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Ζ Γ.Α. Ξεξβαλάο Σ.Α.Δ.Ξ.Δ.., αδεηνδνηήζεθε ( Απφθαζε 72
ε
 4-3-91) θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο. ΑΚΑΔ: 24014/06/Β/91/31   Α.Φ.Κ.: 

094324370     Γ.Ν..: ΦΑΔΔ Αζελψλ 

Αζήλα, Λνέκβξηνο 2007 

 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ ΞΑ ΡΖΛ ΑΞΝ 1.11.2007 ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ ΠΡΗΠ ΑΓΝΟΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΞΗΠΡΥΡΗΘΥΛ ΚΔΠΥΛ 

 

Αγαπεηέ Δπελδπηή, 

 

Κε ην λφκν 3606/2007 ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία νη δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/39/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ηηο αγνξέο ρξήκα ηνπ ηαησπθψλ κέζσλ (Market in Financial Instruments Directive, 

MiFID). Νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ηζρχνπλ απφ Η
1
* Λνεκβξίνπ 2007. 

1. Θαηηγοπιοποίηζη 

Πχκθσλα κε ην λ. 3606/2007, ε Γ.Α. ΞΔΟΒΑΛΑΠ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΖ Α.Δ.Ξ.Δ. ' φπσο θαη φιεο νη Δπηρεηξήζεηο Ξαξνρήο Δπελδπηηθψλ πεξεζηψλ (ΔΞΔ) - νθείιεη λα πξνβεί ζηελ θαηάηαμε ησλ πειαηψλ ηεο ζε κηα απφ ηηο εμήο ηξεηο θαηεγνξίεο α) 

ησλ ηδησηψλ, β) ησλ επαγγεικαηηψλ θαη γ) ησλ επηιέμηκσλ αληηζπκβαιιφκελσλ. Ζ θαηάηαμε απηή γίλεηαη γηα λα είλαη ζε ζέζε νη ΔΞΔ λα παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ηελ θαηάιιειε θαη αξκφδνπζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πξνζηαζία θαηά ηελ 

παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε ζπιιέμεη ζην πιαίζην ηεο κέρξη ηψξα ζπλεξγαζίαο καο, ζαο έρνπκε θαηαηάμεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Ηδιυηών Ξελαηών θαη, επνκέλσο, ε Δηαηξία καο Βα ζαο αληηκεησπίδεη σο ηδηψηε πειάηε, εθηφο αλ άιισο 

ζπκθσλεζεί κεηαμχ καο. 

Πηελ θαηεγνξία ησλ Ηδησηψλ Ξειαηψλ παξέρεηαη ην πςειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη σο πξνο ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ 

ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ησλ πειαηψλ καο, 

Πε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 7 παξ. 3 ηνπ λ. 3606/2007 θαη επηζπκείηε ηελ αιιαγή ηεο ηαμηλφκεζήο ζαο, ζεσξψληαο φηη ε Δηαηξία καο ζα κπνξνχζε λα ζαο αληηκεησπίδεη σο επαγγεικαηία πειάηε σο 

πξνο έλα ή πεξηζζφηεξα είδε επελδπηηθψλ πξντφλησλ ή ζπλαιιαγψλ ή κία ή πεξηζζφηεξεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο, ζα πξέπεη λα απεπζχλεηε γξαπηψο ζρεηηθφ αίηεκα πξνο ηελ Δηαηξία καο, πξνθεηκέλνπ απηή λα εμεηάζεη αλ ζπληξέρνπλ ζην 

πξφζσπν ζαο νη πξνβιεπφκελεο ζην λφκν πξνυπνζέζεηο. Πε θάζε πεξίπησζε, αθφκα θαη αλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ θαηάηαμή ζαο σο επαγγεικαηία πειάηε, ε Δηαηξία καο επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη ην 

αίηεκα ζαο ηδίσο εθφζνλ - ιακβάλνληαο ππφςε ην πεξηερφκελν ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ επηζπκείηε λα δηελεξγείηε θαη ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ νπνίσλ ζα είζηε απνδέθηεο - θξίλεη άηη ε κεησκέλε πξνζηαζία δελ δηθαηνινγείηαη βάζεη ηεο 

πείξαο θαη ηεο γλψζεο ζαο ζε ζέκαηα επελδπηηθψλ απνθάζεσλ. Ρπρφλ θαηάηαμή ζαο ζηελ θαηεγνξία ησλ επαγγεικαηηψλ πειαηψλ ζα ζπλεπάγεηαη ρακειφηεξε πξνζηαζία ζαο, σο εμήο: 

• Ζ Δηαηξία καο ζα έρεη πεξηνξηζκέλεο ππνρξεψζεηο παξνρήο πξν-ζπλαιιαθηηθήο πιεξνθφξεζήο ζαο. Δηδηθφηεξα, ε Δηαηξία καο: 

α) Θα ζαο πιεξνθνξεί πεπιοπιζμένυρ i) σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο θηλδχλνπο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ επί ησλ νπνίσλ πξφθεηηαη λα ζπλαιιάζζεζζε, θαη ίί) σο πξνο ηνλ ηξφπν θχιαμεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ζαο κέζσλ απφ ηελ Δηαηξία καο ή απφ ηξίην, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

β) Γελ ζα ζαο πιεξνθνξεί εθ ησλ πξνηέξσλ ί) γηα ηηο ρξεψζεηο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζαο παξέρεη θαη ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγείηε κέζσ απηήο, αιιά νχηε θαη, ίί) γεληθψο γηα ηελ ίδηα ηελ Δηαηξία καο υί) ηηο ππεξεζίεο πνπ απηή 

έρεη άδεηα λα παξέρεη, ίλ) ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο καο θαη λ) ηηο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδεη γηα ηελ απνθπγή πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, εθηφο θαη αλ, σο πξνο ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ππνβάιιεηε 

ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ Δηαηξία καο. 

• Όπνπ απαηηείηαη ε αμηνιφγεζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ή ηεο θαηαιιειφηεηαο κηαο ζπλαιιαγήο ελφο επελδπηηθνχ πξντφληνο ή κηαο επελδπηηθήο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε εζάο, ε Δηαηξία καο ζα δχλαηαη λα ζεσξήζεη σο δεδνκέλν φηη 

δηαζέηεηε ηελ απαξαίηεηε γλψζε θαη εκπεηξία λα θαηαλνήζεηε ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζενηε, γηα ηηο ζπλαιιαγέο σο πξνο ηηο νπνίεο ζα έρεηε δεηήζεη λα αληηκεησπηζζείηε σο επαγγεικαηίαο πειάηεο. 

• Ζ Δηαηξία καο ελδέρεηαη λα εθαξκφδεη δηαθνξεηηθή πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ σο πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο απφ απηή πνπ εθαξκφδεη γηα ηνπο ηδηψηεο πειάηεο. 

• Ζ Δηαηξία καο δελ ζα ππνρξενχηαη λα ζαο απνζηέιιεη ηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε σο πξνο ηηο εθηειεζζείζεο εληνιέο ζαο ηελ νπνία απνζηέιιεη ζηνπο ηδηψηεο πειάηεο ην αξγφηεξν ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εθηέιεζε 

ηεο εληνιήο. 

2. Κέζο επικοινυνίαρ yια ηην αποζηολή ειδικών πληποθοπιών 

Ζ Δηαηξία καο ζα ζαο απνζηέιιεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ελεκεξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λ. 3606/2007 θαη ηηο θαη
1
 εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδφκελεο Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο κε ηηο νπνίεο εηζάγεηαη ππνρξέσζε ελεκέξσζήο 

ζαο κε έγραξην ή άιιν ζηαζεξφ κέζν, κε έλα απφ ηα κέζα πνπ ζα καο ππνδείμεηε, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Ξαξάξηεκα 1, ή πνπ ηπρφλ καο έρεηε ήδε ππνδείμεη. Γηα ην ιφγν απηφ παξαθαινχκε λα ζπκπιεξψζεηε θαη λα καο απνζηείιεηε ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ ην έληππν ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 1. Δθφζνλ δελ ιάβνπκε ζρεηηθή απάληεζή ζαο ζεσξνχκε φηη επηζπκείηε φπσο ε επηθνηλσλία καο δηελεξγείηαη κέζσ ηαρπδξνκείνπ, κε απιή επηζηνιή, ζηε ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο 

πνπ καο έρεηε γλσζηνπνηήζεη. Παο γλσξίδνπκε φηη απφ 1.12.2007 ζα επηβαξχλεζηε κε ην αλάινγν θφζηνο, ήηνη 0,50-5 επξψ, αλαιφγσο ησλ παξαγφλησλ πνπ ην πξνζδηνξίδνπλ, αλά απνζηειιφκελε ζε ζαο επηζηνιήο θαμ ή κελχκαηνο (SMS). 

Δηδηθψο σο πξνο ηελ εηδνπνίεζε πνπ ζα ζαο απνζηέιινπκε ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ καο έρεηε παξαγγείιεη θαη πεξηιακβάλεη ηηο νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ζαο, εθφζνλ ζπλαηλέζεηε πξνο 

ηνχην θαηά ηα αλσηέξσ, δηθαηνχκαζηε λα ζαο παξέρνπκε ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο κέζσ κελχκαηνο πνπ ζα ζαο απνζηέιιεηαη ζε θηλεηφ ηειέθσλν (sms). 

Κε ην παξφλ, θαιείζηε λα ζπκβάιιεηε ζηελ δηακφξθσζε ησλ ζπκβαηηθψλ καο ζρέζεσλ θαζνξίδνληαο ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ηεο Δηαηξίαο κε εζάο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε ελεκέξσζή ζαο είλαη ε εθ κέξνπο ζαο 

γλσζηνπνίεζε αξηζκνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηδίσο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο. Πεκεηψλεηαη φηη πειάηεο πνπ ζα επηιέμνπλ λα ελεκεξψλνληαη απνθιεηζηηθά κέζσ e-mail δελ ζα επηβαξχλνληαη κε πξφζζεηα έμνδα ελεκέξσζεο. Πε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε, ε Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρξεψλεη γηα ηελ ελεκέξσζε θαηά ηα σο άλσ αλαθεξφκελα. 

Ξαξαθαινχκε λα ζπκπιεξψζεηε θαη λα καο επηζηξέςεηε, ππνγεγξακκέλν, ην Ξαξάξηεκα 1 πνπ αθνινπζεί. Αιισο ε Δηαηξία ζα ζπλερίζεη λα ζαο ελεκεξψλεη ζηε δηεχζπλζε πνπ ηεο έρεηε ήδε γλσζηνπνηήζεη, ρξεψλνληάο ζαο κε ην αλάινγν πνζφ 

αλά ελεκέξσζε. 

3. Πηοισεία Δπενδςηή και επικαιποποίηζη αςηών. 

Πην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο απφθαζεο 23/404/22.11.2006 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο «Ξξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο»,η εηαιπεία μαρ έσει 

ςποσπέυζη να ζςλλέξει ζηοισεία πος αθοπούν ζηην εξακπίβυζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ηος ππαγμαηικού δικαιούσος και ηυν ανηιπποζώπυν εκάζηος σπημαηιζηηπιακού λογαπιαζμού. 
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Ζ Γ.Α. Ξεξβαλάο Σ.Α.Δ.Ξ.Δ.., αδεηνδνηήζεθε ( Απφθαζε 72
ε
 4-3-91) θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο. ΑΚΑΔ: 24Ν14/06/Β/91/31   Α.Φ.Κ.: 

094324370     Γ.Ν..: ΦΑΔ Δ Αζελψλ 

Ξπορ ηούηο, οθείλεηε να μαρ αποζηείλεηε: α )  Ανηίγπαθο Αζηςνομικηρ Ραςηόηηηορ Β) Δκκαθαπιζηικό Πημείυιια π Ξιζηοποιηηικό Φοπολογικήρ ζαρ  Δνημεπόηηηαρ, Βεβαίυζη διεύθςνζηρ καηοικίαρ και επγαζίαρ ζαρ (πσ 

λογ. ΝTE. ΑΔΖ, ΔΑΑΞ),βεβαίυζη ηηλεθυνικού απιθμού ( ινγ. Ρειεθψλνπ) και Βεβαίυζη επαγγέλμαηορ ζαρ (πσ βεβαίυζη επγοδόηη ή παπαζηαηικά αζθαλιζηικού Φοπέα) 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ, ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαη ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ γηα ηε δηαβίβαζε εληνιψλ ηνπ πξνζψπσλ, ε Δηαηξία καο δχλαηαη λα αξθείηαη ζε θάζε έγγξαθν πνπ θαηά ην λφκν 

ζεσξείηαη σο απφδεημε ηεο ηαπηφηεηαο λνκηθνχ ε θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη ηεο εθπξνζσπήζεσο ή αληηπξνζσπεχζεσο απηνχ. 

Ζ νκαιή θαη ηαθηηθή δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ επηβάιιεη φπσο ν δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαθνηλψλεη γξαπηψο ζηελ Δηαηξία ακειιεηί θάζε κεηαβνιή ηεο επσλπκίαο, ηνπ δηαθξηπθνχ ηίηινπ, ηεο έδξαο, ηεο δηεπζχλζεσο, ηνπ ζθνπνχ, ησλ 

λνκίκσλ εθπξνζψπσλ, ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ γηα ηε δηαβίβαζε ησλ εληνιψλ ηνπ πξνζψπσλ θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλεη ζηελ ΔΞΔ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηελ αλάθιεζε ή 

κεηαβνιή ηεο εθπξνζσπεπηηθήο εμνπζίαο ή ηεο εμνπζίαο γηα ηε δηαβίβαζε εληνιψλ, πνπ έρεη ρνξεγεζεί κε δήισζε ηνπ πξνο ηελ Δηαηξία. Ν δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ, δελ δηθαηνχηαη λα επηθαιεζζεί νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ αλσηέξσ 

ζηνηρείσλ, εάλ δελ ηελ έρεη γλσζηνπνηήζεη πξνεγνπκέλσο ζηελ Δηαηξία εγγξάθσο θαη εηδηθψο. Ζ ππνρξέσζε απηή αλαθνηλψζεσο ηζρχεη αθφκα θαη εάλ ε ρνξήγεζε ηεο εθπξνζσπεπηηθήο εμνπζίαο ή ηεο εμνπζίαο γηα ηε δηαβίβαζε εληνιψλ ηνπ 

δεκνζηεχεηαη ή θαηαρσξείηαη ζε δεκφζηα κεηξψα ε έληππα θαη ε αλάθιεζε ή κεηαβνιή ππφθεηηαη θαη απηή νκνίσο ζε δεκνζίεπζε ε θαηαρψξηζε. 

Θάζε πξάμε ηεο ΔΞΔ πξνο ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν πνπ ηεο έρεη γλσζηνπνηεζεί απφ ηνλ ηειεπηαίν, ινγίδεηαη έγθπξε, εθφζνλ δελ ηεο έρεη αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ηπρφλ 

αλάθιεζε ή κεηαβνιή ηεο εθπξνζσπεπηηθήο ή αληηπξνζσπεπηηθήο εμνπζίαο ηνπ. 

 

4. Ιοιπέρ πληποθοπίερ 

Δπηζπλάπηνπκε ζηελ παξνχζα: 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηα ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο καο θαη ηηο παξερφκελεο απφ απηή ππεξεζίεο, ην κέζν θαη ηε γιψζζα ηεο κεηαμχ καο επηθνηλσλίαο, ηελ πεξηνδηθφηεηα ησλ αλαθνξψλ καο πξνο εζάο θιπ. 

2. Ρελ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξία καο σο πξνο ζέκαηα πηζαλήο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 

3. Ρελ πεξηγξαθή ησλ επελδπηηθψλ θηλδχλσλ ελ γέλεη, θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη θηλδχλσλ πνπ ελέρνπλ νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ησλ κεηαμχ καο 

ζπλαιιαγψλ ζην πιαίζην παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ καο. 

4. Ρελ Ξνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιψλ πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξία καο. 

5. Ρνπο ηφπνπο  εθηέιεζεο Δληνιψλ, ηηο Δθηεινχζεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο Δθθαζαξίδνληεο ζεκαηνθχιαθεο. 

6. Ρηο πξνκήζεηεο, έμνδα ζπλαιιαγψλ θαη, ελ γέλεη, ην θφζηνο, κε ην νπνίν επηβαξχλεζηε θαηά ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

7. Ξιεξνθνξίεο γηα ηε θχιαμε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζαο κέζσλ θαη θεθαιαίσλ , 

8. Ξιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ εμέηαζε παξαπφλσλ ηνπ Ξειάηε . 

Ξαξαθαινχκε φπσο ζπκπιεξψζαηε, ππνγξάςεηε θαη επηζηξέςεηε ζηελ Γ.Α,ΞΔΟΒΑΛΑΠ Σ,Α,Δ.Ξ,Δ., Πνθνθιένπο 7-9, Αζήλα 10559, γηα ην ηκήκα Δμππεξέηεζεο Ξειαηείαο ηα αθφινπζα έληππα.: 

1. Έληππν Γήισζεο ζηνηρείσλ επελδπηή γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ. (Ξαξάξηεκα 1) 

2. Έληππν Γειψζεσλ- Βεβαηψζεσλ ηνπ επελδπηή πξνο ηελ Γ.Α,ΞΔΟΒΑΛΑΠ Σ,Α,Δ.Ξ,Δ. σο πξνο πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία πξνο αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ζπκβαηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ζε απηφλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ζηα νπνία ζα επελδχεη ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (Ξαξάξηεκα 2). 

3. Έληππν Ππλαίλεζεο Δπελδπηή (Ξαξάξηεκα 3). 

Δθφζνλ επηζπκείηε πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο ή πιεξνθνξίεο, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε καδί καο ζην ηειέθσλν 210 3727201. Ζ επαγγεικαηηθή καο ζρέζε αλέθαζελ βαζηδφηαλ  

ζηε κεηαμχ καο εκπηζηνζχλε θαη θαιή επηθνηλσλία. Παο επραξηζηνχκε γηα ηελ εκπηζηνζχλε ζαο, Ξαξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε, 

Κε εθηίκεζε, 

 

Θσλζηαληίλνο Γ. Ξεξβαλάο 

Αληηπξφεδξνο 
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Ζ Γ.Α. Ξεξβαλάο Σ.Α.Δ.Ξ.Δ.., αδεηνδνηήζεθε ( Απφθαζε 72
ε
 4-3-91) θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο. ΑΚΑΔ: 24014/06/Β/91/31   Α.Φ.Κ.: 

094324370     Γ.Ν..: ΦΑΔ Δ Αζελψλ 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 

Α. Υρ ππορ ηην Δηαιπία μαρ: 

1. Ξιήξεο επσλπκία: Γ.Α. ΞΔΟΒΑΛΑΠ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

2. Γηεχζπλζε γξαθείσλ έδξαο: Πνθνθιένπο 7-9, 105 59 Αζήλα 

3. Πηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηελ Δηαηξία καο: Ρειέθσλν: 210 

3727 200 

Αξηζκφο Φαμ: 210 3210291 Γηεχζπλζε e-mail: 

info@pervanas.gr Ηζηνζειίδα: www.pervanas.gr 

4. Ζ Δηαηξία καο έρεη ιάβεη ηελ ππ' αξηζκ. 72/4.3.1991 άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο Διιάδνο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ' αξ. 4/271/8.5.2003 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 

Διιάδνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δηθαηνχηαη λα παξέρεη ηηο εμήο επελδπηηθέο ππεξεζίεο: 

Α. Θχξηεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο 

(α) Ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, γηα θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ ζε 

ρξεκαηνπηζησπθά κέζα. 

(β) Δθηέιεζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ αγνξάο ή πψιεζεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ. 

