µεριδίων µεταβάλλεται καθηµερινά, αφού
ατοοικονο ικά κυρίως προϊόντα των οποίων η τιµή µεταβάλλεται, λόγω
αγορές αλλά και λόγω της απόδοσης των χρηµατοοικονοµικών αυτών

τα τοκοµερίδια, τους τόκους κ.ο.κ. Ο αριθµός των µεριδίων
ανάλογα µε τον αριθµό των επενδυτών που αγοράζουν ή πωλούν
ένη σε τρέχουσες τιµές αποτελεί το συνολικό ενεργητικό του. Η
από τη διαίρεση του συνολικού αριθµού των µεριδίων του µε την
άσσονται στις εξής βασικές κατηγορίες:  

Επενδύουν κυρίως σε προιόντα χρηµαταγοράς, δευτερευόντως
 

Επενδύουν κυρίως σε µακροπρόθεσµους τίτλους σταθερού εισοδή

Επενδύουν κυρίως σε µετοχές εταιρειών εισηγµένων στο χρηµατιστήριο

Επενδύουν σε συνδυασµό προϊόντων των προηγουµένων κατηγοριών.  

Επενδύουν κυρίως σε συγκεκριµένους κλάδους (π.χ. τεχνολογία
τουλάχιστον 10% σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος.  

περιοχή επένδυσης οι πέντε κατηγορίες οµαδοποιούνται σε
διεθνή α οιβαία. Τα Α/Κ τα µερίδια των οποίων είναι διαπραγµατεύσι

διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία» (Εxchange Traded Funds 
και τα Α Κ ενέχουν κινδύνους για τον επενδυτή. Οι κίνδυνοι διαφοροποιούνται

κατηγορίας του Α/Κ. Πέραν των γενικών επενδυτικών κινδύνων (ενδεικτικώς
πιστωτικό κίνδυνο κτλ.), τα Α/Κ διατρέχουν και τους επενδυτικούς

προϊόντων στα οποία επενδύουν. Κατά συνέπεια ο βαθµός επικινδυνότητας
κατηγορίας του Α/Κ και των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων στα
ένα ο ολογιακό αµοιβαίο διατρέχει τους κινδύνους που αναφέρθηκαν

επενδύσεων σε οµόλογα, ήτοι τον κίνδυνο επιτοκίου, τον κίνδυνο ρευστότητας
τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο πτώχευσης. Αντίστοιχα ισχύουν

Πελάτης οφείλει να επιλέξει το Α/Κ της κατηγορίας που ανταποκρίνεται
προσοχή στο σχετικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο και µελετώντας προσεκτικά
ένο Α Κ της επιλογής του και την επένδυση από αυτό σε συγκεκρι
υπό ΙΙ και ΙΙΙ 1Β και 2∆). Υπογραµµίζεται, τέλος, ότι τα Α/Κ δεν

προκαθορισ ένες αποδόσεις, ενώ υπόκεινται σε λειτουργικά/διαχειριστικά έξοδα
τη διαφορά της αξίας του κεφαλαίου της επένδυσης και της
χρόνο Η µεταβολή της τιµής του µεριδίου, ανάλογα µε τους τίτλους
και εποµένως, η απόδοση της επένδυσης, θετική ή αρνητική

ατιστηριακώς διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία (ETFs), και τις ειδικές
εκτός από τους κινδύνους που συνδέονται µε τα Α/Κ εν γένει, υπάρχει

να είναι κατώτερη εκείνης του δείκτη αναφοράς τους (tracking
περισσότερους λόγους, όπως π.χ. το ύψος των λειτουργικών /διαχειριστικών
διασπορά του χαρτοφυλακίου ή ενδεχοµένως ατυχείς επιλογές σε σχέση

α µόνο εµπορεύµατα) του δείκτη αναφοράς.  

διαχείρισης του Α/Κ αποτελεί η διαίρεση 
τοποθετήσουν τα διαθέσιµα τους στο Α/Κ 

ερινά αφού τα κεφάλαια του Α/Κ 
εταβάλλεται λόγω της καθηµερινής τους 

ικών αυτών προϊόντων, όπως αυτή 
των εριδίων ενός Α/Κ µπορεί να 

αγοράζουν ή πωλούν µερίδια. Η συνολική 
ενεργητικό του. Η καθαρή τιµή του κάθε 
εριδίων του µε την αξία του ενεργητικού 

δευτερευόντως σε τίτλους σταθερού 

σταθερού εισοδήµατος και έως 10% σε 

χρη ατιστήριο.  

κλάδους π χ. τεχνολογία, πληροφορική, 

οποιούνται σε αµοιβαία εσωτερικού, 
διαπραγ ατεύσιµα σε χρηµατιστήριο 

Funds -ETFs). Όπως όλα τα 
κίνδυνοι διαφοροποιούνται αναλόγως 

κινδύνων ενδεικτικώς, συναλλαγµατικό 
τους επενδυτικούς κινδύνους των 

επικινδυνότητας ενός Α/Κ δύναται να 
προϊόντων στα οποία επενδύει το 

κινδύνους που αναφέρθηκαν παραπάνω 
κίνδυνο ρευστότητας της αγοράς, τον 
Αντίστοιχα ισχύουν για ένα µετοχικό 
ανταποκρίνεται στο επενδυτικό του 
ς προσεκτικά τους κινδύνους που 

σε συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά 
ότι τα Α Κ δεν καταβάλλουν τόκο και 
διαχειριστικά έξοδα. Η απόδοση για το 

επένδυσης και της αποτίµησης αυτού σε 
ε τους τίτλους που περιλαµβάνει το 
αρνητική, µπορεί να είναι υψηλή. 
ς ειδικές κατηγορίες αυτών (π.x. 

εν γένει, υπάρχει ο κίνδυνος για τον 
τους (tracking error). To γεγονός αυτό 

λειτουργικών διαχειριστικών εξόδων, τους 
επιλογές σε σχέση µε την επένδυση σε 



 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ

Η παρούσα Πολιτική εφαρµόζεται στη λήψη
η Εταιρεία να επιτυγχάνει για τους Πελάτες
χειρισµό των εν γένει εντολών προς κατάρτιση
συµφερόντων τους. 

Η Πολιτική περιλαµβάνει τις διαδικασίες

• διασφαλίζεται η έγκαιρη, δίκαιη και
Πελατών ή τις θέσεις διαπραγµάτευσης

• λαµβάνονται επαρκή µέτρα ώστε να επιτυγχάνεται

Η περιγραφόµενη Πολιτική χειρισµού των
χειρίζεται εντολές του πελάτη µε αντικείµενο
της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και
το σκοπό της εκτέλεσής της από το τελευταίο

Συγκεκριµένα, κατά την παροχή υπηρεσιών
Εταιρεία, διαβιβάζει προς εκτέλεση την εντολή
∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων/ΟΣΕΚΑ
οντότητες αυτές  (Εκτελούσες Επιχειρήσεις
βέλτιστης εκτελέσεως, όπως αυτή προβλέπεται

Όταν η εντολή του Πελάτη πρόκειται να εκτελεσθεί
τον Πελάτη και εξασφαλίζει την προηγούµενη
να λαµβάνεται  γενικά ή επί συγκεκριµένων

∆εδοµένου ότι, δεν είναι δυνατή η παράλληλη
εντολή (είδος χρηµατοπιστωτικού µέσου κατηγορία
ιεράρχησή τους, ήτοι, αναγνώριση προτεραιότητας
κατά περίπτωση, µεγαλύτερη σηµασία στην
αποτελέσµατος για τους Πελάτες, σταθµίζοντας

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία, εκτός και αν
εκτέλεση των εντολών του και την ιεράρχηση

• ∆ιαβιβάζει τις εντολές προς Εκτελούσες
εντολών τους, να προσφέρουν βέλτιστη
επιλεγείσα Εκτελούσα Επιχείρηση υπόκειται

τεκµαίρει ότι η Εκτελούσα Επιχείρηση
βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών
2014/65/ΕΚ (“ΜiFID II”). Στην περίπτωση
Οδηγία αυτή, τότε η Εταιρεία ελέγχει
προβαίνει σε συµφωνίες µε την Εκτελούσα
βέλτιστης εκτέλεσης της MiFID. Σε κάθε
Επιχειρήσεων, η οποία είναι διαθέσι
Εταιρεία. 