(γ) Ξαξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή πξνζσπηθψλ ζπκβνπιψλ ζε πειάηε, είηε θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ είηε κε 

πξσηνβνπιία ηεο Δηαηξίαο, ζρεηηθά κε κία ή πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. 

(δ)  Ρνπνζέηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ρσξίο δέζκεπζε αλάιεςεο 

(ε)               Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε δηαρείξηζε θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Δηαηξίαο ραξηνθπιαθίσλ πειαηψλ ζην πιαίζην εληνιήο ηνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά 

κέζα. 

Β. Ξαξεπφκελεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο 

(α) Φχιαμε θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζεκαηνθχιαθα θαη 

παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, φπσο ε δηαρείξηζε ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ή παξερφκελσλ αζθαιεηψλ. 

(β) Ξαξνρή πηζηψζεσλ ζε επελδπηή πξνο δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζηελ νπνία κεζνιαβεί ε Δηαηξία, ε νπνία 

παξέρεη ηελ πίζησζε ή ην δάλεην. 

(γ) Ξαξνρή ζπκβνπιψλ ζε επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ε δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο ηελ θιαδηθή ζηξαηεγηθή θαη ζπλαθή ζέκαηα, θαζψο θαη παξνρή 

ζπκβνπιψλ θαη ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ. 

(δ) Ξαξνρή ππεξεζηψλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο εθφζνλ ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

(ε) Έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ή άιιεο κνξθέο γεληθψλ ζπζηάζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλαιιαγέο  ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. 

(ζη) Ξαξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ αλαδνρή. 

(ε)         Ξαξνρή επελδπηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηα ππνθείκελα κέζα ησλ παξαγψγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ε έσο δ θαη η ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/2007, εθφζνλ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή 

επελδπηηθψλ ή παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Ζ Δηαηξία καο ππάγεηαη ζηελ επνπηεία ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, ηεο νπνίαο ηα ζηνηρεία είλαη ηα εμήο: 

Γηεχζπλζε: Θνινθνηξψλε 1 & Πηαδίνπ, 105 62 Αζήλα 

Ρει. θέληξν: 210 33.77.100 

Ηζηνζειίδα: www.hcmc.gr 

Γξαθείν πνδνρήο Ξνιηηψλ: 

πεχζπλε επηθνηλσλίαο: θ. Ξ. Αζεκαθνπνχινπ 

Ρειέθσλν επηθνηλσλίαο: 210 33.77.297 

 

Β. Ρπόπορ και γλώζζα επικοινυνίαρ 

1. Ρν ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζαο απνζηέιινληαη απφ ηελ Δηαηξία καο ζα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα ειιεληθά ζα δηελεξγείηαη θαη νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ κεηαμχ καο επηθνηλσλία. 

2. Ζ αιιεινγξαθία θαη ελ γέλεη επηθνηλσλία ηνπ Ξειάηε κε ηελ Δηαηξία πξαγκαηνπνηείηαη: 

α) Γξαπηψο, σο εγγξάθνπ λννπκέλνπ θαη ηνπ ηειενκνηνηππηθνχ κελχκαηνο (Fax) ή ηνπ κελχκαηνο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (φπσο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ e-mail). 

β) Ξξνθνξηθψο, θαη κέζσ ηειεθψλνπ ζηνπο ηειεθσληθνχο αξηζκνχο πνπ γλσζηνπνηεί ε Δηαηξία ζηνλ πειάηε γηα ην ζθνπφ απηά. Ζ Δηαηξία, γηα ιφγνπο 

αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ, επηθπιάζζεη ζηνλ εαπηφ ηεο ην δηθαίσκα λα κελ δέρεηαη εληνιέο θαη νδεγίεο πνπ ηεο δίδνληαη κέζσ άιισλ ηειεθψλσλ. 

Δηδηθψο σο πξνο ηελ ελεκέξσζε πνπ παξέρεη ε Δηαηξία ζηνλ Ξειάηε θαηά ηα νξηδφκελα ζηε παξάγξαθν 2 ηεο σο άλσ επηζηνιήο καο, ε επηθνηλσλία κε ηνλ Ξειάηε ζα γίλεηαη θαηά ηα εθεί πξνβιεπφκελα. 

Πην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο θαηά ηα αλσηέξσ, κεηαμχ άιισλ, δίδνληαη εληνιέο θαη νδεγίεο ζηελ Δηαηξία απφ ηνλ Ξειάηε θαη ελεκεξψλεηαη ν Ξειάηεο απφ ηελ Δηαηξία. Ζ Δηαηξία, ηεξψληαο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε καγλεηνθψλεζε ησλ ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ κε ηνλ Ξειάηε, 

mailto:inf0@pervanas.gr
http://www.hcmc.gr/
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Ζ Γ.Α. Ξεξβαλάο Σ.Α.Δ.Ξ.Δ.., αδεηνδνηήζεθε ( Απφθαζε 72
ε
 4-3-91) θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο. ΑΚΑΔ: 24014/06/Β/91/31   Α.Φ.Κ.: 

094324370     Γ.Ν..: ΦΑΔ Δ Αζελψλ 

Γ. Ξεπιοδικόηηηα και πεπιεσόμενο αναθοπών 

Θαζφλ ρξφλν ε Δηαηξία παξέρεη ζηνλ Ξειάηε επελδπηηθέο ππεξεζίεο, ζα ηνπ απνζηέιιεη ελεκέξσζε σο πξνο ηηο παξερφκελεο ζ" απηφλ ππεξεζίεο σο εμήο: 

α. Δληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζπλαιιαγήο απφ ηελ Δηαηξία καο, απηή ζα απνζηέιιεη ζηνλ Ξειάηε κε έγραξην ή άιιν ζηαζεξφ κέζν - θαηά ηα νξηδφκελα ζηε παξάγξαθν 2 ηεο σο άλσ επηζηνιήο 

καο - αλαιπηηθή ελεκέξσζε σο πξνο ηελ εθηειεζζείζα απφ ηελ Δηαηξία καο εληνιή ζαο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο σο πξνο ην είδνο ηεο εληνιήο, ηελ ηηκή ζηελ νπνία θαηαξηίζηεθε ε ζπλαιιαγή, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

ρξεψζεσλ θαη πξνκεζεηψλ κε ηηο νπνίεο επηβαξχλεηαη ν Ξειάηεο ζε ζρέζε κε ηελ εθηειεζζείζα εληνιή θηι. 

β. Ζ Δηαηξία, εθφζνλ θαηέρεη ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή θεθάιαηα ηνπ Ξειάηε, ηνπ απνζηέιιεη εηεζίσο κέζσ ηνπ ζηαζεξνχ κέζνπ πνπ έρεη επηιέμεη ν Ξειάηεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηε παξάγξαθν 2 ηεο σο άλσ επηζηνιήο καο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην Ξαξάξηεκα 1, θαηάζηαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πνπ ε Δηαηξία θαηέρεη νπο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ ηφηε ηξέρνληνο έηνπο. 

Πηελ θαηάζηαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Ξειάηε παξαηίζεληαη ιεπηνκεξψο ηα θεθάιαηα, θαζψο θαη - θαη
1
 είδνο θαη πνζφηεηα - ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ θαηέρεη ε Δηαηξία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ξειάηε ζεο 31 

Γεθεκβξίνπ. Ζ Δηαηξία ελεκεξψλεη επίζεο ηνλ Ξειάηε κε ηελ θαηάζηαζε απηή ζε πεξίπησζε πνπ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Ξειάηε απεηέιεζαλ αληηθείκελν δαλεηζκνχ εθ κέξνπο ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη ηπρφλ φθεινο πνπ 

απεθφκηζε ζρεηηθψο ν Ξειάηεο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαζ' χηκνο θαη σο πξνο ηελ αθξηβή γελεζηνπξγφ ηνπ αηηία. 

 

Γ. Θάλςτη Πςνεγγςηηικού 

Πε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο ηεο Δηαηξίαο, νη πειάηεο ηεο θαιχπηνληαη γηα απαηηήζεηο ηνπο θαη" απηήο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνρή ζ" απηνχο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη θχιαμε ηίηισλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί ηνπ Ππλεγγπεηηθνχ Θεθαιαίνπ Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθψλ πεξεζηψλ (λ. 2533/1997). Ρν κέγηζην χθνο ηεο θαιχςεσο πξνο θάζε Ξειάηε ηεο Δηαηξίαο γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ απφ φιεο ηηο παξερφκελεο 

ζ' απηφλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη ηε θχιαμε ηίηισλ αλέξρεηαη ζε ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) Δπξψ. 

Ζ Γ.Α.ΞΔΟΒΑΛΑΠ Σ.Α.Δ.Ξ.Δ.. εθαξκφδεη απζηεξή πνιηηηθή δηαρσξηζκνχ ρξεκάησλ θαη ηίηισλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ΣΑ ησλ επελδπηψλ απφ ηεο εηαηξείαο. Ππλεπψο δελ ζπληξέρεη θίλδπλνο απψιεηαο ησλ ελ ιφγσ κεηνρψλ 

ηνπ επελδπηή, ησλ κεηξεηψλ ηνπ θαζψο θαη ησλ ζέζεσλ ηνπ ζε παξάγσγα. 

Ρν πην ζεκαληηθφ είλαη φηη θαη ν ίδηνο ν επελδπηήο κπνξεί λα ειέγμεη φηη νη κεηνρέο βξίζθνληαη δηαρσξηζκέλεο ζην φλνκα ηνπ ζην ΠΑΡ ηεο ΔΣΑΔ είηε κε αίηεζε (απηνπξφζσπε ή εμνπζηνδφηεζε) ζηελ ΔΣΑΔ, είηε ηειεθσληθά, είηε 

κέζσ internet (ιακβάλνληαο password θαη user name). 

Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα απηφ παξέρνληαη ζηελ ΔΣΑΔ, ηει. 210-3366800. 
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Ζ Γ.Α. Ξεξβαλάο Σ.Α.Δ.Ξ.Δ.., αδεηνδνηήζεθε ( Απφθαζε 72
ε
 4-3-91) θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο. ΑΚΑΔ: 24014/06/Β/91/31   Α.Φ.Κ.: 

094324370     Γ.Ν..: ΦΑΔ Δ Αζελψλ 

ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΔΛΡΝΞΗΠΚΝ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΠΓΘΟΝΠΔΥΠ ΠΚΦΔΟΝΛΡΥΛ 

 

Ζ Δηαηξία έρεη δηακνξθψζεη Ξνιηηηθή Δληνπηζκνχ θαη Γηαρείξηζεο Ππγθξνχζεσλ Ππκθεξφλησλ («ε Ξνιηηηθή»), ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ιακβάλεη, ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ, θάζε εχινγν κέηξν γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη α) ηελ απνθπγή ελδερνκέλσλ 

ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη β) ηελ επίιπζε πθηζηακέλσλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ 

α) αθελφο ηεο Δηαηξίαο, ησλ θαιππηνκέλσλ πξνζψπσλ ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 1 ηεο ππ' αξηζκφ 2/452/1.11.2007 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο («Θαιππηφκελα Ξξφζσπα»), ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα 

κε ηελ Δηαηξία κε ζρέζε ειέγρνπ (π.ρ. ζπγαηξηθή ή ζπγαηξηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο) θαη, αθεηέξνπ, ησλ Ξειαηψλ ηεο θαη β) αθεηέξνπ ησλ Ξειαηψλ ηεο Δηαηξίαο κεηαμχ ηνπο. 

Ζ Δηαηξία ελεκεξψλεη κε ην παξφλ ζπλνπηηθψο ηνπο Ξειάηεο σο πξνο ηελ Ξνιηηηθή πνπ αθνινπζεί γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο επελδπηηθψλ ή παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ. 

1. Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ πολιηικήρ 

Ζ Δηαηξία εθαξκφδεη ηελ Ξνιηηηθή ηεο ζεο ζρέζεηο ηεο κε φινπο ηνπο Ξειάηεο ηεο, ζηνπο νπνίνπο παξέρεη επελδπηηθέο ή παξεπφκελεο ππεξεζίεο. 

2. Δνηοπιζμόρ πεπιπηώζευν πιθανήρ ζςγκπούζευρ ζςμθεπόνηυν 

Πχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κπνξεί λα αλαθχςεη σο πξνο νπνηαδήπνηε παξερφκελε απφ ηελ Δηαηξία επελδπηηθή ή παξεπφκελε ππεξεζία. Γηα ην ζθνπφ ηνπ εληνπηζκνχ ηπρφλ αλαθπφκελσλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ νπζηαζηηθφ θίλδπλν δεκίαο ησλ πειαηψλ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ παξνρή ζ' απηνχο επελδπηηθψλ ή παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ, ε Δηαηξία έρεη ζεζπίζεη δηαδηθαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψλεη αλ ε ίδηα ή Θαιππηφκελν Ξξφζσπν ή 

πξφζσπν ζπλδεφκελν άκεζα ή έκκεζα κε εθείλε κε ζρέζε ειέγρνπ βξίζθεηαη, είηε ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε ηεο ππεξεζίαο είηε απφ νπνηαδήπνηε άιιε άπνςε, ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο, πνπ παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά: 

α) Ζ Δηαηξία ή ηα Θαιππηφκελα Ξξφζσπα είλαη πηζαλφλ λα απνθνκίζνπλ νηθνλνκηθφ φθεινο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηπηψζεσο ζηελ νπνία απνθεχγνπλ νηθνλνκηθή δεκία, ή ζπγθξηηηθά πιενλέθηεκα σο πξνο ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο εηο 

βάξνο ηνπ Ξειάηε π,ρ. ί) αλ ε Δηαηξία ή ηα Θαιππηφκελα Ξξφζσπα , ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ επελδπηηθή έξεπλα ή αλάιπζε πνπ δηεμάγεηαη απφ ην αληίζηνηρν ηκήκα ηεο Δηαηξίαο πξνηνχ αθφκε απηή θνηλνπνηεζεί ζηνπο Ξειάηεο ηεο 

Δηαηξίαο ή ίί) αλ ππάξρεη θίλδπλνο ππάιιεινη ηεο Δηαηξίαο, θαηά ηελ παξνρή επελδπεθψλ ζπκβνπιψλ, λα πξνηείλνπλ ζπλαιιαγέο, έηζη ψζηε λα εμππεξεηνχλ ζπκθέξνληα ησλ ηδίσλ ή ηεο Δηαηξίαο ή ίίί) αλ ε Δηαηξία δηελεξγεί πξάμεηο γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ζπλαιιαγψλ ηνπ Ξειάηε ή κε παξάγσγα ηα νπνία ζπλδένληαη κε απηά. 

β) Ζ Δηαηξία ή Θαιππηφκελα Ξξφζσπα έρνπλ δηαθνξεηηθά / αληίζεηα ζπκθέξνληα απφ εθείλα ηνπ Ξειάηε σο πξνο ηελ έθβαζε ζπλαιιαγήο ή ηνπ απνηειέζκαηνο ζην νπνίν θαηαηείλεη επελδπηηθή ή παξεπφκελε ππεξεζία πνπ παξέρεηαη ζηνλ 

Ξειάηε (π.ρ. φηαλ Θαιππηφκελν Ξξφζσπν έρεη κε νηνλδήπνηε ηξφπν ζπκθέξνλ ζε εηαηξία θαη παξαθηλεί ηνλ Ξειάηε λα πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο ζηηο κεηνρέο ηεο εηαηξίαο απηήο) 

γ) Ζ Δηαηξία ή Θαιππηφκελα Ξξφζσπα , έρνπλ νηθνλνκηθά ή άιια θίλεηξα λα επλνήζνπλ ηα ζπκθέξνληα άιισλ Ξειαηψλ ζε βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ άιινπ Ξειάηε θαηά ηελ παξνρή ηεο επελδπεθήο ππεξεζίαο ή θαη ηεο παξεπφκελεο ππεξεζίαο 

π.ρ. ί) ε Δηαηξία ή ηα Θαιππηφκελα Ξξφζσπα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ Ξειάηε σο πξνο ζπλαιιαγέο ζπγρξφλσο ελεξγνχλ σο αληηπξφζσπνη άιινπ Ξειάηε γηα ηηο ίδηεο ζπλαιιαγέο, π.ρ. αλ ε Δηαηξία ιεηηνπξγεί σο ζπζηεκαηηθφο 

εζσηεξηθνπνηεηήο θιπ, ή ίί) ε Δηαηξία ζε πεξηπηψζεηο παξνρήο εμαηνκηθεπκέλεο επελδπηηθήο ζπκβνπιήο ππνδεηθλχεη ηελ απφθηεζε κεηνρψλ εηαηξίαο ζηελ νπνία παξέρεη ππεξεζίεο αλαδνρήο κε δέζκεπζε αλάιεςεο). 

 

δ) Ζ Δηαηξία ή Θαιππηφκελα Ξξφζσπα αζθνχλ ηελ ίδηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηνλ Ξειάηε. 

ε) Ζ Δηαηξία / Θαιππηφκελα Ξξφζσπα ιακβάλνπλ ή ζα ιάβνπλ απφ πξφζσπν δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ Ξειάηε αληηπαξνρή ζρεηηδφκελε κε παξερφκελε ζηνλ Ξειάηε ππεξεζία, ζπληζηάκελε ζε ρξήκαηα, αγαζά ή ππεξεζίεο, επηπξνζζέησο ηεο 

ζπλήζνπο πξνκήζεηαο ή ακνηβήο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο απηήο. [π.ρ. ί) αλ ε Δηαηξία ζρεηηθά κε επελδπηηθή ππεξεζία πνπ παξέρεη ζε πειάηε ηεο ιακβάλεη απφ ηξίην πξφζσπν ακνηβή γηα ηελ ππεξεζία απηή, επηπξνζζέησο ηεο βαζηθήο 

(ζπλήζνπο) ακνηβήο / πξνκήζεηάο ηεο II) αλ Θαιππηφκελα Ξξφζσπα, ακείβνληαη απφ ηελ Δηαηξία κε πνζνζηφ επί ηεο εηζπξαηηφκελεο απφ ηελ Δηαηξία πξνκήζεηαο επί ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ ζπλαιιαγψλ θαη ππνδεηθλχνπλ ή παξαθηλνχλ ηνλ 

Ξειάηε λα θάλεη κεγάιν αξηζκφ ζπλαιιαγψλ ή φηαλ ιακβάλνπλ κε ρξεκαηηθά νθέιε απφ ηξίην πξφζσπν ζρεηηθά κε ηελ παξνρή απφ ηελ Δηαηξία επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

3. Γενικά μέηπα και διαδικαζίερ για ηην ππόλητη και ανηιμεηώπιζη καηαζηάζευν ζςγκπούζευρ ζςμθεπόνηυν 

Γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ ζπγθξνχζεσο ζπκθεξφλησλ, νη νπνίεο δχλαληαη λα αλαθχςνπλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο επελδπηηθψλ ή παξεπνκέλσλ ππεξεζηψλ, ε Δηαηξία ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα νξγαλσηηθά θαη δηνηθεηηθά 

κέηξα - ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο ηεο Δηαηξίαο ηνλ ηχπν ηεο ζχγθξνπζεο, ηελ θιίκαθα θαη πνιππινθφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ - πξνθεηκέλνπ ηα Θαιππηφκελα Ξξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ελέρνπλ, ζπληζηνχλ ή ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, λα αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο αλεπεξέαζηα ζε ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο ησλ ππνινίπσλ ηκεκάησλ ηεο Δηαηξίαο. 

Ρέηνηα κέηξα είλαη, ελδεηθεθψο ηα εμήο: 

α) Ξξφβιεςε θαη εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνθπγή ή ηνλ έιεγρν ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ Θαιππηφκελσλ Ξξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ηεο 

Δηαηξίαο, φηαλ ε αληαιιαγή απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ελδέρεηαη λα είλαη επηδήκηα γηα ηα ζπκθέξνληα πειαηψλ. Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε Δηαηξία έρεη πηνζεηήζεη δηαδηθαζίεο 

ί) Πηληθψλ Ρεηρψλ (Chinese Walls), νχησο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηεο Δηαηξίαο ζε απηνηειή ηκήκαηα θαη δηεπζχλζεηο, ν δηαρσξηζκφο ησλ ρψξσλ εγθαηάζηαζεο θάζε ηκήκαηνο θαη ν 

δηαρσξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αλήθεη ζε θάζε ηκήκα. 