• Η συναλλαγή εκτελείται από την Εκτελούσα
επιµέλεια στις Εκτελούσες Επιχειρήσεις
χρηµατοπιστωτικών µέσων που αυτός
ειδικές οδηγίες του Πελάτη. Οι εντολές
των εντολών που θεσπίζει η κάθε Εκτελούσα
διενεργούν αναλόγως του χρηµατοπιστωτικού
αντικείµενο διαπραγµάτευσης, οι
Εκκαθαρίζουσες Επιχειρήσεις. Ως προς
Επιχειρήσεις και Θεµατοφύλακες των
συµπίπτουν µε τις Εκτελούσες Επιχ
χρηµατοπιστωτικά µέσα, η ενηµέρωση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΕΝΤΟΛΩΝ  

εφαρµόζεται στη λήψη και διαβίβαση εντολών Πελατών, καθώς και κατά
τους Πελάτες της, Ιδιώτες και Επαγγελµατίες, το καλύτερο δυνατό

εντολών προς κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασµό τους και τη βέλτιστη

διαδικασίες που εφαρµόζονται προκειµένου να: 

δίκαιη και ταχεία διαβίβαση των εντολών Πελατών σε σχέση
διαπραγµάτευσης της ίδιας της Εταιρείας εφόσον συντρέχει περίπτωση

µέτρα ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα για τον

χειρισµού των εντολών που εφαρµόζει η Εταιρεία ισχύει στις περιπτώσεις
ε αντικείµενο την κατάρτιση συναλλαγής επί χρηµατοπιστωτικών

της λήψης και διαβίβασης εντολής του Πελάτη από την Εταιρεία
τελευταίο µε την κατάρτιση συναλλαγής για λογαριασµό του

παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων και λήψης και διαβίβασης
εκτέλεση την εντολή Πελάτη σε άλλες οντότητες (π.χ. άλλη ΕΠΕΥ
Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ) αναλυτικός κατάλογος των οποίων γνωστοποιείται

Εκτελούσες Επιχειρήσεις) πρέπει πρωτίστως να συµµορφώνονται πλήρως
ή προβλέπεται στις διατάξεις του Νόµου.  

πρόκειται να εκτελεσθεί εκτός Ρυθµιζόµενης Αγοράς, ΠΜ∆ ή ΜΟ∆
την προηγούµενη ρητή συναίνεσή του. Η εν λόγω προηγούµενη ρητή
συγκεκριµένων συναλλαγών. 

η παράλληλη και ισότιµη αξιολόγηση όλων των παραγόντων
χρηµατοπιστωτικού µέσου, κατηγορία πελάτη, τόπος εκτέλεσης, εκτελούσα επιχείρη

ριση προτεραιότητας σε ένα χαρακτηριστικό έναντι άλλου ή άλλων
ση ασία στην επίτευξη ορισµένων εξ αυτών έναντι άλλων, προς

Πελάτες σταθµίζοντας αυτούς και βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων.

εκτός και αν λάβει διαφορετικές συγκεκριµένες οδηγίες από τον
και την ιεράρχηση των στόχων του, προς επίτευξη βέλτιστου αποτελέσµατος

προς Εκτελούσες Επιχειρήσεις, οι οποίες είναι σε θέση, µε βάση
προσφέρουν βέλτιστη εκτέλεση της διαβιβαζόµενης από την Εταιρεία

ιχείρηση υπόκειται στο πεδίο της Οδηγίας 2014/65/ΕΚ (“Μ
Εκτελούσα Επιχείρηση απολαµβάνει υψηλού βαθµού αξιοπιστίας και

των εντολών που λαµβάνει, σύµφωνα µε τα κριτήρια που θέτει
Στην περίπτωση που η Εκτελούσα Επιχείρηση δεν είναι επιχείρηση

ελέγχει την πολιτική εκτέλεσης των εντολών της Εταιρεία
ε την Εκτελούσα Επιχείρηση προκειµένου να εξασφαλίσει την

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία ελέγχει την πολιτική εκτέλεσης
είναι διαθέσιµη και στους πελάτες της Εταιρείας κατόπιν γραπτού αιτ

από την Εκτελούσα Επιχείρηση στο όνοµα του Πελάτη. Η Εταιρεία
Εκτελούσες Επιχειρήσεις τις εντολές του Πελάτη προς κατάρτιση των

έσων που αυτός παραγγέλλει. ∆ιαβιβάζει επίσης στις Εκτελούσες
Πελάτη Οι εντολές αυτές εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανόνες για

η κάθε Εκτελούσα Επιχείρηση. Την εκκαθάριση/ διακανονισµό
του χρη ατοπιστωτικού µέσου και του Τόπου Εκτέλεσης στον
άτευσης οι Εκτελούσες Επιχειρήσεις ή οι εκάστοτε συνερ

Ως προς κινητές αξίες εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στο
ατοφύλακες των αποκτώµενων για λογαριασµό του Πελάτη χρη
Εκτελούσες Επιχειρήσεις, ελλείψει αντιθέτου ειδοποίησης του Πελάτη

η ενη έρωση ως προς το πρόσωπο του Θεµατοφύλακα παρέχεται

καθώς και κατά την Πελατών, µε σκοπό 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα κατά τον 
τους και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των 

Πελατών σε σχέση µε τις εντολές άλλων 
συντρέχει περίπτωση, και να 

αποτέλεσµα για τον Πελάτη. 

ισχύει στις περιπτώσεις που η Εταιρεία 
χρηµατοπιστωτικών µέσων στο πλαίσιο 

Εταιρεία προς τρίτο πρόσωπο προς 
λογαριασµό του Πελάτη. 

λήψης και διαβίβασης εντολών, η 
άλλη ΕΠΕΥ, πιστωτικό ίδρυµά ή ΑΕ 

οποίων γνωστοποιείται στον Πελάτη. Οι 
συµµορφώνονται πλήρως µε την υποχρέωση 

ΠΜ∆ ή ΜΟ∆ η Εταιρεία ενηµερώνει 
προηγούµενη ρητή συναίνεση δύναται 

παραγόντων που χαρακτηρίζουν µία 
εκτελούσα επιχείρηση) αλλά, απαιτείται 
έναντι άλλου ή άλλων, η Εταιρεία δίδει, 

άλλων προς επίτευξη του βέλτιστου 
. 

οδηγίες από τον Πελάτη ως προς την 
βέλτιστου αποτελέσµατος :  

θέση ε βάση την πολιτική εκτέλεσης 
Εταιρεία εντολή ως εξής: Αν η 
ΕΚ (“ΜiFID II”), η Εταιρεία 

αξιοπιστίας και ότι διαθέτει πολιτική 
κριτήρια που θέτει η κοινοτική οδηγία 

είναι επιχείρηση που υπόκειται στην 
Εταιρείας και αν χρειαστεί 

εξασφαλίσει την τήρηση του προτύπου 
πολιτική εκτέλεσης των Εκτελουσών 

κατόπιν γραπτού αιτήµατός τους προς την 

Εταιρεία διαβιβάζει µε κάθε 
των συναλλαγών επί των 

Εκτελούσες Επιχειρήσεις τις τυχόν 
κανόνες για την πολιτική εκτέλεσης 

διακανονισµό των συναλλαγών αυτών 
Εκτέλεσης στον οποίο αποτελεί αυτό 
εκάστοτε συνεργαζόµενες µε αυτές 

άτευση στο Χ.Α., Εκκαθαρίζουσες 
Πελάτη χρηµατοπιστωτικών µέσων 

ειδοποίησης του Πελάτη. Ως προς άλλα 
ατοφύλακα παρέχεται από την Εκτελούσα 



 

Επιχείρηση, µε την οποία είναι συµβεβλη
αυτή τον ενηµερώνει, βάσει των στοιχείων
συνεργάζεται η Εταιρεία και µε τις
Επιχειρήσεις/ Θεµατοφύλακες. 

Οι παράγοντες βέλτιστης διαβίβασης προς
στοιχεία που δηµοσιεύονται από τους τόπους
συστηµατικών εσωτερικοποιητών, ειδικών
εκτελέσεως των συναλλαγών δυνάµει του
αφορά ιδίως, µεταξύ άλλων, την τιµή, τα
δηµοσιεύονται από τις επιχειρήσεις επενδύσεων
κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων) τόπους

Ως βέλτιστο αποτέλεσµα θεωρείται η επίτευξη
Ως συνολικό τίµηµα νοείται το ποσό που
χρεώσεις που σχετίζονται µε την εκτέλεση

 
Βασικοί κανόνες χειρισµού Εντολών 

Όσον αφορά τη διαβίβαση εντολής, η Εταιρεία

• ∆ιασφαλίζει ότι όλες οι εντολές που
άµεσα και µε ακρίβεια. 

• Ενηµερώνει τον Πελάτη σχετικά µε κάθε
εντολής, αµέσως µόλις λάβει γνώση
αναστολή διαπραγµάτευσης ενός χρηµατοπιστωτικού
Εταιρείας. 