ίί) Ξεξηνξηζκνχ πξφζβαζεο ζηα αξρεία ηεο Δηαηξίαο θαη θαηάξεζεο εηδηθψλ αξρείσλ (Watch Lists), νχησο ψζηε ε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ λα γίλεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ δελ 

ζπλεπάγεηαη παξαβίαζε θαλφλσλ ηνπ δηθαίνπ ηεο θεθαιαηαγνξάο, ίίί) Δθηέιεζεο εληνιψλ πειαηψλ κε βάζε ηε ρξνληθή ζεηξά πεξηέιεπζήο ηνπο ζε γλψζε ηεο Δηαηξίαο (in due turn). 

iv) Γλσζηνπνίεζεο εηδηθψλ (έθηαθησλ θαη κεκνλσκέλσλ) πεξηπηψζεσλ θαηαζηάζεσλ ζπγθξνχζεσο ζπκθεξφλησλ ζε εκπιεθφκελνπο πειάηεο, λ) Γηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ αλαπφηξεπηεο ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ ζε εηδηθέο (κεκνλσκέλεο) πεξηπηψζεηο 

 

β) Δληνπηζκφο πεξηπηψζεσλ ηαπηφρξνλεο ή δηαδνρηθήο ζπκκεηνρήο ελφο Θαιππηφκελνπ Ξξνζψπνπ ζηελ παξνρή διαθοπεηικών επελδπηηθψλ ή παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ ζε πειάηεο ηεο Δηαηξίαο φηαλ κηα ηέηνηα ζπκκεηνρή ελδέρεηαη λα απνβεί 

επηδήκηα γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ Ξειαηψλ. Θέζπηζε δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη ππφδεημε θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο πξνο πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ζπγθξνχζεσο ζπκθεξφλησλ. 
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Ζ Γ.Α. Ξεξβαλάο Σ.Α.Δ.Ξ.Δ.., αδεηνδνηήζεθε ( Απφθαζε 72
ε
 4-3-91) θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο. ΑΚΑΔ: 24014/06/Β/91/31   Α.Φ.Κ.: 

094324370     Γ.Ν..: ΦΑΔ Δ Αζελψλ 

γ) Άζθεζε ρσξηζηήο επνπηείαο επί ησλ Θαιππηφκελσλ Ξξνζψπσλ, ηα νπνία ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ελδέρεηαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε πειάηεο πνπ έρνπλ ή εθπξνζσπνχλ ζπκθέξνληα αληηθξνπφκελα κεηαμχ ηνπο ή ζπγθξνπφκελα 

κε εθείλα ηεο Δηαηξίαο. 

δ) Θέζπηζε θαλφλσλ γηα ηε δηελέξγεηα πξνζσπηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ Θαιππηνκέλσλ πξνζψπσλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη έιεγρνο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ, θαζψο θαη ηεο ηήξεζεο απηψλ ησλ θαλφλσλ απφ ηνλ πεχζπλν Θαλνληζηηθήο 

Ππκκφξθσζεο ηεο Δηαηξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειέγρνπ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ηπρφλ δηελεξγνχλ ηα Θαιππηφκελα Ξξφζσπα ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχλ επί ησλ ηδίσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ άιινη πειάηεο ηεο 

Δηαηξίαο - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζψπσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηα Θαιππηφκελα Ξξφζσπα. 

ε) Δληνπηζκφο πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο πξφζσπν αζθεί αλάξκνζηε επηξξνή ζε Θαιππηφκελν Ξξφζσπν σο πξνο ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ή παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνλ Ξειάηε θαη Θέζπηζε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

άζθεζεο. 

4. Ρήπηζη εσεμύθειαρ - Πςμμόπθυζη ηος πποζυπικού ηηρ Δηαιπίαρ 

Ρν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξίαο ην νπνίν έρεη πξφζβαζε ζε πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3340/2005 ή ην νπνίν απνθηά άιιεο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο, π.ρ. ζρεηηδφκελεο κε πειάηεο ή κε ζπλαιιαγέο πειαηψλ, 

ρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηεξεί ην απφξξεην ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, φπνπ απηφ επηηάζζεηαη απφ ην λφκν, δεζκεπφκελν απφ ηελ επαγγεικαηηθή ερεκχζεηα. Ρν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξίαο ππφθεηηαη ζε ζπλερή 

θαζνδήγεζε θαη εθπαίδεπζε σο πξνο ηελ Ξνιηπθή ηεο Δηαηξίαο θαη αμηνινγείηαη σο πξνο ηε ζπκκάξθσζή ηνπ πξνο απηή. 

5. Ξποζυπικέρ ζςναλλαγέρ 

Ωο πξνο ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ Θαιππηνκέλσλ Ξξνζψπσλ θαη ησλ Ξειαηψλ ηεο Δηαηξίαο, ζην πιαίζην ησλ πξνζσπηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ πξψησλ, ε Δηαηξία ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα 

ψζηε λα απνηξέπεη ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ησλ πξνζψπσλ απηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαγνξεχνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

6. Ξαποσή ππόζθεηυν πληποθοπιών 

Ν Ξειάηεο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηελ Δηαηξία πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε Δηαηξία γηα ηελ πξφιεςε θαη επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ. Πρεηηθψο, ν Ξειάηεο 

ζα απεπζχλεηαη ζην ηκήκα ηνπ Δζυηεπικού Δλέγσος. 

Ζ Δηαηξία πιεξνθνξεί ζρεηηθψο ηνλ Ξειάηε, δπλάκελε λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε εκπηζηεπηηθψλ, κοΥ εχινγε θξίζε ηεο, πιεξνθνξηψλ, π.ρ. εθφζνλ ε ρνξήγεζή ηνπο, θαη" εχινγε θξίζε ηεο Δηαηξίαο, ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε θίλδπλν 

εκπηζηεπηηθέο επαγγεικαηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθήο θχζεσο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ Δηαηξία, 

7. Ρήπηζη απσείος ζςγκπούζευρ ζςμθεπόνηυν 
 

7.1. Ζ Δηαηξία ηεξεί αξρείν ην νπνίν ελεκεξψλεη γηα θάζε επελδπηηθή ή παξεπφκελε ππεξεζία ή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθήζεθε απφ ηελ Δηαηξία ή γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη (α) σο πξνο ηελ νπνία έρεη πξνθχςεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, πνπ 

ζπλεπάγεηαη οςζιώδη θίλδπλν δεκίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ Ξειαηψλ ή (β) ζηελ πεξίπησζε ζπλερηδφκελεο ππεξεζίαο ή δξαζηεξηφηεηαο, σο πξνο ηελ νπνία ελδέρεηαη λα πποκύτει ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 

7.2. Ζ Δηαηξία ηεξεί αξρείν ησλ πξνζσπηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ Θαιππηνκέλσλ Ξξνζψπσλ, νη νπνίεο ηεο θνηλνπνηνχληαη ή εληνπίδνληαη απφ απηή, πεξηιακβαλνκέλεο θάζε έγθξηζεο πνπ παξέρεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα γηα ηε 

δηελέξγεηα πξνζσπηθήο ζπλαιιαγήο ή απαγφξεπζήο ηεο. 
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ΑΚΑΔ: 24014/06/Β/91/31   Α.Φ.Κ.: 094324370     Γ.Ν..: ΦΑΔ  Αζελψλ 

ΔΞΔΛΓΡΗΘΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ - ΣΟΖΚΑΡΝΞΗΠΡΥΡΗΘΑ ΚΔΠΑ ΘΑΗ ΘΗΛΓΛΝΗ 

 

I. Διζαγυγικέρ παπαηηπήζειρ 

Ζ επέλδπζε ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα εγθπκνλεί θηλδχλνπο. Ξαξά ην γεγνλφο φηη ε θιηκάθσζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ δηαθέξεη, εμαξηψκελε απφ πνηθίιεο παξακέηξνπο πνπ ζα παξαηεζνχλ κε ζπληνκία ζηε ζπλέρεηα, ε δηελέξγεηα επέλδπζεο ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ζπλεπάγεηαη πάληνηε έθζεζε ζε θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ πιήξσο. Νη θίλδπλνη απηνί ζπλίζηαληαη, γεληθψο, ζηε κείσζε ηεο αμίαο ηεο επελδχζεσο ή, αθφκε, θαη ζηελ απψιεηα ηνπ επελδπφκελνπ πνζνχ. 

πφ πεξηζηάζεηο, κάιηζηα, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ππνρξέσζε θαηαβνιήο απφ ηνλ Ξειάηε θαη επηπιένλ πνζψλ απφ απηά πνπ απηφο επέλδπζε, πξνο θάιπςε δεκίαο πνπ κπνξεί λα γελλεζεί. Πηε ζπλέρεηα, ππφ II παξαηίζεληαη νη γεληθνί 

επελδπηηθνί θίλδπλνη. πφ III εμεηδηθεχνληαη, αλά θαηεγνξία ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, νη βαζηθνί θίλδπλνη πνπ εγθπκνλεί θάζε θαηεγνξία απ' απηά. Ξαξαηίζεληαη νη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα σο πξνο ηα νπνία είλαη 

δπλαηή ε θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ κέζσ ηεο Δηαηξίαο. Ρέινο, ππφ IV, παξαηίζεληαη νη επελδπηηθνί θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηηο θαη" ηδίαλ επελδπηηθέο θαη παξεπφκελεο ππεξεζίεο. Θαη ζην ζεκείν απηφ παξαηίζεληαη νη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε 

πο επελδπηηθέο θαη παξεπφκελεο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο ε Δηαηξία. 

Δθηζηάηαη ηδηαηηέξσο ε πξνζνρή ηνπ Ξειάηε ζηελ αλάγθε λα κειεηήζεη πξνζεθηηθά ην παξφλ θαη λα ιάβεη πνιχ ζεκαληηθά ππφςε ηνπ ην πεξηερφκελν ηνπ φηαλ ιακβάλεη ηηο επελδπηηθέο ηνπ απνθάζεηο, λα απνθεχγεη δε θάζε επέλδπζε θαη 

ζπλαιιαγή, σο πξνο ηηο νπνίεο ζεσξεί άηη δελ δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ή ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία. 

 

II. Γενικοί επενδςηικοί κίνδςνοι 

Νη θίλδπλνη απηνί ραξαθηεξίδνληαη σο γεληθνί γηαηί είλαη ζχκθπηνη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη, ελ γέλεη, ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, αλαθχνληαη δε ππφ πεξηζηάζεηο πνπ δελ κπνξεί θαλείο λα πξνβιέςεη ή λα 

απνθιείζεη. Ππλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ελ γέλεη, ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ ΔΞΔ θαη ησλ εθδνηψλ, πνπ εθδίδνπλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο, ζπληζηνχλ 

δε παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα κεγέζε, ε κεηαβνιή ησλ νπνίσλ επεξεάδεη ηελ αμία κηαο επέλδπζεο. Γηεζλείο νξγαληζκνί, νη θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη πνιινί άιινη θνξείο θαηαβάιινπλ ζεκαληηθέο θαη ζπζηεκαηηθέο 

πξνζπάζεηεο γηα ηε ζσξάθηζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ αγνξψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηελ επέιεπζε ηέηνησλ θηλδχλσλ. Ξιελ φκσο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο απηέο, δελ απνθιείεηαη ε επέιεπζή ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα έρεη 

ηφζν γεληθφ, φζν θαη εηδηθφ ραξαθηήξα, ζπλδεφκελε δειαδή κε ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή κε νξηζκέλνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο θνξείο. Ζ παξάζεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αθνινπζεί είλαη ελδεηθηηθή θαη γίλεηαη γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη ησλ γεληθφηεξσλ παξαγφλησλ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμία θαη ηηκή κηαο επέλδπζεο. 

1. Πςζηημικόρ κίνδςνορ (systemic risk) 

Ζ αδπλακία ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο λα εθπιεξψζεη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ δχλαηαη λα πξνθαιέζεη ηελ αδπλακία άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΔΞΔ) ή επηρεηξήζεσλ λα εθπιεξψζνπλ 

ηηο δηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο φηαλ απηέο θαηαζηνχλ ιεμηπξφζεζκεο. Γεκηνπξγείηαη έηζη θίλδπλνο αιπζηδσηψλ αληηδξάζεσλ (domino effect) ιφγσ κεηάδνζεο ηεο αθεξεγγπφηεηαο, ηδίσο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη 

εθθαζάξηζεο ζπλαιιαγψλ επί ηίηισλ, ζε ζεηξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ΔΞΔ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθά ηνκέα ηελ εθζέηεη, επνκέλσο ζηνλ ζπζηεκηθά θίλδπλν, ν νπνίνο αλ επέιζεη, κπνξεί λα αληαλαθιά 

θαη ζηνπο πειάηεο ηεο. 

2. Ξολιηικόρ κίνδςνορ (political risk) 

Νη δηεζλείο εμειίμεηο ζε πνιηηηθά, δηπισκαηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ επίπεδν επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ησλ ρξεκαηαγνξψλ θαη θεθαιαηαγνξψλ. Ξνιηηηθέο εμειίμεηο ζε νξηζκέλε ρψξα κπνξνχλ (π.ρ. πνιηηηθή αλσκαιία, εθινγή θπβέξλεζεο θαη εηδηθφηεξεο 

θπβεξλεηηθέο επηινγέο ζε λεπξαιγηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο), επνκέλσο λα επεξεάζνπλ ηελ ηηκή ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηε ρψξα απηή ή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

εδξεχνπλ ή δξαζηεξηνπνηνχληαη 

εθεί. 

3. Θίνδςνορ πληθυπιζμού (inflation risk) 

Ζ πνξεία ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Ρηκψλ Θαηαλαισηή επεξεάδεη ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ επελδπφκελνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ πξνζδνθψκελσλ απνδφζεσλ. 

4. Πςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ 

Κεηαβνιέο ζεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο επεξεάδνπλ ηελ αμία κηαο επέλδπζεο πνπ γίλεηαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην βαζηθφ λφκηζκα ηνπ επελδπηή, αιιά θαη εο ππνρξεψζεηο ή απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

5. Θίνδςνορ επιηοκίος (interest rate risk) 

Ζ εμέιημε ησλ επηηνθίσλ ελδέρεηαη λα επηδξάζεη ζηελ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο νξηζκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, φπσο ηα νκφινγα θαη ηα παξάγσγα ρξεκαηνπηνησεθά κέζα πνπ έρνπλ ππνθείκελε αμία επεξεαδφκελε απφ ηηο κεηαβνιέο απηέο 

(π.ρ. ζε Ππκβφιαηα Κειινλεθήο Δθπιήξσζεο ζε Νκφινγα). 

6. Ξιζηυηικόρ κίνδςνορ (credit risk) 

Ππλίζηαηαη ζηελ πηζαλφηεηα επέιεπζεο δεκίαο ζπλεπεία αδπλακίαο εθπιήξσζεο ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζπκβαιινκέλνπ, Ζ επίδξαζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη πνιιαπιή: Κπνξεί λα αθνξά εθδφηε - θαη θαηά ζπλέπεηα ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηνπ κέζα - πηζησηηθά ίδξπκα ή ΔΞΔ - θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα πιήμεη ηε θεξεγγπάηεηά ηνπ -θιπ. 

7. Θίνδςνορ αγοπάρ (market risk) 

Ππλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν κείσζεο ηεο αμίαο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ιφγσ κεηαβνιψλ ζηελ αγνξά. Θαη' επέθηαζε, απνηειεί ηνλ θίλδπλν ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ εθάζηνηε αγνξά. Νη 

ηέζζεξηο ζπλεζέζηεξνη παξάγνληεο θηλδχλνπ ηεο αγνξάο είλαη νη εμήο: 

- Θίλδπλνο κεηνρψλ, ήηνη ν θίλδπλνο λα κεηαβιεζνχλ νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ ζπλεπεία δηαθφξσλ παξαγφλησλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ ησλ ρξεκαηνπηζησεθψλ θνξέσλ. 

- Θίλδπλνο επηηνθίνπ, (βι. αλσηέξσ ππφ 5). 

- Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, δειαδή ν θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ ζπλαιιαγκαεθψλ ηζνηηκηψλ (βι. αλσηέξσ ππφ 4.) 

- Θίλδπλνο εκπνξεπκάησλ, πνπ αθνξά ηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ, φπσο ησλ κεηάιισλ ή ηνπ ζίηνπ. 

Ζ κεηαβνιή δεηθηψλ κεηνρψλ ή άιισλ δεηθηψλ απνηειεί επίζεο παξάγνληα πνπ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο. 

8. Θίνδςνορ πεςζηόηηηαρ (liquidity risk) 

Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο θαη πξνθαιείηαη απφ ηπρφλ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά σο πξνο έλα ή θαη πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. Ζ κε εθδήισζε δήηεζεο θαη πξνζθνξάο πιήηηεη ηελ 

εκπνξεπζηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη ηα θαζηζηά επάισηα ζε θαηλφκελα θεξδνζθνπίαο θαη ρεηξαγψγεζεο, επεξεάδνληαο αξλεπθά ηελ πηζαλφηεηα επίηεπμεο «δίθαηαο ηηκήο». Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλαληάηαη θπξίσο ζε 

αλαδπφκελεο αγνξέο ή αγνξέο άπνπ δηελεξγνχληαη ζπλαιιαγέο κηθξνχ φγθνπ («ξερέο αγνξέο»). 
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9. Ιειηοςπγικόρ κίνδςνορ (operational risk) 

Γελλάηαη ιφγσ εθαξκνγήο αλεπαξθψλ ή απνηπρεκέλσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνζσπηθνχ θαη πιεξνθνξηθψλ ή επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ιφγσ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, φπσο θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, 

πνπ ζέηνπλ εθηφο ιεηηνπξγίαο ηα ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ ή κεηψλνπλ ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελα ηεο ζπλαιιαγήο (π.ρ. θίλδπλνο θαηάξξεπζεο ησλ ηερληθψλ ζπζηεκάησλ κηαο 

νξγαλσκέλεο αγνξάο ή κηαο ΔΞΔ, θίλδπλνο αθαηάιιειεο δηνίθεζεο κίαο εηαηξίαο κε ηίηινπο εηζεγκέλνπο ζε ρξεκαηηζηήξην θιπ). Πηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν εληάζζεηαη θαη ν λνκηθφο θίλδπλνο. 

10. Θανονιζηικόρ και νομικόρ κίνδςνορ (Regulatory and legal risk) Ν ελ ιφγσ θίλδπλνο 

πεγάδεη: 

α) Απφ κεηαβνιέο ζην λνκηθά θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο αγνξέο ηηο ζπλαιιαγέο ζε απηέο ηηο αγνξέο, ηε θνξνιφγεζε ησλ επελδχζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Νη κεηαβνιέο απηέο δχλαληαη λα επεξεάζνπλ 

πνιιαπιψο ηηο επελδχζεηο. 

β) Απφ αδπλακία εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ ιφγσ λνκηθψλ πξνβιεκάησλ θιπ. Ρνχην κπνξεί λα ζπκβεί επί εζθαικέλεο λνκηθήο εθηηκήζεσο, αιιά θαη επί αβεβαηφηεηνο δηθαίνπ, πνπ πξνθχπηεη ηδίσο ιφγσ αζαθψλ, αφξηζησλ θαη γεληθψλ λνκνζεηηθψλ 

δηαηάμεσλ. Έηζη, κπνξεί λα θξηζνχλ ζπκβάζεηο ή άιιεο ζπκθσλίεο αλίζρπξεο, αληίζεηα πξνο ηελ αξρηθή εθηίκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κε δπζκελέζηαηεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηνπο ζπκβαιινκέλνπο. 