• Η Εταιρεία δεν οµαδοποιεί εντολές
εντολή Πελάτη, παρά µόνο εάν συντρέχουν
δεν ενδέχεται να αποβεί συνολικά εις
πελάτης έχει ενηµερωθεί εγγράφως ή
οµαδοποίηση αυτή ενδέχεται να αποβεί

 
Ειδικές οδηγίες του Πελάτη 

Όταν η Εταιρεία λαµβάνει συγκεκριµένη
διαβιβάζει προς εκτέλεση σύµφωνα µε τις
θεωρείται ότι τήρησε όλες τις απαραίτητες
όρους για τον Πελάτη και συνεπώς τεκµαίρεται
βέλτιστη διαχείριση εντολών. Όταν η συγκεκριµένη
βέλτιστης διαβίβασης εφαρµόζονται στις λοιπές

Όταν ο Πελάτης δίνει συγκεκριµένες
διαβίβασης/χρηµατοπιστωτικό µέσο, η Εταιρεία
είναι υπεύθυνη για την επιλογή του τόπου

Όταν ο Πελάτης δίνει οδηγίες για την
συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, ανεξάρτητα
επιτύχει την διαβίβαση της εντολής σε αυτό
καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά δεν είναι υπεύθυνη
συνέπειες που αφορούν την τιµή ή άλλο
εντολής. 

Με βάση τα παραπάνω, τυχόν συγκεκριµένες
τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα
διαβίβαση των εντολών του, ως προς τα στοιχεία

 
Τήρηση Αρχείων ∆ιαβίβασης Εντολών

Η Εταιρεία µεριµνά προκειµένου να τηρούνται
της προς όλες τις εποπτικές αρχές. 
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είναι συµβεβληµένος ο Πελάτης. Ο Πελάτης δικαιούται να ζητεί
βάσει των στοιχείων που θέτουν υπόψη της οι Εκτελούσες Επιχειρήσεις

και ε τις οποίες είναι συµβεβληµένος και ο ίδιος, ως προς

προς εκτέλεση αξιολογούνται από τις Εκτελούσες Επιχειρήσεις
από τους τόπους εκτελέσεως (συµπεριλαµβανοµένων των τόπων

εσωτερικοποιητών ειδικών διαπραγµατευτών και άλλων παρόχων ρευστότητας
δυνάµει του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) 2017/575 
την τιµή, τα έξοδα και την πιθανότητα εκτελέσεως, και (ii) µε

επιχειρήσεις επενδύσεων αναφορικά µε τους πέντε πρώτους (από άποψη
χρηµατοπιστωτικών µέσων) τόπους εκτέλεσης δυνάµει του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/576 

ται η επίτευξη του καλύτερου δυνατού τιµήµατος ως προς τη
το ποσό που αντιπροσωπεύει την τιµή του χρηµατοπιστωτικού µέσου
την εκτέλεση.  

 

Εταιρεία: 

εντολές που εκτελούνται για λογαριασµό Πελατών καταχωρούνται

σχετικά µε κάθε ουσιώδη δυσχέρεια που µπορεί να επηρεάσει την
λάβει γνώση της δυσχέρειας αυτής, Ως ουσιώδης δυσχέρεια ενδεικτικά

διαπραγµάτευσης ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου ή ένα σηµαντικό πρόβληµα

οµαδοποιεί εντολές Πελατών ή εντολές για ίδιο λογαριασµό εφόσον συντρέχει
µόνο εάν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) οµαδοποίηση
συνολικά εις βάρος του Πελάτη του οποίου η εντολή πρόκειται να
εγγράφως ή σε άλλο σταθερό µέσο ότι πρόκειται να οµαδοποιηθεί

να αποβεί εις βάρος του σε σχέση µε µια συγκεκριµένη εντολή

συγκεκριµένη οδηγία από τον Πελάτη αναφορικά µε την διαβίβαση
σύµφωνα µε τις οδηγίες του. Με την εφαρµογή των οδηγιών του
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την διαχείριση της εντολής µε
συνεπώς τεκµαίρεται ότι έχει συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις
Όταν η συγκεκριµένη οδηγία αφορά µόνο σε µία παράµετρο µιας

εφαρµόζονται στις λοιπές παραµέτρους της εντολής. 

συγκεκριµένες οδηγίες για την διαβίβαση της εντολής του σε

Εταιρεία, διαβιβάζει την εντολή σύµφωνα µε αυτές τις οδηγίες
τόπου εκτελέσεως/ χρηµατοπιστωτικού µέσου. 

οδηγίες για την διαβίβαση της εντολής του σε συγκεκριµένο χρόνο
περιόδου ανεξάρτητα από τη διαθέσιµη τιµή η Εταιρεία, καταβάλει
εντολής σε αυτό το συγκεκριµένο χρόνο ή κατά τη συγκεκριµένη

αλλά δεν είναι υπεύθυνη για την επιλογή του κατάλληλου χρόνου ή για
τιµή ή άλλους παράγοντες και προκύπτουν από την επιλογή του

συγκεκριµένες οδηγίες από τον Πελάτη ενδέχεται να εµποδίσουν
στην παρούσα, προκειµένου να επιτύχει το καλύτερο δυνατό

ως προς τα στοιχεία που καλύπτονται από τις οδηγίες αυτού. 

Εντολών 

προκειµένου να τηρούνται τα προσήκοντα και επαρκή αρχεία ώστε να πληρούνται

ύται να ζητεί από την Εταιρεία όπως 
Εκτελούσες Επιχειρήσεις µε τις οποίες 

ίδιος ως προς τις Εκκαθαρίζουσες 

Εκτελούσες Επιχειρήσεις σύµφωνα (i) µε τα 
συµπεριλαµβανοµένων των τόπων διαπραγµάτευσης, 

ρευστότητας) για την ποιότητα της 
) 2017/575 της Επιτροπής σε ό,τι 

εκτελέσεως και (ii) µε τις πληροφορίες που 
πρώτους από άποψη όγκου για κάθε 

ΕΕ) 2017/576 της Επιτροπής. 

ως προς τη συναλλαγή συνολικώς. 
ατοπιστωτικού µέσου και τις κάθε είδους 

Πελατών καταχωρούνται και επιµερίζονται 

επηρεάσει την ορθή διαβίβαση µιας 
δυσχέρεια ενδεικτικά αναφέρεται η 

σηµαντικό πρόβληµα στις υποδοµές της 

λογαριασµό εφόσον συντρέχει περίπτωση, µε 
προϋποθέσεις α) οµαδοποίηση των εντολών 

πρόκειται να οµαδοποιηθεί και (β) ο 
οµαδοποιηθεί η εντολή του και ότι η 

συγκεκριµένη εντολή. 

διαβίβαση της εντολής του, τη 
των οδηγιών του Πελάτη η Εταιρεία 
της εντολής µε τους πλέον ευνοϊκούς 
υποχρεώσεις της αναφορικά µε τη 

παράµετρο µιας εντολής, οι παράγοντες 

εντολής του σε συγκεκριµένο τόπο 
µε αυτές τις οδηγίες και συνεπώς, δεν 

συγκεκριµένο χρόνο ή κατά τη διάρκεια 
καταβάλει κάθε προσπάθεια να 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο µε τον 
κατάλληλου χρόνου ή για οποιεσδήποτε άλλες 

επιλογή του χρόνου διαβίβασης της 

εµποδίσουν την Εταιρεία, να λάβει 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα κατά την 

ώστε να πληρούνται οι υποχρεώσεις 



 

Η Εταιρεία, τηρεί αρχεία για το χρονικό
τουλάχιστον 5 έτη σε ανθεκτικά µέσα, προσβάσιµα

 
ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ

 

Με τον όρο Σύγκρουση Συµφερόντων νοείται
ακέραιης κρίσης ή λήψης απόφασης ενός στελέχους

• προσωπικές απόψεις, 

• ίδιο συµφέρον,  

• εξουσία τρίτου προσώπου, 

µε αποτέλεσµα να προκύπτει ενδεχόµενος
συµφέροντα και τη φήµη της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν µπορεί να αποκλείσει εκ
µεταξύ: α) αφενός της Εταιρείας, των αρµοδίων
2017/565 («Αρµόδια Πρόσωπα») και των
δυνητικών - µεταξύ τους.  

Η Πολιτική Αποφυγής Συγκρούσεως Συµφερόντων
δεοντολογίας, αλλά και διαδικασιών που υιοθετεί
διαχειρίζεται και να παρακολουθεί καταστάσεις
της παροχής επενδυτικών και παρεπόµενων

Σκοπός της συγκεκριµένης Πολιτικής είναι

• Η πρόληψη καταστάσεων σύγκρουσης
των Πελατών ή των δυνητικών Πελατών

• Η εφαρµογή διαδικασιών για τη διαχείριση

• Η εφαρµογή και η λειτουργία µηχανισµών
εξουσιοδοτηµένων στελεχών σε πληροφορία
σύγκρουσης συµφερόντων. 