11. Θίνδςνορ ζςζηημάηυν διαππαγμάηεςζηρ 

Ρν Πχζηεκα Γηαπξαγκάηεπζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε δηαπξαγκάηεπζε ζηηο νξγαλσκέλεο αγνξέο ή ζηνπο Ξνιπκεξείο Κεραληζκνχο Γηαπξαγκάηεπζεο (ΞΚΓ) (άξζξν 2 λ. 3606/2007) ππφθεηηαη ζηνλ θίλδπλν ηεο πξνζσξηλήο βιάβεο ή δηαθνπήο 

ιεηηνπξγίαο. Έηζη, φηαλ θαζίζηαηαη αλέθηθηε ε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί δηαηαξαρή ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη βιάβε ζηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 

επελδπηήο πξνζδνθά λα θιείζεη αλνηθηή ηνπ ζέζε. 

12. Θίνδςνορ διακανονιζμού (settlement risk) 

Ππληζηά εηδηθή κνξθή πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη πξνθχπηεη ιφγσ κε πξνζήθνπζαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκνχ ζπλαιιαγψλ επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, 

π.ρ. φηαλ ην έλα εθ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ δελ παξαδίδεη ηνπο ηίηινπο πνπ έρεη πσιήζεη θαη νθείιεη λα παξαδψζεη ή, επί αγνξάο, φηαλ δελ θαηαβάιιεη ην νθεηιφκελν ηίκεκα ησλ ηίηισλ. 

13. Θίνδςνορ ζςγκένηπυζηρ (concentration risk) 

Δίλαη ν θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλεη επελδπηήο πνπ επελδχεη φια ηα ρξεκαηηθά ηνπ δηαζέζηκα ζε έλα κφλνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν. Βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ, φηαλ ν επελδπηήο ηνπνζεηεί ηα δηαζέζηκά ηνπ ζε 

πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη δε δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ έρνπλ θαη ζηνηρεία παξαπιεξσκαηηθφηεηαο. 

III. Θίνδςνοι ανά καηηγοπία σπημαηοπιζηυηικών μέζυν 

Ζ Δηαηξία καο παξέρεη επελδπηηθέο ππεξεζίεο πνπ νδεγνχλ ζε ζπλαιιαγέο επί ησλ αθφινπζσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ηα νπνία ελέρνπλ ηνπο εμήο βαζηθνχο θηλδχλνπο: 

1. Κεηοσέρ 

Α. Έννοια μεηοσήρ 

Ππλνπηηθφηαηα, παξαηίζεληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ κεηνρψλ. πνγξακκίδεηαη φκσο φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά πνηθίινπλ αλαιφγσο ηνπ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθδφηξηα εηαηξία, ρσξίο λα απνθιείνληαη απνθιίζεηο απφ ηα 

εθηηζέκελα. Δπί εηαηξηψλ πνπ δηέπνληαη απφ αιινδαπφ δίθαην, επηβάιιεηαη, επνκέλσο εηδηθή δηεξεχλεζε. Κία κεηνρή απνηειεί θιάζκα ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο αλψλπκεο εηαηξίαο. Ζ κεηνρή, σο αμηφγξαθν, ελζσκαηψλεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

κεηφρνπ πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αλψλπκε εηαηξία. Ρα δηθαηψκαηα απηά, ζπλήζσο αληηζηνηρνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη ν κέηνρνο. Δλδεηθηηθά δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηνρή κεηνρψλ είλαη ην 

δηθαίσκα κεξίζκαηνο απφ ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηεο εηαηξίαο (εθφζνλ δηαλέκνληαη), θαζψο θαη αληίζηνηρν πνζνζηφ απφ ηελ πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο ζε πεξίπησζε ιχζεο απηήο. Νη κεηνρέο κπνξνχλ λα είλαη θνηλέο, πξνλνκηνχρεο νλνκαζηηθέο ή 

αλψλπκεο, κεηά ςήθνπ ή ρσξίο ςήθν, δηαπξαγκαηεχζηκεο ζε ρξεκαηηζηήξην ή κε δηαπξαγκαηεχζηκεο. 

Ζ θνηλή κεηνρή είλαη ν ζπλεζέζηεξνο ηχπνο κεηνρήο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα βαζηθά δηθαηψκαηα ελφο κεηφρνπ, φπσο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε, ζηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο θαζψο θαη δηθαίσκα ςήθνπ ζηε 

Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο εηαηξείαο θαη ζπκκεηνρήο ζηε δηαρείξηζε ηεο. 

Ζ πξνλνκηνχρνο κεηνρή πξνζθέξεη πιενλέθηεκα (πξνλφκην) έλαληη ησλ θνηλψλ κεηνρψλ, ζπληζηάκελν ζηελ πξνλνκηαθή είζπξαμε κεξίζκαηνο ή θαη ζην πξνλνκηαθά δηθαίσκα ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ζε πεξίπησζε ιχζεο ηεο επηρείξεζεο 

αιιά ζπλήζσο ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ θαη ζπκκεηνρήο ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο. Αλαιφγσο ηεο πνξείαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξίαο νη κέηνρνη κπνξεί λα απνιάβνπλ κέξηζκα απφ ηα ηπρφλ θέξδε ηεο εηαηξίαο θαη λα 

θαξπνχληαη ηα νθέιε απφ ηπρφλ αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο. Ρα αλσηέξσ φκσο είλαη γεγνλφηα αβέβαηα. 

Β. Θίνδςνοι 

Ζ επέλδπζε ζε κεηνρέο ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα ελδεηθηηθψο: 

α. Θίλδπλνο κεηαβιεηφηεηαο: Ζ ηηκή κίαο κεηνρήο πνπ απνηειεί αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο θαη ΞΚΓ ππφθεηηαη ζε απξφβιεπηεο δηαθπκάλζεηο νη νπνίεο κάιηζηα δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπλδένληαη αηηησδψο κε ηελ 

νηθνλνκηθή πνξεία ηεο εθδφηξηαο εηαηξίαο. Γεκηνπξγείηαη έηζη θίλδπλνο απψιεηαο κέξνπο ή θαη - ππφ πεξηζηάζεηο - ηνπ ζπλφινπ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρεη επελδπζεί. πνγξακκίδεηαη άηη πνηέ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ε αλνδηθή ή θαζνδηθή 

πνξεία κίαο κεηνρήο νχηε ε δηάξθεηα κηαο ηέηνηαο πνξείαο. πνγξακκίδεηαη ηδηαηηέξσο φηη ε πνξεία ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο κηαο κεηνρήο είλαη ζπλάξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ θαη δελ εμαξηάηαη κφλνλ απφ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο 

φπσο π.ρ. απηά απεηθνλίδνληαη βάζεη ησλ αξρψλ ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο. 

β. Θίλδπλνο ηεο εθδφηξηαο εηαηξίαο: Νη κεηνρέο σο θιάζκαηα ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εθδφηξηαο εηαηξίαο επεξεάδνληαη απφ ηελ πνξεία θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εθδφηξηαο εηαηξίαο, ηεο νπνίαο ηπρφλ δεκίεο ή θέξδε δελ είλαη εχθνιν λα πξνβιεθζνχλ. Ν 

κέγηζηνο θίλδπλνο πθίζηαηαη ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηεο εθδίδνπζαο ηηο κεηνρέο εηαηξίαο, νπφηε θαη ν επελδπηήο ζα απνιέζεη ην ζχλνιν ηεο επέλδπζήο ηνπ. 

γ. Θίλδπλνο κεξηζκάησλ: Ζ θαηαβνιή κεξίζκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε θεξδψλ ηεο εθδίδνπζαο ηηο κεηνρέο εηαηξίαο θαη ηελ πνιηηηθή δηαλνκήο κεξηζκάησλ πνπ εθαξκφδεη απηή βάζεη θαη ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο 

ησλ κεηφρσλ ηεο. Δπνκέλσο δελ είλαη θαζφινπ βέβαην άηη ε επέλδπζε ζε κεηνρέο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ είζπξαμε κεξηζκάησλ. 

δ. Ινηπνί θίλδπλνη: Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή πνξεία κηαο κεηνρήο εμαξηάηαη θαη απφ πνιινχο εμσγελείο παξάγνληεο φπσο καθξννηθνλνκηθέο εμειίμεηο, πνιηηηθνί παξάγνληεο, θαηάζηαζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ θιπ. Δπίζεο εμαξηάηαη θαη απφ 

παξάγνληεο φπσο ε εκπνξεπζηκφηεηα ηεο κεηνρήο, ε ξεπζηφηεηα ηεο αγνξάο, αιιά θαη εμειίμεηο κε αληηθείκελν ηελ ίδηα ηε κεηνρή, φπσο επηζεηηθή εμαγνξά, πηζαλφηεηα δηαγξαθήο ηεο κεηνρήο απφ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά θιπ. Ρνλίδεηαη άηη, 

ζε θάζε πεξίπησζε επέλδπζεο ζε κεηνρέο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη γεληθνί επελδπηηθνί θίλδπλνη πνπ αλαιχνληαη αλσηέξσ ππφ II. 

Γ. Γενική επιζήμανζη - ζύζηαζη 

Ππληζηάηαη ζηνλ Ξειάηε φπσο απηφο, πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα νηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο επί κεηνρήο α) κειεηήζεη ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ή, θαηά πεξίπησζε, θαη ηηο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο θαη ηξηκεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ δεκνζηεχεη ε εθδφηξηα εηαηξία πξνο εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο γηα πεξηνδηθή πιεξνθφξεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη β) αλαδεηήζεη ηπρφλ δεκνζηεχζεηο / αλαθνηλψζεηο ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ, ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί ε εθδφηξηα 

εηαηξία πξνο έθηαθηε 
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Ζ Γ.Α. Ξεξβαλάο Σ.Α.Δ.Ξ.Δ.., αδεηνδνηήζεθε ( Απφθαζε 72
ε
 4-3-91) θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο.  

ΑΚΑΔ: 24014/06/Β/91/31   Α.Φ.Κ.: 094324370     Γ.Ν..: ΦΑΔ  Αζελψλ 

ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, θπξίσο κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ζην νπνίν νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ή θαη ζηνλ δηαδηθηπαθά ηφπν ηεο ίδηαο ηεο εθδφηξηαο εηαηξίαο. 

2. Νμόλογα / Νμολογίερ: Ι. Έννοια -

σαπακηηπιζηικό 

Ρν νκφινγν (νκνινγία) είλαη αμηφγξαθν πνπ ελζσκαηψλεη ππφζρεζε ρξεκαηηθήο ή άιιεο παξνρήο ηνπ εθδφηε πξνο ηνλ εμ απηνχ δηθαηνχρν, θπξίσο ηνλ θνκηζηή ηνπ. Ζ ππνρξέσζε απηή ζπλίζηαηαη ζπλήζσο ζηελ πιεξσκή ηνπ θεθαιαίνπ θαηά 

ηε ιήμε θαη ηνπ ηάθνπ ζηηο πεξηφδνπο πνπ νξίδνληαη ζηνπο φξνπο ηεο έθδνζεο. Ρα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε νκνιφγνπ είλαη 

α) ε νλνκαζηηθή ηνπ αμία, ε νπνία δελ ηαπηίδεηαη απαξαηηήησο κε ηελ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο, αιιά είλαη ην πνζά πνπ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ν εθδφηεο θαηά ηε ιήμε ηνπ νκνιφγνπ, 

β) ην επηηφθην / θνππφλη θαη γ) ε πεξίνδνο 

ιήμεσο απηνχ. 

Νκφινγα κπνξνχλ λα εθδίδνληαη είηε απφ θξαηηθνχο θνξείο (νκφινγα δεκνζίνπ) είηε απφ εηαηξίεο (εηαηξηθά νκφινγα). Θαη' απηή ηελ έλλνηα ηα νκφινγα απνηεινχλ κνξθή θξαηηθνχ ή εηαηξηθνχ δαλεηζκνχ. 

 
Β. Δίδη 

Ρα νκφινγα εθδίδνληαη ππφ πνηθίιεο κνξθέο: 

α) Ωο νκφινγα άλεπ εμαζθαιίζεσο: Νη νκνινγηνχρνη έρνπλ απαίηεζε θαηά ηνπ εθδφηε φπσο θαη νη ινηπνί πηζησηέο ηνπ, επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ. β) Ωο νκφινγα πνπ ζπλδένληαη κε αζθάιεηα πνπ παξέρεηαη ππέξ ησλ νκνινγηνχρσλ: 

Ζ απαίηεζε ησλ νκνινγηνχρσλ αζθαιίδεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή ί) κε εκπξάγκαηε αζθάιεηα ππέξ απηψλ, πνπ παξέρεηαη επί ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ εθδφηε, ίί) κε εγγπήζεηο ηξίησλ, ίίί) κε εθρψξεζε απαηηήζεσλ θιπ. 

Ξεξαηηέξσ, νη νκνινγηνχρνη κπνξεί λα απνιακβάλνπλ επηπξφζζεηεο πξνζηαζίαο ζπλεπεία εηδηθψλ ζπκθσληψλ κε ηνλ εθδφηε ή ιφγσ πξνλνκηαθήο ηνπο ηνπνζέηεζεο έλαληη ινηπψλ νκνινγηνχρσλ ή πηζησηψλ. 

γ) Νκφινγα / νκνινγίεο κεησκέλεο εμαζθάιηζεο: Πε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ εθδφηε ν νκνινγηνχρνο ηθαλνπνηείηαη χζηεξα απφ φινπο ηνπο άιινπο πηζησηέο ηνπ εθδφηε -αλ ππάξρεη, ελλνείηαη, αθφκε πεξηνπζία -, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην 

νκνινγηαθφ δάλεην. 

δ) Κεηαηξέςηκεο ή αληαιιάμηκεο νκνινγίεο, πνπ εκπεξηέρνπλ δηθαηψκαηα κεηαηξνπήο ζε κεηνρέο ή άιια ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή αληαιιαγήο κε άιια ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. 

 
Γ. Δπιηόκιο 

Νη εθδφηεο αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπλ επηηφθην πνπ κπνξεί λα είλαη α) ζηαζεξφ, β) θπκαηλφκελν επηηφθην, πξνζδηνξηδφκελν βάζεη ελφο γεληθψο δηαδεδνκέλνπ δείθηε επηηνθίνπ (π.ρ. EURIBOR, FIBOR, LIBOR θιπ) ή γ) ζηαζεξφ 

θαηαβαιιφκελν ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ, ζηε βάζε πξνεμφθιεζεο, ελζσκαηνχκελν ζηελ ηηκή εμφθιεζεο. 

Δηδηθή πξνζνρή επηβάιιεηαη γηα ηα ιεγφκελα ζχλζεηα νκφινγα, εθείλα δειαδή, ησλ νπνίσλ ην επηηφθην πξνζδηνξίδεηαη βάζεη δεηθηψλ ζπληζηακέλσλ απφ παξάγσγα ζπκβφιαηα. Νη δείθηεο απηνί, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην επηηφθην βάζεη παξαγψγσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ελζσκαηψλνληαη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ φιε δνκή ηνπ νκνιφγνπ. Ρα νκφινγα απηά εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιχπινθσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη ε επέλδπζε <f απηά απαηηεί εμαηξεηηθά κεγάιε 

πξνζνρή θαη εμεηδίθεπζε. πνγξακκίδεηαη κάιηζηα φηη ε αγνξαία αμία ησλ νκνιφγσλ απηψλ επεξεάδεηαη νπζησδψο απφ ηνπο ελζσκαησκέλνπο ζ" απηά δείθηεο παξάγσγσλ ρξεκαηνπηζησπθψλ κέζσλ, πνπ δηακνξθψλνπλ ην επηηφθην. Γελ 

ελδείθλπληαη, επνκέλσο, ζε κε εμεηδηθεπκέλνπο επελδπηέο. 

Ρν επηηφθην θαηαβάιιεηαη ζπλήζσο ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά ζεκεία (κεληαίσο, εμακεληαίσο, ηξηκεληαίσο, εηεζίσο ή θαη θαηά ηε ιήμε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ). Δθδίδνληαη επίζεο θαη νκφινγα ρσξίο ηνθνκεξίδην (θνππφλη) (zero coupon). Πηα 

νκφινγα απηά ν ηάθνο ελζσκαηψλεηαη ζηελ αμία ηνπ νκνιφγνπ. Νη επελδπηέο δελ εηζπξάηηνπλ, δειαδή, ηφθν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νκνιφγνπ αιιά απνθηνχλ ην νκφινγν κε έθπησζε σο πξνο ηελ νλνκαζηηθή ηνπ αμία, ε νπνία έθπησζε αλαινγεί 

ζηνλ ηάθν. 

 
Γ ,  Θίνδςνοι 

Ζ επέλδπζε ζε νκφινγα εγθπκνλεί θηλδχλνπο φπσο: 

α. Θίλδπλνο πηψρεπζεο (Insolvency risk): Ν εθδφηεο ησλ νκνιφγσλ (νκνινγηψλ) κπνξεί λα θαηαζηεί πξνζσξηλά ή κφληκα πησρφο, κε απνηέιεζκα λα κελ δχλαηαη λα θαηαβάιιεη ζηνπο δαλεηζηέο ηνπ ηνλ ηφθν ή, αθφκα, θαη ην θεθάιαην πνπ 

αληηζηνηρεί ζηα νκφινγα. Δηδηθψο ζηα νκφινγα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο ζα πξέπεη ν επελδπηήο λα εξεπλά ηελ θαηάηαμε ηνπ νκνιφγνπ, ζην νπνίν εμεηάδεη ην ελδερφκελν επέλδπζεο, ζε ζρέζε κε άιια νκφινγα ηνπ εθδφηε, θαζψο, φπσο εθηέζεθε, 

ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ εθδφηε ν επελδπηήο δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν λα απνιέζεη φιε ηνπ ηελ επέλδπζε. 

β. Θίλδπλνο επηηνθίνπ (Interest rate risk): βι. θαη αλσηέξσ ππφ 11,5. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηάξθεηα ελφο νκνινγηαθνχ δαλείνπ (ηδίσο ζηαζεξνχ επηηνθίνπ ή νκνιφγνπ κε πξνεμνθιεκέλν επηηφθην / ελζσκαησκέλν ηάθν / zero coupon), ηφζν 

εππαζέζηεξν είλαη θαη ην νκνινγηαθφ δάλεην έλαληη ηπρφλ αλφδνπ ησλ επηηνθίσλ ζηελ αγνξά, ηδίσο ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ρακειά επηηφθην. πνγξακκίδεηαη φηη κεηαβνιέο ζην επηηφθην κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζεκαληηθά ζηελ αγνξαία ηηκή ηνπ 

νκνιφγνπ. Ξ.ρ. ζε πεξίπησζε αλφδνπ ησλ επηηνθίσλ, πέθηνπλ ζηηο αγνξέο νη ηηκέο νκνιφγσλ πξνεγνπκέλσλ εθδφζεσλ κε ρακειφηεξν επηηφθην θαη ηδίσο ησλ νκνιφγσλ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ ή κε πξνεμνθιεκέλν επηηφθην / ελζσκαησκέλν ηφθν. 

γ. Ξηζησηηθφο Θίλδπλνο (Credit risk): βι. αλσηέξσ θαη ππφΗΗ.6. Ζ αμία ηνπ νκνιφγνπ θζίλεη ζε πεξίπησζε πνπ κεησζεί ε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθδφηε. 