• Η λήψη µέτρων για την αποφυγή
συµφερόντων. 

 

Η Εταιρεία, για την αποφυγή και αντιµετώπιση
συµφερόντων: 

• Προβαίνει σε διαχωρισµό των καθηκόντων
περιλαµβάνουν την παροχή υπηρεσιών
συγκρούονται ή εφόσον οι εν λόγω
συγκρούονται µεταξύ τους ή µε τα συµφέροντα

• Υιοθετεί διαδικασίες για την αποτροπή
κατά την παροχή επενδυτικών ή παρεποµένων

• ∆εν επιτρέπει την ταυτόχρονη ή διαδοχική
επενδυτικές ή παρεπόµενες υπηρεσίες
διαχείριση των συγκρούσεων συµφερόντων

• Εφαρµόζει σύστηµα αποδοχών στο οποίο
από τα έσοδα από µία επενδυτική δραστηριότητα
συµφερόντων σε σχέση µε τις δραστηριότητες

• Έχει µηχανισµό εντοπισµού και αναφορά
εντολές και οι επιδιωκόµενες συναλλαγές
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για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται από το Νόµο και σε
ανθεκτικά µέσα, προσβάσιµα κατά πρόσφορο τρόπο.  

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Συµφερόντων νοείται κάθε κατάσταση κατά την οποία η δυνατότητα
απόφασης ενός στελέχους της Εταιρείας επηρεάζεται ή δύναται να επηρεασθεί

προκύπτει ενδεχόµενος κίνδυνος πρόκλησης ζηµίας είτε στα συµφέροντα
ς. 

αποκλείσει εκ των προτέρων το ενδεχόµενο να ανακύψουν συγκρούσεις
ς των αρµοδίων προσώπων υπό την έννοια του Κατ' Εξουσιοδότηση

Πρόσωπα και των Πελατών της και αφετέρου β) των πελατών της Εταιρεία

Συγκρούσεως Συµφερόντων έχει στόχο την περιγραφή των κανόνων και
που υιοθετεί η Εταιρεία, προκειµένου να εντοπίζει µε τρόπο

ακολουθεί καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων που ενδεχοµένως ανακύπτουν
παρεπόµενων υπηρεσιών. 

Πολιτικής είναι κυρίως: 

καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων, οι οποίες δύναται να αποβούν επιζήµιες
δυνητικών Πελατών στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών

για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. 

λειτουργία µηχανισµών ελέγχου, οι οποίοι καθιστούν αδύνατη
σε πληροφορία, η χρήση της οποίας ενδέχεται να δ

την αποφυγή, την αντιµετώπιση και τη γνωστοποίηση περιπτώσεων

και αντιµετώπιση καταστάσεων που ενδέχεται να συνιστούν ή να

διαχωρισµό των καθηκόντων των Αρµοδίων Προσώπων των οποίων
παροχή υπηρεσιών σε αυτούς, εφόσον τα συµφέροντα των εν λόγω

οι εν λόγω Πελάτες εκπροσωπούν διαφορετικά συµφέροντα
τους ή µε τα συµφέροντα της Εταιρείας. 

την αποτροπή ή τον περιορισµό τυχόν ανάρµοστης συµπεριφοράς
επενδυτικών ή παρεποµένων υπηρεσιών. 

ταυτόχρονη ή διαδοχική συµµετοχή ενός Αρµοδίου Προσώπου ή στελέχους
παρεπόµενες υπηρεσίες, όταν η συµµετοχή αυτή ενδέχεται να αποβεί
συγκρούσεων συµφερόντων. 

αποδοχών στο οποίο οι αµοιβές των Αρµοδίων Προσώπων και στελεχών
επενδυτική δραστηριότητα, ώστε να αποκλείεται ή να αποτρέπεται η
µε τις δραστηριότητες αυτές. 

και αναφοράς των περιπτώσεων που θα µπορούσαν να εγείρουν
συναλλαγές συνιστούν κατάχρηση αγοράς. 

Νόµο και σε κάθε περίπτωση για 

οποία η δυνατότητα ανεξάρτητης και 
δύναται να επηρεασθεί από: 

στα συµφέροντα Πελατών είτε στα 

ανακύψουν συγκρούσεις συµφερόντων 
Κατ Εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) 

Εταιρείας - υφισταµένων ή 

κανόνων και αρχών επαγγελµατικής 
εντοπίζει µε τρόπο αποτελεσµατικό, να 
ενδεχοµένως ανακύπτουν στο πλαίσιο 

επιζήµιες για τα συµφέροντα 
υπηρεσιών. 

καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση µη 
ενδέχεται να δηµιουργήσει κατάσταση 

ση περιπτώσεων σύγκρουσης 

συνιστούν ή να οδηγούν σε σύγκρουση 

των οποίων τα κύρια καθήκοντα 
των εν λόγω Πελατών ενδέχεται να 
συµφέροντα, τα οποία ενδέχεται να 

συµπεριφοράς Αρµοδίου Προσώπου 

Προσώπου ή στελέχους, σε διαφορετικές 
να αποβεί επιζήµια για την ορθή 

και στελεχών είναι ανεξάρτητες 
αποτρέπεται η πρόκληση σύγκρουσης 

να εγείρουν υπόνοιες ότι οι 



 

Προσωπικές συναλλαγές: Η Εταιρεία
συναλλαγών του προσωπικού. Σύµφωνα µε
να διενεργούν συναλλαγές, οι οποίες: 

• είναι αντίθετες προς την ισχύουσα νοµοθεσία

• τους αποσπούν από τα καθήκοντα της

• δηµιουργούν κίνδυνο για τη φήµη της

Απαγορεύεται στα καλυπτόµενα γενιά από
εµπιστευτικές για τη διενέργεια προσωπικών
διασφαλίζουν ότι η διενέργεια προσωπικών
∆εν επιτρέπονται συναλλαγές που: 
• συνεπάγονται την κατάχρηση ή αθέµιτη

απαγορεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
Απαγορεύεται επίσης η εκµετάλλευση πληροφοριών
Η Εταιρεία τηρεί αρχείο µε τις προσωπικές
της.  
 
Επικαιροποίηση Πολιτικής 
Η Εταιρεία επανεξετάζει την Πολιτική σε
επίσης στην περίπτωση που ουσιώδης µεταβολή
δυνατό. 
Οποιαδήποτε αναθεώρηση γνωστοποιείται
ηλεκτρονικού µηνύµατος και sms) και ανάρτηση
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Εταιρεία έχει καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες για την
Σύµφωνα µε αυτές τις πολιτικές και διαδικασίες, τα Αρµόδια

ισχύουσα νοµοθεσία και τους ισχύοντες κανονισµούς 

καθήκοντα της θέσης εργασίας τους,  

τη φήµη της Εταιρείας.  

από την Πολιτική πρόσωπα να χρησιµοποιούν πληροφορίες
διενέργεια προσωπικών τους συναλλαγών. Τα καλυπτόµενα πρόσωπα

προσωπικών τους συναλλαγών δεν επιφέρει ζηµία στους Πελάτες

κατάχρηση ή αθέµιτη γνωστοποίηση των εµπιστευτικών πληροφοριών
µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 2014/596 για την κατάχρηση

εκµετάλλευση πληροφοριών αναφορικά µε επενδυτικές προθέσεις Πελάτη
τις προσωπικές συναλλαγές των καλυπτόµενων προσώπων που

την Πολιτική σε ετήσια βάση. Υποχρέωση επαναξιολογήσεως της
ουσιώδης µεταβολή επηρεάσει την ικανότητα της Εταιρείας να εξασφαλίσει

γνωστοποιείται στους Πελάτες µε σταθερό µέσο (συµπεριλαµβανοµένου
και ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.

διαδικασίες για την παρακολούθηση των 
Αρµόδια Πρόσωπα δεν επιτρέπεται 

χρησιµοποιούν πληροφορίες χαρακτηρισµένες ως 
καλυπτόµενα πρόσωπα οφείλουν, επίσης, να 

στους Πελάτες. 

πληροφοριών ή σε κάθε περίπτωση 
την κατάχρηση αγοράς. 

προθέσεις Πελάτη. 
προσώπων που ανήκουν στο προσωπικό 

επαναξιολογήσεως της Πολιτικής προκύπτει 
ς να εξασφαλίσει το βέλτιστο 

συµπεριλαµβανοµένου του γραπτού 
.gainaeed.gr ). 