δ. Θίλδπλνο Ξξψηκεο Δμφθιεζεο: Δίλαη πηζαλφλ, εθδφηεο νκνιφγσλ λα πξνβιέπνπλ ζην πξφγξακκα ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ηε δπλαηφηεηα πξψηκεο εμφθιεζεο ζε πεξίπησζε πηψζεο ησλ επηηνθίσλ, νπφηε πθίζηαηαη κεηαβνιή ηνπ 

πξνζδνθψκελνπ θέξδνπο απφ ηα νκφινγα θαη πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ε απφδνζε κέρξη ηελ πηζαλή πξψηκε εμφθιεζε (yield to call). 

ε. Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αγνξάο: Ν θίλδπλνο απηφο είλαη ζεκαληηθφο ζε πεξίπησζε πνπ ν επελδπηήο επηζπκεί λα ξεπζηνπνηήζεη ην νκφινγν πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή, ειιείςεη εκπνξεπζηκφηεηαο, κπνξεί λα επηηχρεη ηηκή 

ρακειφηεξε (ππφ πεξηζηάζεηο θαηά πνιχ) ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ νκνιφγνπ. 

Ρνλίδεηαη φηη, ζε θάζε πεξίπησζε επέλδπζεο ζε νκφινγα / νκνινγίεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη γεληθνί επελδπηηθνί θίλδπλνη πνπ αλαιχνληαη αλσηέξσ ππφ II. Δ. Γενική επιζήμανζη - ζύζηαζη 

Ππληζηάηαη ζηνλ Ξειάηε φπσο απηφο, πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα νηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο επί νκνιφγνπ α) κειεηήζεη ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ή, θαηά πεξίπησζε, θαη ηηο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο θαη ηξηκεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ δεκνζηεχεη ν εθδφηεο πξνο εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ γηα πεξηνδηθή πιεξνθφξεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, θαζψο θαη ην ηπρφλ ππάξρνλ ελεκεξσηηθά δειηίν πνπ έρεη εθδνζεί σο πξνο ην νκφινγν ζην νπνίν ν Ξειάηεο πξφθεηηαη λα 

δηελεξγήζεη ηελ επέλδπζε θαη β) αλαδεηήζεη ηπρφλ δεκνζηεχζεηο / αλαθνηλψζεηο ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ, ζεο νπνίεο έρεη πξνβεί ν εθδφηεο πξνο έθηαθηε ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, θπξίσο κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ 

ρξεκαπζηεξίνπ ζην νπνίν νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ή θαη ζηνλ δηαδηθηπαθά ηφπν ηνπ ίδηνπ ηνπ εθδφηε. 
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Ζ Γ.Α. Ξεξβαλάο Σ.Α.Δ.Ξ.Δ.., αδεηνδνηήζεθε ( Απφθαζε 72
ε
 4-3-91) θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο.  

ΑΚΑΔ: 24014/06/Β/91/31   Α.Φ.Κ.: 094324370     Γ.Ν..: ΦΑΔ  Αζελψλ 

3. Ξαπάγυγα (derivatives) Α. 

Διζαγυγή 

Ρα παξάγσγα απνηεινχλ ζχλζεηα θαη πνιχπινθα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ πνηθίιιεη αλαιφγσο ησλ «ππνθεηκέλσλ κέζσλ» (underlying instruments), εθείλσλ δειαδή ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ή πξντφλησλ, 

ζπλάξηεζε θαη ζχλζεζε ησλ νπνίσλ απνηεινχλ ηα παξάγσγα. Πε έλα παξάγσγν κπνξνχλ λα πεξηέρνληαη επξχ θάζκα ππνθείκελσλ κέζσλ, ζε πνηθίιεο παξαιιαγέο θαη ζπλδπαζκνχο. Ρνχην έρεη σο ζπλέπεηα ηελ χπαξμε θαη δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο απξνζδηνξίζηνπ αξηζκνχ ηχπσλ παξαγψγσλ. Ρα παξάγσγα δηακνξθψλνληαη, ζπλήζσο, ππφ κνξθή ζπκβνιαίσλ κεηαμχ ησλ κεξψλ, κε ηα νπνία ζπκθσλείηαη ε εθπιήξσζε ησλ ακνηβαίσο αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα κειινληηθά ρξνληθά ζεκεία. Ζ αμία ηνπο δηακνξθψλεηαη βάζεη ηεο αμίαο ησλ ππνθεηκέλσλ κέζσλ, πνπ κπνξεί λα είλαη κεηνρέο, αμηφγξαθα, ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθηα, εκπνξεχκαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο θαη 

νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκφο απηψλ. Νη βαζηθφηεξνη ηχπνη παξαγψγσλ είλαη ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ή πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα (futures), ηα ζπκβφιαηα δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο (options) θαη ηα ζπκβφιαηα αληαιιαγήο (swaps). 

Αθνινπζεί ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ σο άλσ βαζηθψλ ηχπσλ παξαγψγσλ. 

 
Β. Βαζικοί ηύποι παπαγώγυν 

α. Ππκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο / πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα (futures): 

Απνηεινχλ ηππνπνηεκέλα ζπκβφιαηα γηα ηελ αγνξά ή πψιεζε νξηζκέλεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ελφο ππνθείκελνπ κέζνπ (underlying instrument) ζε κηα κειινληηθή εκεξνκελία θαη ζε ζπκθσλεκέλε πκή, πνπ θαζνξίδνληαη θαηά ηε ζχλαςε ηνπ 

ζπκβνιαίνπ. Βάζεη απηψλ ν έλαο ζπκβαιιφκελνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πσιήζεη ζηνλ άιιν ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ (π.ρ. κηαο κεηνρήο) ή θαη ελφο λνκίζκαηνο ή εκπνξεχκαηνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

κειινληηθή εκεξνκελία ζε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. Αληίζηνηρε ππνρξέσζε αλαιακβάλεη ν αγνξαζηήο. Δπνκέλσο, ε εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηεο ζπλαιιαγήο απφ ηελ εκεξνκελία εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο (π.ρ. παξάδνζεο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη θαηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο) δηαθέξνπλ. Ππρλά ηα ζπκβφιαηα πξνβιέπνπλ φηη ζηελ εκεξνκελία ιήμεο δελ γίλεηαη παξάδνζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο ηηκήκαηνο, παξά κφλνλ 

θαηαβνιή ηεο δηαθνξάο ηεο ηηκήο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν θαηάξηηζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Νη ηηκέο ησλ πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ θαζνξίδνληαη, ζπλήζσο, κε βάζε ηελ ηηκή αμίαο δχν εκεξψλ (spot rate), απηήο ηεο θαηάξηηζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη 

απηήο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο. Πηελ ηηκή απηή πξνζηίζεηαη ή αθαηξείηαη έλα πνζφ (premium ή discount) αλάινγα κε ηελ πξφβιεςε ηεο εμέιημεο ηεο κειινληηθήο ηηκήο ζηελ αγνξά. 

πνθείκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη, κεηαμχ άιισλ, νη κεηνρέο, νη ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο, ηα επηηφθηα, ηα νκφινγα θαη νη δείθηεο ρξεκαηηζηεξίσλ. Θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ππνρξενχληαη λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

απφ ην ζπκβφιαην θαηά ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ. 

β. Ππκβφιαηα δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο / option 

Κε ηα ελ ιφγσ παξάγσγα παξέρεηαη ζην έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο ην δηθαίσκα λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ππνθείκελν κέζν ζε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ζε πξνζδηνξηζκέλε κειινληηθή εκεξνκελία. Πην δηθαίσκα απηφ ηνπ ελφο 

ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο αληηζηνηρεί ππνρξέσζε ηνπ άιινπ (ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ηνπ) λα θαηαξηίζεη ηε ζπκθσλεζείζα ζπλαιιαγή αλ ην πξψην αζθήζεη ην δηθαίσκα ηνπ. Ρα ππνθείκελα κέζα κπνξεί λα είλαη λνκίζκαηα, επηηφθηα, 

ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο κεηνρέο ρξεφγξαθα θαη ηίηινη ηεο ρξεκαηαγνξάο. 

Πε αληίζεζε κε ηα futures ν αγνξαζηήο ηνπ option έρεη ηελ επηινγή, αιιά φρη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί κειινληηθψο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή. Αγνξάδεη έλαληη ζπγθεθξηκέλνπ ηηκήκαηνο ην δηθαίσκα λα πξνβεί κειινληηθψο ζε ζπγθεθξηκέλε 

ζπλαιιαγή. Αληηζέησο, ν αληηζπκβαιιφκελνο ηνπ, ν πσιεηήο (δηαζέηεο) ηνπ option έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ην ζπκβφιαην, αλ ην έηεξν κέξνο (ν αγνξαζηήο ηνπ option) αζθήζεη ην δηθαίσκα 

ηνπ. 

Ζ αμία ελφο δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο κπνξεί λα θαζνξηζηεί βάζεη πεξηζζνηέξσλ ηερληθψλ πνπ αλαπηχζζνληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο ζρεδηαζηέο πξντφλησλ θαη αλαιπηέο. Κέζσ ησλ ελ ιφγσ κεζφδσλ κπνξεί, επίζεο λα θαζνξηζηεί ν ηξφπνο θαηά ηνλ 

νπνίν δχλαηαη λα επεξεαζηεί ε αμία ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο απφ ηπρφλ κεηαβνιή ησλ εηδηθφηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ην δηθαίσκα απηφ. Ππλεπψο είλαη δπλαηφλ λα θαηαλνεζνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη θίλδπλνη πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ επέλδπζε ζε δηθαηψκαηα πξναίξεζεο θαη ηελ θαηνρή ηέηνησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο κε έλαλ βαζκφ αθξίβεηαο. 

γ. Ππκβφιαηα αληαιιαγήο swaps 

Ρν ζπκβφιαην αληαιιαγήο πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ζε ηηκή spot (αμίαο δχν εκεξψλ) θαη ηελ ηαπηφρξνλε ζπκθσλία γηα ηελ πψιεζε απηνχ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ζην κέιινλ κε πξνζεζκηαθή ηηκή. 

Πην swap έρνπκε δχν ζθέιε: α) κία πξάμε αμίαο άκεζεο (spot), ζπλήζσο δχν εκεξψλ (short leg) θαη β) κία πξνζεζκηαθή πξάμε (long leg) πνπ αληηζηξέθεη ηελ πξψηε πξάμε. Ππλήζσο, ζπκθσλείηαη ε αληαιιαγή ρξεκαηηθψλ ξνψλ. Ρν ελ ιφγσ 

παξάγσγν ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ, ηα επηηφθηα ή γηα ηελ πηζαλνιφγεζε επί ησλ αιιαγψλ ζηηο ππνθείκελεο ηηκέο. 

Γ. Θίνδςνοι 

Ρα παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, νη δε ζπλαιιαγέο επ' απηψλ ελέρνπλ αςξημένο κίνδςνο μειώζευρ ή απώλειαρ ηος απσικώρ επενδςόμενος κεθαλαίος ή και πολλαπλαζίος 

αςηού, Ωο εθ ηνχηνπ νη ζπλαιιαγέο επί παξαγψγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ είλαη θαηάιιειεο κφλνλ γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο επελδπηψλ, νη νπνίνη δηαζέηνπλ αλάινγε εκπεηξία θαη αληηιακβάλνληαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ απηψλ θαζψο 

θαη ην πεξηερφκελν ησλ αλαιακβαλφκελσλ θάζε θνξά θηλδχλσλ. Πηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ζπλαιιαγέο ζε παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. 

 

α. Θίλδπλνη ζπλδεφκελνη κε ην επελδπηηθά πξντφλ (Product risk') 

/ )  Πππβφιαηα Κειινληηθήο Δθπιήνσζεο - Ξξνζεζκηαθά ζππβφιαηα (futures):  Κφριεπζε 

Q ζπλαιιαγέο ζε Ππκβφιαηα Κειινληηθήο Δθπιήξσζεο ελέρνπλ πςειφ βαζκφ θηλδχλνπ, απφξξνηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κφριεπζεο (leverage, gearing): Ρν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο δειαδή είλαη φηη κε απηά επηρεηξείηαη φπσο κε ηελ επέλδπζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ, επηηεπρζνχλ απνηειέζκαηα ηα νπνία, ζηελ αγνξά αμηψλ, ζα επηηπγράλνληαλ κε πνιιαπιάζηα πνζά. Γεδνκέλνπ δειαδή ηνπ φηη ην πνζφ ηεο αζθάιεηαο (πεξηζψξην αζθάιηζεο) πνπ απαηηείηαη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ Ξειάηε 

γηα λα ζπκκεηάζρεη απηφο ζε ζπκβφιαην κειινλπθήο εθπιήξσζεο (future) αλνίγνληαο κία «ζέζε» είλαη κηθξά ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ, κία κηθξή ζε κέγεζνο κεηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζα έρεη κία αλαινγηθά πνιχ 

κεγαιχηεξε επίδξαζε ζην θεθάιαην πνπ έρεη επελδπζεί (ππφ κνξθή αζθαιείαο) ή θαη ζα απαηηεζεί λα επελδπζεί θαη άιιν θεθάιαην γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ζέζεσο. Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε δπζκελνχο κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπ ζπκβνιαίνπ ν 

Ξειάηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη πξφζζεην πνζφ, πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ εκεξήζην δηαθαλνληζκφ, θαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα (πεξηζψξην αζθάιηζεο), γηα λα κελ θιείζεη ε ζέζε ηνπ Ξειάηε θαη ράζεη απηφο φιν ην 

επελδπζέλ πνζφ. Ξεξαηηέξσ, είλαη δπλαηφ λα νξηζζεί απφ ηνλ Θεληξηθφ Αληηζπκβαιιφκελν (π.ρ. ην ηκήκα Δθθαζάξηζεο θαη Γηαθαλνληζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ Αγνξά Ξαξαγψγσλ ηνπ Σ.Α. ΈΡΔΠΔΞ') ή ηνλ εθάζηνηε εθθαζαξηζηή / 

δηαθαλνληζηή ηεο αγνξάο παξαγψγσλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα (πςειφηεξν πεξηζψξην αζθάιηζεο) σο πξνυπφζεζε γηα λα δηαηεξνχληαη αλνηθηέο ζέζεηο. Πηελ πεξίπησζε απηή ν Ξειάηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ην επηπιένλ πνζά γηα λα κελ 

θιείζεη ε ζέζε ηνπ θαη ράζεη φιν ην επελδπζέλ πνζφ. Δάλ ν Ξειάηεο δελ εθπιεξψζεη εκπξνζέζκσο ηηο ππνρξεψζεηο απηέο θιείλεη ε ζέζε ηνπ θαη επζχλεηαη γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ 

πνπ έρεη δηελεξγήζεη επί παξαγψγσλ. Απηφ ζεκαίλεη άηη κπνξεί λα ράζεη φρη κφλνλ ην επελδπζέλ πνζά - θαη λα ράζεη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ηελ πξνζδνθία ηνπ θέξδνπο αλ ζην κέιινλ αληηζηξαθνχλ ηα πξάγκαηα ζηελ αγνξά θαη ζην ηέινο 

ηνπ ζπκβνιαίνπ κειινληηθήο εθπιήξσζεο ε ζέζε πνπ έρεη πάξεη είλαη θεξδνθφξα γη' απηφλ - αιιά θαη φηη κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα πιεξψζεη θαη επηπιένλ πνζά γηα λα θαιχςεη ηε δεκία ηνπ. Δληνιέο ηνπ Ξειάηε πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ 
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 4-3-91) θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο.  
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πεξηνξηζκφ πηζαλψλ δεκηψλ, φπσο ε «εληνιή νξίνπ» («stop-limit» order) ή ε «εληνιή νξίνπ δεκηψλ» («stop-loss» order), είλαη δπλαηφλ λα απνδεηρζνχλ αλαπνηειεζκαηηθέο εμαηηίαο ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο νη νπνίεο δελ ζα επηηξέπνπλ ηελ 

εθηέιεζε ηνπο. Πηξαηεγηθέο ζπλδπαζκέλσλ ζέζεσλ (π.ρ «straddle», ή «strangle») ελδέρεηαη λα εκπεξηέρνπλ ηνλ ίδην θίλδπλν κε ηηο απιέο ζέζεηο «αγνξάο» ή «πψιεζεο». 

 
ε) Γηθαηψκαηα πξναηξέζεσο: Γηαθνξνπνίεζε θηλδχλσλ 

Νη ζπλαιιαγέο ζε Γηθαηψκαηα Ξξναηξέζεσο ελέρνπλ πςειφ βαζκφ θηλδχλνπ, ν νπνίνο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ζπλάξηεζε ηνπ είδνπο ησλ δηθαησκάησλ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε δηάθξηζε κεηαμχ «δηθαησκάησλ θιήζεο» («call») θαη 

«δηθαησκάησλ επίδνζεο» («put») θαζψο θαη ε δηάθξηζε κεηαμχ δηθαησκάησλ «ακεξηθαληθνχ ηχπνπ», ησλ νπνίσλ ε άζθεζε επηηξέπεηαη νπνηεδήπνηε εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο θαη δηθαησκάησλ «επξσπατθνχ ηχπνπ», ησλ νπνίσλ ε 

άζθεζε επηηξέπεηαη κφλνλ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θεξδνθνξίαο νξηζκέλεο ζέζεο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη φρη κφλνλ ηα πάζεο θχζεσο ηέιε θαη πξνκήζεηεο πνπ βαξχλνπλ ηηο ζρεηηθέο 

ζπλαιιαγέο, αιιά θαη ην ηίκεκα ησλ δηθαησκάησλ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ πσιεηή. 

Ν αγνξαζηήο ηνπ Γηθαηψκαηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη ην Γηθαίσκα ή λα ην αθήζεη λα εθπλεχζεη. Πε πεξίπησζε πνπ ηα Γηθαηψκαηα Ξξναηξέζεσο αζθεζνχλ, εθθαζαξίδνληαη είηε ρξεκαπθά είηε κε ηελ θπζηθή παξάδνζε (επί δηθαησκάησλ 

επίδνζεο) / παξαιαβή (επί δηθαησκάησλ θιήζεο) ηεο ππνθείκελεο αμίαο ησλ δηθαησκάησλ. Δάλ ε ππνθείκελε αμία είλαη Ππκβφιαην Κειινληηθήο Δθπιήξσζεο ν αγνξαζηήο ζα απνθηήζεη, αλ αζθήζεη ην δηθαίσκα, ζέζε ζε Ππκβφιαην Κειινληηθήο 

Δθπιήξσζεο κε φιεο ηηο ζπλαθφινπζεο ππνρξεψζεηο γηα ηελ θαηαβνιή ή ζπκπιήξσζε ηνπ πεξηζσξίνπ αζθάιηζεο θαη ηνλ εκεξήζην ή ηειηθά δηαθαλνληζκφ ηεο ζέζεο απηήο, νπφηε ηζρχνπλ ηα αλσηέξσ ππφ α. ί. εθηεζέληα. Πε πεξίπησζε εθπλνήο 

ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ρσξίο απηφ λα αζθεζεί, ν Ξειάηεο πθίζηαηαη ηελ νιηθή απψιεηα ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην ηίκεκα ηνπ δηθαηψκαηνο ηα πάζεο θχζεσο ηέιε θαη ηηο πξνκήζεηεο. 

Ν πσιεηήο δηθαηψκαηνο πξναηξέζεσο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πνιχ κεγαιχηεξν θίλδπλν απφ ηνλ αγνξαζηή. Δλψ ην Ρίκεκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ πσιεηή ηνπ Γηθαηψκαηνο είλαη νξηζκέλν, ην κέγεζνο ηεο δεκίαο πνπ κπνξεί ν πσιεηήο λα ππνζηεί 

είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απηνχ ηνπ πνζνχ. Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε δπζκελνχο κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπ Γηθαηψκαηνο ν πσιεηήο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ην απαηηνχκελν πεξηζψξην αζθάιηζεο. Ξεξαηηέξσ, ζε πεξίπησζε πνπ νξηζζεί απφ 

ηνλ θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν (π.ρ. ηελ ΔΡΈΠΔΞ) ή ηνλ εθάζηνηε εθθαζαξηζηή θαη δηαθαλνληζηή ηεο αγνξάο παξαγψγσλ πςειφηεξν πεξηζψξην αζθάιηζεο ν πσιεηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ην επηπιένλ πνζφ. Δάλ ν πσιεηήο δελ 

εθπιεξψζεη εκπξνζέζκσο ηηο ππνρξεψζεηο απηέο ε Δηαηξία ή ν Θεληξηθφο Αληηζπκβαιιφκελνο ή ν Δθθαζαξηζηήο / Γηαθαλνληζηήο θιείλνπλ ηε ζέζε ηνπ Ξειάηε/ πσιεηή, ν νπνίνο επζχλεηαη γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ηπρφλ πξφζζεησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ. Ξεξαηηέξσ, ν πσιεηήο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηνλ θίλδπλν άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ηνλ αγνξαζηή. Ν θίλδπλνο δεκίαο ηνπ πσιεηή δηθαηψκαηνο κπνξεί λα είλαη απεξηφξηζηνο αλ 

δελ έρεη δηελεξγήζεη πξάμεηο γηα ηελ αληηζηάζκηζε θαη θάιπςή ηνπ. 

 
Hi) short selling (αλνηρηή πψιεζε) 

Πε πεξίπησζε πψιεζεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ ν Ξειάηεο δελ δηαζέηεη θαη ππνρξενχηαη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θαηά ηελ εκέξα δηαθαλνληζκνχ ηεο ζπλαιιαγήο (π.ρ. πξνζεζκηαθή πψιεζε), πξνο παξάδνζε, ν θίλδπλνο ηνπ Ξειάηε είλαη 

απεξηφξηζηνο. Ρνχην κπνξεί, ελδεηθηηθψο λα ζπκβεί ζε πεξίπησζε αλφδνπ ηεο ηηκήο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, νπφηε ν Ξειάηεο εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ θίλδπλν, αθνχ ππνρξενχηαη λα αγνξάζεη ηα ελ ιφγσ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ 

νθείιεη λα παξαδψζεη ζηελ νπνηαδήπνηε πκή έρεη δηακνξθσζεί θαηά ηνλ ρξφλν νθεηιφκελεο παξάδνζεο. 

 

β. Ππλζήθεο ηεο αγνξάζ παξαγψγσλ (market risks) 

Νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο παξαγψγσλ (π.ρ. χπαξμε ή έιιεηςε ξεπζηφηεηαο) θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο απηήο (π.ρ. δηθιείδεο αζθαιείαο ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο: πξνζσξηλή δηαθνπή ζπλεδξηάζεσλ, αλαζηνιή 

δηαπξαγκάηεπζεο παξαγψγνπ, δηαγξαθή παξαγψγνπ) ελδέρεηαη λα δπζρεξαίλνπλ ή λα θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ δηελέξγεηα απνηειεζκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ επί παξαγψγσλ απμάλνληαο ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ. 

 
γ. Απφθιηζε ηεο αγννάο παξαλψλσλ νπφ ηελ αλνξά ππνθείπελσλ αμηψλ 

Νη ηηκέο παξαγψγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ δελ αληηζηνηρνχλ αλαγθαία ζηηο ηηκέο ησλ ππνθεηκέλσλ αμηψλ. Ζ απφθιηζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζηηο ζπλζήθεο (π.ρ. δήηεζε) ή ζηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο (π.ρ. φξην ηηκψλ) ηεο αγνξάο ησλ 

παξαγψγσλ ή ηεο αγνξάο ησλ ππνθεηκέλσλ αμηψλ. 

 
δ. Θίλδπλνο αηεινχο αληηζηάζπηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

Ν θίλδπλνο απηφο ζπληξέρεη φηαλ ν Ξειάηεο κε ηελ δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζε παξάγσγα ζηνρεχεη ζηελ αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ζπλαιιαγέο ζηελ ππνθείκελε αμία, ε ζέζε φκσο ζηα παξάγσγα ζπζρεηίδεηαη αηειψο κε ηηο ζέζεηο ζηελ 

ππνθείκελε αμία (π.ρ. ζε πεξίπησζε Ππκβνιαίνπ Κειινληηθήο Δθπιήξσζεο ζηνλ FTSE ν Ξειάηεο δελ έρεη ζέζεηο ζε φιεο ηηο κεηνρέο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ FT5E θαη κε ηελ αλαινγία ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηφλ). 

 
ε. Γέζπεπζε πεηνεηψλ ή θηλεηψλ νΔηψλ (cash or property deposit risk) 

Ζ δέζκεπζε κεηξεηψλ ή θηλεηψλ αμηψλ ελδέρεηαη λα ελέρεη πηζησηηθφ θίλδπλν ζε πεξίπησζε πνπ ν ζεκαηνθχιαθαο δελ εθπιεξψζεη πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε κφιηο απηέο θαηαζηνχλ ιεμηπξφζεζκεο είηε κεηαγελέζηεξα. 

 
ζη. Γηθαηηθάο θίλδπλνο (legal risk) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θηλδχλνπ απφ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ 

Ξέξαλ άζσλ εθηέζεθαλ αλσηέξσ ππφ II. 10., ππνγξακκίδεηαη άηη ε εθπιήξσζε απαηηήζεσλ θαη ε ηθαλνπνίεζε δηθαησκάησλ ηνπ Ξειάηε επί ζπκβάζεσλ ζε παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα εμαξηάηαη θαη απφ ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ πνπ ηζρχνπλ 

ζην Πχζηεκα Ξιεξσκψλ θαη Δθθαζάξηζεο / Γηαθαλνληζκνχ Ππλαιιαγψλ ηεο αγνξάο άπνπ δηελεξγνχληαη νη ζπλαιιαγέο επί παξαγψγσλ θαη απφ ηνπο νπνίνπο θαλφλεο εμαξηψληαη απαηηήζεηο θαη δηθαηψκαηα ηνπ Ξειάηε, θπξίσο ζε πεξίπησζε 

αθεξεγγπφηεηαο κέινπο ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αιινδαπή λνκνζεζία, ηδίσο θξαηψλ πνπ δελ είλαη κέιε ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο, πνπ δηέπεη ζπλαιιαγέο επί παξαγψγσλ, κπνξεί λα πξνζθέξεη αζζελέζηεξε πξνζηαζία 

ζηνλ Ξειάηε απφ απηήλ πνπ πξνζθέξεη ην ειιεληθά δίθαην θαη ην δίθαην ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ξεξαηηέξσ, ηπρφλ ηξνπνπνίεζε θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζε αγνξά παξαγψγσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ (π.ρ. πξνυπνζέζεηο δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ, φξνη θαη δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ, αχμεζε πεξηζσξίνπ αζθαιείαο) είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Ξειάηε. Νη αλσηέξσ 

παξάγνληεο είλαη πηζαλφ λα εθζέζνπλ ην επελδπφκελν θεθάιαην ηνπ Ξειάηε ζε πξφζζεηνπο θηλδχλνπο. 

 

δ. Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο (currency risk) 

Ξέξαλ φζσλ εθηέζεθαλ αλσηέξσ ππφ Ξ. 4., ππνγξακκίδεηαη άηη ην θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνέξρεηαη απφ ζπλαιιαγέο ζε παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα απνηηκψκελα ζε ζπλάιιαγκα (αλεμαξηήησο ηνπ αλ απηά απνηεινχλ αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ εγρψξηα ή ζε αιινδαπή αγνξά) ζα επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ηζνηηκίεο φηαλ ππάξρεη αλάγθε κεηαηξνπήο ηεο αμίαο ηνπ παξαγψγνπ απφ έλα λφκηζκα ζε θάπνην άιιν θαη εηδηθφηεξα ζην λφκηζκα ζην νπνίν 

απνηηκάηαη ε πεξηνπζία ηνπ Ξειάηε. 
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ε. Θίλδπλνο θφζηνπο αλεχξεζεο ή θαη αληηθαηάζηαζεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ (replacement cost risk) 

Ν θίλδπλνο απηφο ζπληξέρεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αληηζπκβαιιφκελνο ηνπ Ξειάηε δελ είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν Ξειάηεο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλνίμεη λέα ζέζε ζηελ ηηκή 

πνπ ζα έρεη δηακνξθσζεί ζηελ ζρεηηθή αγνξά (replacement value), ζηελ νπνία ηηκή ζα πξνζηεζεί πνζφ εμαξηψκελν απφ ην ρξφλν πνπ απνκέλεη κέρξη ηελ ιήμε ηνπ παξαγψγνπ (add-on). 

ζ. Γεληθνί θίλδπλνη 

Πε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη θαη νη αλσηέξσ ππφ II. εθηεζέληεο γεληθνί θίλδπλνη. 

 

 
IV.     Θίνδςνοι ζςνδεόμενοι με ηιρ καη' ιδίαν επενδςηικέρ και παπεπόμενερ ςπηπεζίερ 

1. Έννοια ηυν επενδςηικών και παπεπομένυν ςπηπεζιών 

Α. Πην άξζξν 4 ηνπ λ. 3606/2007 πεξηέρνληαη νξηζκνί ησλ επελδπηηθψλ θαη παξεπνκέλσλ ππεξεζηψλ. Αθνινχζσο παξαηίζεληαη εθ ησλ νξηζκψλ απηψλ εθείλνη πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξία καο ζεο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο ηδηψηεο πειάηεο ηεο. 

(α) Ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ: Ππλίζηαηαη ζηε ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, γηα θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. 

(β) Δθηέιεζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ: Ππλίζηαηαη ζηελ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ αγνξάο / απφθηεζεο ή πψιεζεο / δηάζεζεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ. 

(γ) Ζ παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ: Ππλίζηαηαη ζηελ παξνρή πξνζσπηθψλ ζπκβνπιψλ ζε πειάηε, είηε θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο ΔΞΔ, σο πξνο κία ή πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. 

(δ) Ζ δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ: Ππλίζηαηαη ζηε δηαρείξηζε, θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο ΔΞΔ, ραξηνθπιαθίσλ πειαηψλ, ζην πιαίζην εληνιήο ηνπο, πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. 

(ε) Ζ θχιαμε θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζεκαηνθχιαθα θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ φπσο ε δηαρείξηζε ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ή παξερφκελσλ 

αζθαιεηψλ  

(ζη) Ζ παξνρή πηζηψζεσλ ή δαλείσλ ζε επελδπηή πξνο δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησεθά κέζα, ζηελ νπνία κεζνιαβεί ε ΔΞΔ, ε νπνία παξέρεη ηελ πίζησζε ή ην δάλεην. Ζ αγνξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ κε 

πίζησζε ηνπ εκήκαηνο ελέρεη απμεκέλνπο θηλδχλνπο κεψζεσο ή απψιεηαο ηνπ αξρηθψο επελδπζέληνο θεθαιαίνπ, θαζψο κε ηελ παξερφκελε πίζησζε ν Ξειάηεο επελδχεη ρξεκαεθά πνζά πνπ ππεξβαίλνπλ ηα θεθάιαηα πνπ ν ίδηνο θαηαβάιιεη 

κέζσ ηεο Δηαηξίαο. Δπίζεο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνλ Ξειάηε εθηάθησο θαη ε θαηαβνιή πξνζζέησλ πνζψλ γηα αζθάιεηα (margin call) θαη αλ δελ δηαζέηεη ν Ξειάηεο ην πνζφ απηά ζα θαηαζηεί αλαγθαία ε ξεπζηνπνίεζε ζέζεψλ ηνπ. Δθηίζεηαη, 

επνκέλσο, ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν απφ εθείλνλ ζηνλ νπνίν ζα εμεηίζεην αλ αγφξαδε ρξεκαηνπηζησεθά κέζα ρσξίο πίζησζε. Νη θίλδπλνη απηνί κπνξεί λα εληνπίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, ελδεηθεθψο ζεο κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, ζηνλ 

πηζησεθφ θίλδπλν ησλ αλεζπκβαιινκέλσλ, ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά θιπ. Δθηζηάηαη, επνκέλσο, ε πξνζνρή ηνπ Ξειάηε ζηελ αλάγθε λα δηαζέηεη επαξθή εκπεηξία θαη λα αληηιακβάλεηαη ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ κε πίζησζε, θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ησλ αλαιακβαλφκελσλ θάζε θνξά θηλδχλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη πηζηψζεηο πξνο δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. 

Β. Θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ αλαθχπηνπλ, ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν, θαηά πεξίζηαζε, βαζκφ νη Γεληθνί Δπελδπηηθνί Θίλδπλνη πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ. 

2. Αξιολόγηζη ηηρ καηαλληλόηηηαρ και ζςμβαηόηηηαρ ηυν ςπηπεζιών και ηυν σπημαηοπιζηυηικών μέζυν με ηα σαπακηηπιζηικά ηος Ξελάηη 
 

2.1. Ν Ξειάηεο θαιείηαη λα πιεξνθνξήζεη ηελ Δηαηξία σο πξνο ηε γλψζε θαη ηελ πείξα πνπ δηαζέηεη ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ, ζπκπιεξψλνληαο θαη απνζηέιινληαο ζηελ Δηαηξία ην ζπλεκκέλν Ξαξάξηεκα. Ζ πιεξνθφξεζε απηή είλαη 

απαξαίηεηε γηα λα είλαη ζε ζέζε ε Δηαηξία λα εμππεξεηήζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα ζπκθέξνληα ηνπ Ξειάηε ζην πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπ παξέρεη σο πξνο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ 

επελδχζεσλ ηνπ Ξειάηε, ιακβάλνληαο ηδίσο ππφςε ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηά ελέρνπλ. Ζ Δηαηξία βαζίδεηαη ζηελ αμηνπηζηία ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ηεο παξέρεηαη απφ ηνλ Ξειάηε θαηά ηελ παξνρή ζ' απηάλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο. Αλ ν Ξειάηεο έρεη ήδε ζπκπιεξψζεη αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην, ε Δηαηξία ιακβάλεη ππφςε ηεο εθείλν, ζπληζηά φκσο ζηνλ Ξειάηε λα ζπκπιεξψζεη θαη λα ηεο απνζηείιεη θαη ην ζπλεκκέλν ζην παξφλ. 

2.2. Ζ Δηαηξία εθηζηά εηδηθψο ηελ πξνζνρή ηνπ Ξειάηε ζην φε δελ ζα αμηνινγεί ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην πξφζσπν, ηελ πείξα θαη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη, γεληθψο, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηεο έρεη παξάζρεη κε ην ζπλεκκέλν ζην Ξαξάξηεκα 

Δξσηεκαηνιφγην ή κε άιια εξσηεκαηνιφγηα, πνπ ν Ξειάηεο έρεη ζπκπιεξψζεη ζην παξειζφλ, εθφζνλ α) ε Δηαηξία παξέρεη ζηνλ Ξειάηε ηελ ππεξεζία κε πξσηνβνπιία ηνπ Ξειάηε θαη β) ε ππεξεζία ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθψο ζηελ εθηέιεζε 

εληνιψλ ή ζηε ιήςε θαη δηαβίβαζε πεξαηηέξσ πξνο εθηέιεζε εληνιψλ ηνπ Ξειάηε κε αληηθείκελν κε πνιχπινθα ρξεκαηνπηζησεθά κέζα (άξζξν 15 Απφθαζεο 1/452/1.11.2007 Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο γηα ηνπο Θαλφλεο Ππκπεξηθνξάο ησλ 

ΔΞΔ). Ρέηνηα ζεσξνχληαη: 

α) Κεηνρέο εηζεγκέλεο γηα δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά ή ζε ηζνδχλακε αγνξά ηξίηεο ρψξαο πηζηνπνηεηηθά θαηάζεζεο απηψλ, κέζα ρξεκαηαγνξάο, νκφινγα / νκνινγίεο ή άιιεο κνξθέο ηηηινπνηεκέλνπ ρξένπο (κε εμαίξεζε νκφινγα / 

νκνινγίεο ή άιιεο κνξθήο απαηηήζεηο ηηηινπνηεκέλνπ ρξένπο πνπ ελζσκαηψλνπλ παξάγσγα) θαη κεξίδηα ΝΠΔΘΑ. 

β) Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θηλεηψλ αμηψλ ηεο ππνπεξίπησζεο (γ) ηνπ πεξίπησζεο 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3606/2007 νχηε ζηελ θαηεγνξία ησλ παξαγψγσλ ησλ πεξηπηψζεσλ (δ) έσο (η) ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, εθφζνλ πιεξνχληαη επηπξνζζέησο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο, ζσξεπηηθψο: 

αα) θίζηαληαη ζπρλά δπλαηφηεηεο γηα ηελ πψιεζε / δηάζεζε, επαλαγνξά ή θαη ηελ θαη' άιιν ηξφπν ξεπζηνπνίεζε ησλ σο άλσ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ζε ηηκέο πνπ δεκνζηνπνηνχληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά θαη είλαη είηε ηηκέο 

αγνξάο είηε ηηκέο πνπ δηακνξθψλνληαη ή επηβεβαηψλνληαη απφ ζπζηήκαηα απνηίκεζεο αλεμάξηεηα απφ ηνλ εθδφηε. 

ββ) Ρα ρξεκαηνπηζησεθά κέζα δελ ζπλνδεχνληαη απφ πξαγκαηηθή ή δπλεηηθή νηθνλνκηθή ππνρξέσζε ηνπ Ξειάηε, πνπ ππεξβαίλεη ην θφζηνο απάθηεζήο ηνπο. 

γγ) Δίλαη δεκνζηνπνηεκέλε θαη δηαζέζηκε ζην θνηλφ επαξθήο πιεξνθφξεζε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο θαη ε πιεξνθφξεζε απηή είλαη δπλαηφ λα γίλεη άκεζα θαηαλνεηή απφ ηνλ 

Ξειάηε, πξνθεηκέλνπ απηφο λα απνθαζίζεη εκπεξηζηαησκέλα σο πξνο ην αλ ζα δηελεξγήζεη ζπλαιιαγή κε αλεθείκελν ην ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν. 

2.3. Πηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ε Δηαηξία δελ αμηνινγεί ηε ζπκβαηφηεηα νχηε ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ Ξειάηε νχηε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ πνπ απνηειεί αλεθείκελν ηεο ζπλαιιαγήο ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

(επίπεδν γλψζεσλ επελδπεθψλ ζεκάησλ, κφξθσζεο εκπεηξίαο θιπ. ζπλαθή). Θαηά ζπλέπεηα, δελ παξέρεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζηνλ Ξειάηε ε πξνζηαζία πνπ πεγάδεη απφ ηνπο θαλφλεο επαγγεικαεθήο ζπκπεξηθνξάο σο πξνο ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκβαηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
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Ζ Γ.Α. Ξεξβαλάο Σ.Α.Δ.Ξ.Δ.., αδεηνδνηήζεθε ( Απφθαζε 72
ε
 4-3-91) θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο.  

ΑΚΑΔ: 24014/06/Β/91/31   Α.Φ.Κ.: 094324370     Γ.Ν..: ΦΑΔ  Αζελψλ 

ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΛΡΝΙΥΛ 

 

 
1. Λομοθεηικό Ξλαίζιο 

 

Πην πιαίζην ηνπ λ. 3606/2007 γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, π, Δηαηξία ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα επηηπγράλεη γηα ηνπο Ξειάηεο ηεο, ηδηψηεο θαη επαγγεικαηίεο, ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα θαηά ηελ παξνρή ζ' 

απηνχο ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ: α) ηεο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ πξνο εθηέιεζε απά ηξίηνπο θαη β) ηεο εθηέιεζεο εληνιψλ ηνπο, θαζψο θαη γ) ελ γέλεη θαηά ηνλ ρεηξηζκφ «εληνιψλ» πξνο θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

Ξειαηψλ ηεο, αλεμαξηήησο ηνπ αλ νη απνθάζεηο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εληνιέο έρνπλ ιεθζεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Ξειάηεο ή απφ ηελ Δηαηξία ζην πιαίζην ησλ παξερνκέλσλ απφ απηήλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο ε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ. 

 

2. Ξεδίο Δθαπμογήρ ηηρ Ξολιηικήρ Βέληιζηηρ Δκηέλεζηρ 

2.1. Ζ πεξηγξαθφκελε θαησηέξσ πνιηηηθή εθηέιεζεο ησλ εληνιψλ πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξία, ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε Δηαηξία απνδέρεηαη δήισζε βνπιήζεσο ηνπ Ξειάηε πνπ πεξηέρεη εληνιή ηνπ κε αληηθείκελν ηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγήο 

επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη έρεη σο πεξηερφκελν: 
 

- είηε ηελ πεξαηηέξσ δηαβίβαζε ηεο εληνιήο απηήο ζε ηξίην πξφζσπν (π.ρ. ΔΞΔ, πηζησηηθφ ίδξπκα ή Δηαηξία Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ / ΝΠΔΘΑ) πξνο εθηέιεζε κε θαηάξπζε ζπλαιιαγήο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ξειάηε 

- είηε ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο απφ ηελ ίδηα ηελ Δηαηξία, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ξειάηε, κε θαηάξηηζε ζπλαιιαγήο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

2.2. Ζ πνιηηηθή απηή ηζρχεη, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, θαη σο πξνο ην ρεηξηζκφ ησλ «εληνιψλ» πνπ απνβιέπνπλ ζηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ξειάηε, νη νπνίεο εληνιέο πξνέξρνληαη απφ απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ 

νξγάλσλ ηεο Δηαηξίαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ραξηνθπιάθην ηνπ Ξειάηε. 

2.3. Πε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν Ξειάηεο δχλαηαη λα βαζίδεηαη ζην φηη ε Δηαηξία ζα επηδείμεη ηελ απαηηνχκελε επηκέιεηα γηα ηελ, θαηά ην δπλαηφλ, θαιχηεξε πξνζηαζία θαη εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κε ηελ, θαηά ην δπλαηφλ, 

βέιηηζηε εθηέιεζε ησλ εληνιψλ πνπ ε Δηαηξία ιακβάλεη θαη απνδέρεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ξειάηε. 

2.4. Δμππαθνχεηαη φπ ε Δηαηξία δελ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε «βέιηηζηεο» εθηέιεζεο ηεο εληνιήο ηνπ Ξειάηε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αζθεί ηελ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ, πξνζθέξνληαο π.ρ, ηηκέο ζηηο νπνίεο δεζκεχεηαη λα θαηαξηίζεη ζπλαιιαγέο κε ηνπο πειάηεο ηεο (π.ρ. "Quote") ή δίδνληαο ηηκέο ζηνλ πειάηε γηα λα θαηαξηίζεη ε ίδηα καδί ηνπ ζπλαιιαγή θαηφπηλ δηθνχ ηνπ αηηήκαηνο ("Request by 

Quote"), νπφηε ν Ξειάηεο θαηαξηίδεη ζπλαιιαγέο απ' επζείαο κε ηελ Δηαηξία βάζεη ηεο ηηκήο πνπ ηνπ πξνζθέξεη ε Δηαηξία κε απηφλ ηνλ ηξφπν. 

3. Ξεπιεσόμενο ηηρ επιδίυξηρ ηηρ Δηαιπίαρ για ηην επίηεςξη ηηρ βέληιζηηρ εκηέλεζηρ ηυν ενηολών ηος Ξελάηη 

3.1. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηπηψζεσλ, ζηηο νπνίεο νη Ξειάηεο δίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζηελ Δηαηξία ζε ζρέζε κε ηνλ ρεηξηζκφ ησλ εληνιψλ ηνπο (βι. παξαθάησ ππφ 6.), ε Δηαηξία επηδεηθλχεη θάζε δπλαηή επηκέιεηα θαη ιακβάλεη θάζε 

δπλαηφ κέηξν ψζηε λα επηηπγράλεη γηα ηνπο Ξειάηεο ηεο, ηδηψηεο θαη επαγγεικαηίεο, ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπο εμ επφςεσο 

α) ηεο ηηκήο ηεο ζπλαιιαγήο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο ηηκήο, 

β) ηνπ θφζηνπο ηεο ζπλαιιαγήο κε ζηφρν ηνλ θαηά ην δπλαηφλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ρσξίο φκσο ηνχην λα απνβαίλεη εηο βάξνο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, 

γ) ηεο ηαρχηεηαο εθηέιεζεο ηεο εληνιήο κε ζηφρν ηελ θαηά ην δπλαηφλ ηαρχηεξε εθηέιεζε απηήο 

δ) ηεο πηζαλφηεηαο αα) εθηέιεζεο ηεο εληνιήο κε θαηάξηηζε ζπλαιιαγήο θαη ββ) πξνζήθνληνο δηαθαλνληζκνχ ηεο εθηειεζζείζαο εληνιήο κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηφζν ηεο εθηέιεζεο ηεο εληνιήο φζν θαη ηνλ αζθαιή δηαθαλνληζκφ ηεο 

ζπλαιιαγήο. 

Ρελ επίηεπμε ησλ σο άλσ ζηφρσλ επεξεάδνπλ επίζεο ν φγθνο ηεο πξνο θαηάξηηζε ζπλαιιαγήο θαη ην είδνο απηήο. Γχλαληαη, επίζεο λα ηελ επεξεάδνπλ, θαηά πεξίπησζε, θαη άιιεο παξάκεηξνη, ηηο νπνίεο ε Δηαηξία ζα ιακβάλεη ππφςε πξνο 

επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο. 

3.2. Ζ Δηαηξία ππνγξακκίδεη ζηνλ Ξειάηε φηη, σο επί ην πιείζηνλ, δελ είλαη δπλαηή ε παξάιιειε θαη ηαπηφρξνλε εμππεξέηεζε ηζφηηκα φισλ ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ, θαζφζνλ, αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο απαηηείηαη ηεξάξρεζή ηνπο, ε 

νπνία ζεκαίλεη αλαγλψξηζε πξνηεξαηφηεηαο ζε έλα ζηφρν έλαληη άιινπ ή άιισλ. Θαηά ζπλέπεηα, ζε ζρέζε κε ηνπο εθηεζέληεο ζηφρνπο εθηέιεζεο ε Δηαηξία δίδεη, θαηά πεξίπησζε, κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ εμ απηψλ έλαληη 

άιισλ, πξνο επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο γηα ηνπο Ξειάηεο, ζηαζκίδνληαο απηνχο θαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 3.4. 

3.3. Ν Ξειάηεο δχλαηαη λα δψζεη εηδηθέο νδεγίεο σο πξνο ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ, θαζψο θαη λα πξνζδηνξίζεη έκκεζα θξηηήξηα ηεξάξρεζήο ηνπο, π.ρ. βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εληνιήο πνπ δίδεη (stop loss, market ή limit 

order θηι.), ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ θαλφλσλ ηεο νξγαλσκέλεο αγνξάο ή ηνπ Ξνιπκεξνχο Κεραληζκνχ Γηαπξαγκάηεπζεο (ΞΚΓ), φπνπ εθηεινχληαη νη εληνιέο ζε ζρέζε κε ην είδνο θαη ην ρεηξηζκφ απφ ην Πχζηεκα Ππλαιιαγψλ ησλ 

εληνιψλ πνπ εηζάγνληαη ζ' απηφ πξνο εθηέιεζε. 

3.4. Ζ Δηαηξία, πξνθεηκέλνπ λα ζηαζκίζεη ηε ζρεηηθή βαξχηεηα πνπ απνδίδεη ζηνπο παξάγνληεο πνπ εθηέζεθαλ ππφ 3.1. σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ ζηφρσλ, 

ιακβάλεη ππφςε θαη ηα εμήο θξηηήξηα (παξακέηξνπο): 

α) Ρα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο εληνιήο (ζχλζεηα ή κε, πςειήο ή πεξηνξηζκέλεο ξεπζηφηεηαο θηι.), β) Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξειάηε, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηεγνξηνπνίεζήοηνπ σο 

ηδηψηε ή επαγγεικαηία, 

γ) Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εληνιήο ηνπ Ξειάηε, ζε ζρέζε πάληνηε κε ηελ επηινγή πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα δηαπξαγκάηεπζεο θαη νη θαλφλεο ηεο αγνξάο, ζηελ νπνία εηζάγεηαη ε εληνιή πξνο εθηέιεζε, 

δ) Ρα ραξαθηεξηζηηθά ησλ «ηφπσλ εθηέιεζεο» ζηνπο νπνίνπο ε εληνιή εηζάγεηαη πξνο εθηέιεζε, δειαδή ησλ νξγαλσκέλσλ αγνξψλ, ΞΚΓ ή άιισλ δπλαηνηήησλ εθηέιεζεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξνληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαιφγσο ηνπ είδνπο 

θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εληνιήο. 

3.5. Γηα πο κεηνρέο θαη ινηπά αμηφγξαθα, πνπ είλαη αληηθείκελα δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο θαη γηα ηα νπνία ππάξρεη ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά θαη δεκφζηεο ηηκέο ε Δηαηξία ζεσξεί ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηελ ηηκή θαη ην 

θφζηνο εθηέιεζεο ηεο εληνιήο. 

3.6. Γηα ηα πξντφληα ηα νπνία δελ είλαη αληηθείκελα δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο ή ΞΚΓ (π.ρ. Ξξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο θιπ.) θαη γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ δεκφζηεο ηηκέο ζηελ αγνξά, ε Δηαηξία ζεσξεί 

ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο θαη δηαθαλνληζκνχ ηεο ζπλαιιαγήο θαη φρη απνθιεηζηηθά ηελ ηηκή. 

3.7. πνγξακκίδεηαη φηη ε επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο εθηέιεζεο δελ θξίλεηαη απαξαηηήησο κε βάζε ηελ εθάζηνηε ζπλαιιαγή κεκνλσκέλα, αιιά ιακβάλνληαο ππφςε ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ ζπλαιιαγψλ νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ θαη 

αμηνινγψληαο θαηά πφζν επηηπγράλεηαη ην βέιηηζην απνηέιεζκα γηα ηνπο Ξειάηεο απά ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηελ Ξνιηηηθή Δθηέιεζεο θαη ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ζε απηήλ Ρφπνπο Δθηέιεζεο. 
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Ζ Γ.Α. Ξεξβαλάο Σ.Α.Δ.Ξ.Δ.., αδεηνδνηήζεθε ( Απφθαζε 72
ε
 4-3-91) θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο.  

ΑΚΑΔ: 24014/06/Β/91/31   Α.Φ.Κ.: 094324370     Γ.Ν..: ΦΑΔ  Αζελψλ 

4. Ρόποι Δκηέλεζηρ ηυν ενηολών - Δπιλογή ηος Ρόπος Δκηέλεζηρ 

4.1. Ωο ηφπνη εθηέιεζεο εληνιψλ λννχληαη νη ελ επξεία έλλνηα αγνξέο, νηηο νπνίεο θαηαξηίδνληαη ζπλαιιαγέο επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. Νη ρξεζηκνπνηνχκελνη απά ηελ Δηαηξία Ρφπνη Δθηέιεζεο εληνιψλ παξαηίζεληαη, αλά θαηεγνξία 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ζην Ππλεκκέλν 1. 

4.2. Ζ Δηαηξία δελ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο αγνξέο ή ΞΚΓ, ζεο νπνίεο ηπρφλ κπνξεί λα απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ηα ρξεκαηνπηζησεθά κέζα πνπ απνηεινχλ αλεθείκελν ηεο εληνιήο. Πε 

πεξίπησζε πνπ ε ίδηα ε Δηαηξία ζπκκεηέρεη ζε νξγαλσκέλε αγνξά ή ΞΚΓ, ζηαζκίδεη ην γεγνλφο απηφ σο ην πξψην θαη βαζηθφηεξν θξηηήξην γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Ξειάηε ζε ζρέζε κε ηνπο εθηεζέληεο ζηφρνπο θαη επηιέγεη 

πάληνηε ηελ ελ ιφγσ αγνξά ή ΞΚΓ, φπνπ ζπκκεηέρεη ε ίδηα, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπ Ξειάηε. Δμππαθνχεηαη, βεβαίσο, φηη αλ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν πνπ απνηειεί αληηθείκελν εληνιήο ηνπ Ξειάηε απνηειεί αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο ζε πεξηζζφηεξεο νξγαλσκέλεο αγνξέο ή ΞΚΓ, ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ε Δηαηξία, ζηαζκίδεη κεηαμχ ησλ αγνξψλ απηψλ ηα αλσηέξσ θξηηήξηα επηινγήο, πξνο επίηεπμε ηεο «βέιηηζηεο εθηέιεζεο» ηεο εληνιήο ηνπ Ξειάηε, φπσο 

απηή πξνζδηνξίζζεθε παξαπάλσ. Πρεεθψο, ε Δηαηξία γλσξίδεη ζηνλ Ξειάηε άηη ζήκεξα είλαη κέινο ηεο Αγνξάο Αμηψλ θαη ηεο Αγνξάο Ξαξαγψγσλ ηνπ Σξεκαεζηεξίνπ Αζελψλ θαζψο θαη Κέινο ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ ηεο Φξαγθθνχξηεο (XETRA), 

4.3. Ωο πξνο ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ δελ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά ή ΞΚΓ ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ε ίδηα ε Δηαηξία, ε απαξίζκεζε ησλ ηφπσλ εθηέιεζεο δελ είλαη εμαληιεηηθή, αιιά πεξηιακβάλεη 

εθείλνπο ηνπο Ρφπνπο Δθηέιεζεο ζηνπο νπνίνπο ε Δηαηξία έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο, κέζσ ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ κε απηή ΔΞΔ θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ εθηεινχλ ηηο εληνιέο θαηαξηίδνληαο ηηο ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο γηα λα 

επηηπγράλεη, ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο θαη ηα θξηηήξηα βέιενηεο εθηέιεζεο (βι. παξαπάλσ ππφ 3.), ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα γηα ηνπο Ξειάηεο θαη ζηνπο νπνίνπο ζπλήζσο εθηεινχληαη νη εληνιέο ησλ πειαηψλ ηεο Ζ Δηαηξία δηαηεξεί 

ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιινπο Ρφπνπο Δθηέιεζεο πιελ ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζην Ππλεκκέλν 1, εθφζνλ επιφγσο πξνζδνθά φηη ηνχην ζα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε εθηέιεζε ηεο εληνιήο. Πρεηηθψο ε Δηαηξία δχλαηαη λα δέρεηαη θαη 

εηδηθέο νδεγίεο ηνπ Ξειάηε, ρσξίο φκσο λα δεζκεχεηαη απφ απηέο αλ δελ έρεη απηή ηε δπλαηφηεηα ή αλ ε ηήξεζε ησλ νδεγηψλ απηψλ ζπλδέεηαη κε πςειά θφζηνο. 

4.4. Ζ Δηαηξία δηθαηνχηαη λα επηιέγεη λα εθηειεί εληνιέο ηνπ Ξειάηε θαη εθηφο νξγαλσκέλεο αγνξάο ή ΞΚΓ, ζπκβαιιφκελε κε ζπζηεκαεθφ εζσηεξηθφ πνηεηή, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, 

ηεξνπκέλσλ πάληνηε ησλ παξαπάλσ, ππφ 3., εθηεζέλησλ παξαγφλησλ θαη θξηηεξίσλ βέιηηζηεο εθηέιεζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φε ν Ξειάηεο έρεη ζπλαηλέζεη πξνο ηνχην ζπκπιεξψλνληαο ην Ξαξάξηεκα 3, γεληθψο ή θαη εηδηθψο. 

4.5. Ζ Δηαηξία κπνξεί λα πξνζζέηεη ή λα αθαηξεί νπνηνδήπνηε Ρφπν Δθηέιεζεο κε γλψκνλα ηελ βέιηηζηε εθηέιεζε ησλ εληνιψλ, ηξνπνπνηψληαο ην παξφλ. 

4.6. Όπνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη Ρφπνη Δθηέιεζεο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ εθηέιεζε κίαο εληνιήο ζε ρξεκαηνπηζησεθά κέζν, ε Δηαηξία ζπγθξίλεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα επηηπγράλνληαλ γηα ηνλ Ξειάηε κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο εληνιήο ζε θαζέλαλ απά ηνπο ηφπνπο εθηέιεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Ξνιηηηθή Δθηέιεζεο εληνιψλ θαη ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εθηειέζεη ηελ εληνιή. Θαηά ηελ ελ ιφγσ αμηνιφγεζε ιακβάλνληαη ππφςε νη πξνκήζεηεο θαη ην 

θφζηνο ηεο Δηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο ζε θαζέλαλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο Ρφπνπο Δθηέιεζεο. 

4.7. Ζ Δηαηξία δηακνξθψλεη ηελ πνιηηηθή ησλ ακνηβψλ θαη πξνκεζεηψλ ηεο θαηά ηξφπν πνπ δελ νδεγεί ζε αζέκηηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ Ρφπσλ Δθηέιεζεο. Ζ Δηαηξία δελ ζα πξνθξίλεη, δειαδή, έκκεζα ζπγθεθξηκέλνπο ηφπνπο εθηέιεζεο έλαληη 

άιισλ, ρξεψλνληαο πςειφηεξεο πξνκήζεηεο θαη ακνηβέο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ζε απηνχο ηνπο ηφπνπο φηαλ απηέο νη πςειφηεξεο πξνκήζεηεο θαη ακνηβέο δελ δηθαηνινγνχληαη απφ ην θφζηνο εθηέιεζεο ή ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ. 

4.8. Ρεξνπκέλσλ ησλ παξαπάλσ, ππφ 3., εθηεζέλησλ παξαγφλησλ θαη θξηηεξίσλ βέιηηζηεο εθηέιεζεο Ρφπν Δθηέιεζεο ησλ εληνιψλ ησλ Ξειαηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη ε ίδηα ε Δηαηξία ή θαη άιιε ΔΞΔ πνπ ελεξγεί σο ζπζηεκαηηθφο εζσηεξηθφ 

πνηεηή ο εθφζνλ εθεκάηαη άηη ε ζπλαιιαγή απηή ζα είλαη πξνο φθεινο ηνπ Ξειάηε ή, ηνπιάρηζηνλ, φηη δελ εθηειείηαη κε δπζκελέζηεξνπο γη' απηφλ φξνπο (ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο πηζαλφηεηαο εθηέιεζεο ηεο ζπλαιιαγήο) ζε ζρέζε κε ην αλ 

ε ζπγθεθξηκέλε εληνιή εθηεινχληαλ ζε θάπνηνλ απφ πξνβιεπφκελνπο ζην Ππλεκκέλν 1, Ρφπνπο Δθηέιεζεο. Ρνχην ηζρχεη εθφζνλ ν Ξειάηεο ζπλαηλέζεη πξνο ηνχην ζην Ξαξάξηεκα 3, γεληθψο ή θαη εηδηθψο. Ζ Δηαηξία δχλαηαη επνκέλσο ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο λα εθηειεί εληνιέο ηνπ Ξειάηε θαη εθηφο νξγαλσκέλεο αγνξάο ή ΞΚΓ, ζπκβαιιφκελε κε ζπζηεκαηηθνχο εζσηεξηθνπνηεηέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ξειάηε. 

5. Θανόνερ και μέθοδοι εκηέλεζηρ ηυν ενηολών 

5.1. Ζ Δηαηξία θαηαγξάθεη άκεζα θαη κε αθξίβεηα ηηο εληνιέο ησλ πειαηψλ ηεο πνπ ιακβάλεη θαη απνδέρεηαη λα ηηο εθηειεί βάζεη ηεο αξρήο ηεο ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο, σο πξνο εο εληνιέο κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ είλαη ζπγθξίζηκεο 

κεηαμχ ηνπο εθηφο θαη αλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπγθεθξηκέλεο εληνιήο (π.ρ. ν ηφπνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί) ή νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο δελ επηηξέπνπλ ηνχην ή αλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε απαηηνχλ δηαθνξεεθά ρεηξηζκφ. 

5.2. Ζ Δηαηξία, εθηφο θαη αλ ιάβεη δηαθνξεηηθέο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο απφ ηνλ Ξειάηε σο πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπ θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ ζηφρσλ πνπ εθηέζεθαλ ππφ 3.1., νη νπνίνη ζπλζέηνπλ ην βέιηηζην απνηέιεζκα θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπ, θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ αλαθεξφκελσλ αλσηέξσ ππφ 3.6., γλσξίδεη ζηνλ Ξειάηε φε ηνπο αλσηέξσ ζηφρνπο ηεξαξρεί σο εμήο: 

α) Δπίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ ηηκήκαηνο σο πξνο ηε ζπλαιιαγή ζπλνιηθψο Ρν θαιχηεξν δπλαηά απνηέιεζκα σο πξνο ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ εκήκαηνο ηεο ζπλαιιαγήο πνπ πξφθεηηαη λα θαηαξηηζζεί 

ζε εθηέιεζε ηεο εληνιήο ηνπ Ξειάηε. Ωο ζπλνιηθά ηίκεκα λνείηαη ην πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εκή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ θαη ηηο θάζε είδνπο ρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ φια ηα έμνδα πνπ 

βαξχλνπλ ηνλ Ξειάηε θαη ηα νπνία ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειψλ ηνπ ηφπνπ εθηέιεζεο, ησλ ηειψλ εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ θαη φισλ ησλ ινηπψλ ακνηβψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε ηξίηνπο νη 

νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο, 

β) Ραρχηεηα θαη πιεξφηεηα εθηέιεζεο ηεο εληνιήο (θαηάξηηζεο ζπλαιιαγήο) 

γ) Αζθάιεηα ζηελ εθθαζάξηζε θαη δηαθαλνληζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

5.3. Πε θάζε πεξίπησζε, ε Δηαηξία ζα πξνζδηνξίδεη ηε ζρεηηθή ζεκαζία ησλ παξαγφλησλ εθηέιεζεο αμηνπνηψληαο ηελ θξίζε θαη ηελ εκπεηξία ηεο, ζχκθσλα κε ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ην είδνο θαη 

ηε θχζε ηεο εληνιήο θαη ην ζπκθέξνλ ησλ Ξειαηψλ, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα (παξακέηξνπο) πνπ εθηίζεληαη ππφ 3.4. Αθφκα θαη εάλ κία ζπλαιιαγή εκθαλίδεηαη εθ ησλ πζηέξσλ λα κελ έρεη εθηειεζηεί ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή, απηά δελ 

ζπληζηά απαξαίηεηα απφ κφλν ηνπ παξαβίαζε ηνπ θαζήθνληνο ηεο Δηαηξίαο γηα βέιηηζηε εθηέιεζε εληνιψλ. 

5.4. Δηδηθψο σο πξνο εληνιέο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ επί ρξεκαηνπηζησεθψλ κέζσλ εηζεγκέλσλ ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο ή ΞΚΓ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, ε Δηαηξία θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ εληνιψλ ζηα ζπζηήκαηα ODL 

θαη ΝΑΠΖΠ πξνο εθηέιεζε ηεξεί ηε ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα ιήςεο ησλ εληνιψλ απά ηνπο Ξειάηεο. 

Ζ Δηαηξία δέρεηαη εληνιέο θαη κέζσ δηαδηθηχνπ γηα πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ ζην ΣΑ, ηηο νπνίεο θαηαρσξεί ζην ειεθηξνληθά ζχζηεκα ηεο ODL. Ζ Δηαηξία δέρεηαη ηα παξαθάησ είδε εληνιψλ ζε κεηνρέο εηζεγκέλεο 

ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ ηηο νπνίεο θαηαρσξεί ζην ειεθηξνληθά ζχζηεκα ΝΑΠΖΠ: 

• Διεχζεξεο (εληνιέο ζηελ ηξέρνπζα ηηκή) 

• Δληνιέο κε φξην 

■      Δληνιέο ζην άλνηγκα, ζην θιείζηκν 

• Stop εληνιέο 

• Δληνιέο δηαξθείαο (ηζρχνπλ κέρξη νξηζκέλεο εκεξνκελίαο ή κέρξη λα νινθιεξσζνχλ ή λα αθπξσζνχλ) πνπ θαηαρσξνχληαη ζην ειεθηξνληθά ζχζηεκα ΝΑΠΖΠ 

 

Ζ Δηαηξία δέρεηαη ειεχζεξεο ή εληνιέο κε φξην γηα παξάγσγα πξντφληα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 
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Ζ Δηαηξία δέρεηαη ηα παξαθάησ είδε εληνιψλ ζε κεηνρέο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ζχζηεκα ζπλαιιαγψλ XETRA ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ ηεο Φξαγθθνχξηεο, •     Διεχζεξεο (εληνιέο ζηελ ηξέρνπζα ηηκή) 

• Δληνιέο κε φξην 

• Stop εληνιέο 

• Δληνιέο δηαξθείαο (ηζρχνπλ κέρξη νξηζκέλεο εκεξνκελίαο, ή κέρξη λα νινθιεξσζνχλ ή λα αθπξσζνχλ) 

Νη εληνιέο ηνπ Ξειάηε δίδνληαη ζηνπο πηζηνπνηεκέλνπο ππαιιήινπο ηεο Δηαηξίαο είηε απά ηνλ ίδην είηε απά εμνπζηνδνηεκέλα απά απηφλ πξφζσπα θπζηθά ή λνκηθά. Ν Ξειάηεο πνπ έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε ιήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ κε ΑΔΔΓ, 

δχλαηαη λα δηαβηβάδεη ηηο εληνιέο ηνπ είηε κέζσ ηεο ΑΔΔΓ είηε απεπζείαο ζηελ Δηαηξία. 

5.5. Πε πεξίπησζε εληνιήο Ξειάηε κε φξην πνπ αθνξά κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά, ε νπνία δελ εθηειείηαη ακέζσο θαηά ηνπο θξαηνχληεο ζηελ αγνξά φξνπο θαηάξηηζεο ζπλαιιαγψλ, ε Δηαηξία, ζε πεξίπησζε πνπ ν Ξειάηεο δελ 

έρεη δψζεη άιιεο νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο ηνπ, ζα ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ ηαρχηεξε δπλαηή εθηέιεζε ηεο εληνιήο, αλαθνηλψλνληαο ακέζσο δεκφζηα ηελ εληνιή απηή ηνπ Ξειάηε κε ηξφπν πξνζηηά ζηνπο 

άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά. Ζ Δηαηξία ζεσξείηαη φηη ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ, εθφζνλ δηαβηβάζεη ηελ εληνιή ηνπ Ξειάηε ζε νξγαλσκέλε αγνξά ή ΞΚΓ. Ν Ξειάηεο δχλαηαη, εθφζνλ επηζπκεί, λα 

ζπλαηλέζεη γεληθψο ζηε κε δεκνζηνπνίεζε ησλ εληνιψλ ηνπ κε φξην θαηά ηα αλσηέξσ, ζπκπιεξψλνληαο ην ζπλεκκέλν Ξαξάξηεκα 3, 

 

6. Πςγκεκπιμένερ Νδηγίερ ηος Ξελάηη 

6.1. Όηαλ ν Ξειάηεο δίδεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο ηνπ ή κέξνπο απηήο, ε Δηαηξία ζα εθηειεί ηελ εληνιή αθνινπζψληαο ηηο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ηνπ Ξειάηε. Δίλαη απηνλφεην φηη ε χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ 

νδεγηψλ ηνπ Ξειάηε δχλαληαη - αλαιφγσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο - λα αλαηξέζνπλ ελ άισ ή ελ κέξεη ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο εθηέιεζεο ηεο Δηαηξίαο, πξνο επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο σο πξνο ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο. 

6.2. Πην βαζκφ πνπ νη νδεγίεο ηνπ Ξειάηε αθνξνχλ κφλνλ έλα κέξνο ηεο εληνιήο, ε Δηαηξία εθαξκφδεη ηελ πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ ηεο γηα ην κέξνο εθείλν ηεο εληνιήο πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηηο νδεγίεο ηνπ Ξειάηε, εθφζνλ ηνχην είλαη 

δπλαηφ θαη ζπκβαηφ κε ηηο νδεγίεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε ηεο εληνιήο ηνπ Ξειάηε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ εθείλνο έρεη δψζεη ζηελ Δηαηξία, ε ηειεπηαία ζα ελεκεξψλεη ηνλ Ξειάηε σο πξνο 

ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ηεο εληνιήο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαη ζα δεηήζεη ηε ιήςε λέσλ νδεγηψλ εθ κέξνπο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο, δηθαηνχκελε λα ελεξγήζεη θαηά ην ηεθκαηξφκελν ζπκθέξνλ ηνπ Ξειάηε. 
 

7. Ιήτη και Γιαβίβαζη Δνηολών 

7.1. Πε πεξίπησζε εληνιψλ πνπ ιακβάλεη ε Δηαηξία απφ ηνλ Ξειάηε γηα θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά ή ΞΚΓ ζηα νπνία δελ ζπκκεηέρεη ε Δηαηξία, αλ 

ε εληνιή δελ εθηειεζζεί κε θαηάξηηζε ζπλαιιαγήο, κέζσ ηεο Δηαηξίαο, κε ζπζηεκαηηθφ εζσηεξηθνπνηεηή, ε εληνιή - εθφζνλ γίλεη δεθηή απφ ηελ Δηαηξία - ζα δηαβηβαζζεί πξνο εθηέιεζε ζε άιιε ΔΞΔ ή πηζησηηθφ ίδξπκα (ζην εμήο: ε 

«Δθηεινχζα Δπηρείξεζε») πξνο θαηάξηηζε ζπλαιιαγήο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ξειάηε. Πηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ ηα εμήο: 

α) Ζ Δηαηξία δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ παξνρή ηεο σο άλσ ππεξεζίαο σο πξνο ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. Θαηά θαλφλα, ε Δηαηξία δέρεηαη εληνιέο πξνο θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ κέζσ Δθηεινχζαο Δπηρείξεζεο σο πξνο 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζεο νξγαλσκέλεο αγνξέο θαη ΞΚΓ πνπ παξαηίζεληαη ζην Ππλεκκέλν 1. 

β) Ν Ξειάηεο δχλαηαη λα δψζεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο σο πξνο ηελ ΔΞΔ πνπ ζα εθηειέζεη ηελ εληνιή θαηαξηίδνληαο ηε ζπλαιιαγή ή σο πξνο άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο εληνιήο. Γηα λα είλαη δεζκεπηηθέο απηέο νη νδεγίεο πξνο ηελ Δηαηξία, πξέπεη 

απηή λα ηηο απνδερζεί ξεηψο. Ζ απνδνρή ησλ νδεγηψλ απηψλ εμαξηάηαη θαη απφ ην πεξηερφκελν ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Δηαηξίαο κε ηελ Δθηεινχζα Δπηρείξεζε θαη ηε δπλαηφηεηα ή πξνζπκία ηεο ηειεπηαίαο λα ζπλεξγαζζεί κε ηελ Δηαηξία. 

γ) Διιείςεη ηέηνησλ νδεγηψλ, ε Δηαηξία δηαβηβάδεη ηελ εληνιή πνπ ιακβάλεη απά ηνλ Ξειάηε πξνο εθηέιεζε ζε Δθηεινχζα Δπηρείξεζε ηεο επηινγήο ηεο. Ζ επηινγή ηεο Δθηεινχζαο Δπηρείξεζεο γίλεηαη κε ηε δένπζα επηκέιεηα, έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Ξειάηε. Δθηεινχζεο Δπηρεηξήζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δηαηξία θαη ζηηο νπνίεο ε Δηαηξία δηαβηβάδεη εληνιέο πειαηψλ ηεο πξνο εθηέιεζε είλαη απηέο πνπ παξαηίζεληαη ζην Ππλεκκέλν 1. Κειινληηθά ε 

Δηαηξία ελδέρεηαη λα ζπλάςεη ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο Δθηεινχζεο Δπηρεηξήζεηο, λα πξνβεί ζε αιιαγή ησλ φξσλ ησλ πθηζηάκελσλ ζπκθσληψλ ή λα δηαθφςεη ηε ζπλεξγαζία κε θάπνηα απά απηέο. 

 
δ) Ζ ζπλαιιαγή εθηειείηαη απφ ηελ Δθηεινχζα Δπηρείξεζε ζην φλνκα ηεο Δηαηξίαο γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ ηεο. 

ε) Ζ Δηαηξία δηαβηβάδεη κε θάζε επηκέιεηα ζηηο Δθηεινχζεο Δπηρεηξήζεηο ηηο εληνιέο ηνπ Ξειάηε πξνο θαηάξηηζε ησλ ζπλαιιαγψλ επί ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ απηφο παξαγγέιιεη. Γηαβηβάδεη επίζεο ζηηο Δθηεινχζεο Δπηρεηξήζεηο ηηο 

ηπρφλ εηδηθέο νδεγίεο ηνπ Ξειάηε. Νη εληνιέο απηέο εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πνιηηηθή εθηέιεζεο ησλ εληνιψλ πνπ ζεζπίδεη ε θάζε Δθηεινχζα Δπηρείξεζε. Ζ Δηαηξία δελ επζχλεηαη έλαληη ηνπ Ξειάηε γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ 

Δθηεινπζψλ Δπηρεηξήζεσλ πξνο εθηέιεζε ησλ εληνιψλ απηψλ. 

ζη) Ρελ εθθαζάξηζε/δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ δηελεξγνχλ κία απά εο επηρεηξήζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην Ππλεκκέλν 1, ζην φλνκα ηεο Δηαηξίαο, ζε ζπιινγηθφ ινγαξηαζκφ πειαηψλ ηεο (omnibus account) (ζην εμήο: ν «Δθθαζαξίδσλ 

Θεκαηνθχιαθαο»), Θαηά ζπλέπεηα, ε δηεθπεξαίσζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο ζπλαιιαγέο απηέο ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή ππνρξεψζεσλ παξάδνζεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γίλεηαη απά ηνλ Δθθαζαξίδνληα Θεκαηνθχιαθα. Ζ Δηαηξία δελ 

αλαιακβάλεη ηε θχιαμε ησλ ρξήκα ηνπ ηζησπθψλ κέζσλ πνπ απνθηψληαη ζην πιαίζην παξνρήο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζην φλνκα ηνπ Ξειάηε. Ζ θχιαμε γίλεηαη απά ηνλ Δθθαζαξίδνληα Θεκαηνθχιαθα. 

8. Νμαδοποίηζη και επιμεπιζμόρ ηυν ενηολών 

8.1. Ζ Δηαηξία δχλαηαη λα νκαδνπνηεί εληνιέο πειαηψλ ηεο κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ηφζν φηαλ θαηαξηίδεη ε ίδηα ηηο ζπλαιιαγέο εηο εθηέιεζε ησλ εληνιψλ, άζν θαη φηαλ ηηο 

δηαβηβάδεη πξνο εθηέιεζε, νπφηε θαη δηαβηβάδεη ζηελ Δθηεινχζα Δπηρείξεζε ηηο εληνιέο νκαδνπνηεκέλεο, πξνο θαηάξηηζε απά ηελ ηειεπηαία εληαίσλ ζπλαιιαγψλ γηα 

ινγαξηαζκφ πεξηζζνηέξσλ πειαηψλ ηεο Δηαηξίαο. 

8.2. Ν επηκεξηζκφο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ απνθηήζεθαλ ή δηαηέζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ πεξηζζνηέξσλ πειαηψλ ζην πιαίζην ηεο εληαίαο νκαδνπνηεκέλεο 

ζπλαιιαγήο γίλεηαη ζηε κέζε εληαία ηηκή πνπ επηηεχρζεθε κε φιεο ηηο επηκέξνπο ζπλαιιαγέο σο πξνο ηα επηκέξνπο ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζπλαγνκέλεο ηεο εληαίαο ηηκήο γηα 

θάζε κνλάδα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη αθξηβνδίθαηνο επηκεξηζκφο ησλ νκαδνπνηεκέλσλ εληνιψλ θαη ζπλαιιαγψλ. 

Ζ Δηαηξία ζήκεξα, δελ εθηειεί εληνιέο γηα ίδην ινγαξηαζκφ νκαδνπνηεκέλα κε εληνιέο ησλ πειαηψλ ηεο. 

8.3. Ζ νκαδνπνίεζε ησλ εληνιψλ ζπληειεί ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ Ξειάηε θαη δηαζθαιίδεη, θαη' αξρήλ, πςειφηεξν επίπεδν δηθαηνζχλεο θαη ηζφηεηαο ζηνπο πειάηεο ηεο 

Δηαηξίαο. Γελ απνθιείεηαη φκσο ε νκαδνπνίεζε λα απνβεί εηο βάξνο ηνπ πειάηε σο πξνο ζπγθεθξηκέλε εληνιή ηνπ. Ρνχην κπνξεί π.ρ. λα ζπκβεί αλ εληνιή πσιήζεσο 

πειάηε ζπληξέρεη κε κεγάιεο ζε φγθν εληνιέο πσιήζεσο άιισλ πειαηψλ. 

8.4. Δθφζνλ ην πξντφλ ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ εληνιψλ φισλ ησλ πειαηψλ, πνπ είραλ νκαδνπνηεζεί, ην πξντφλ ησλ ζπλαιιαγψλ 

θαηαλέκεηαη αλαινγηθά κεηαμχ ησλ πεξηζζνηέξσλ πειαηψλ, βάζεη ηνπ αηηεζέληνο απά θάζε πειάηε φγθνπ. 
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9. Δπανεξέηαζη ηηρ Ξολιηικήρ Δκηέλεζηρ 

Ζ Δηαηξία παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ θαη ηεο Ξνιηηηθήο Δθηέιεζεο ησλ εληνιψλ πνπ έρεη ζεζπίζεη, πξνβαίλνληαο ζε αιιαγέο, άπνπ απηά είλαη απαξαίηεην. 

10. Ηζσύρ ηυν απσών πολιηικήρ εκηέλεζηρ ενηολών ηηρ Δηαιπίαρ 

Νη πειάηεο ηεο Δηαηξίαο θαινχληαη λα κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο, ην νπνίν θαζίζηαηαη αληηθείκελν ηεο κεηαμχ ηνπο ζπκβαηηθήο ζρέζεο θαη δεζκεχεη ηα κέξε. Δθφζνλ ν Ξειάηεο δψζεη ζηελ Δηαηξία εληνιή πξνο 

εθηέιεζε είηε ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο ππεξεζίαο ηεο εθηέιεζεο εληνιψλ είηε ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο ππεξεζίαο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ, αθφηνπ έρεη ιάβεη ηελ παξνχζα, ηεθκαίξεηαη φηη έρεη απνδερζεί πσο ην πεξηερφκελν ηεο 

παξνχζαο έρεη θαηαζηεί αληηθείκελν ηεο κεηαμχ ηνπο ζπκβαηηθήο ζρέζεο. 

Αλ ν Ξειάηεο δηαθσλεί κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαη δελ ηνπο απνδέρεηαη, δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζπκβαηηθή ηνπ ζρέζε κε ηελ Δηαηξία, θαηά ηα νξηδφκελα ζηε κεηαμχ ηνπο Πχκβαζε Ξαξνρήο Δπελδπηηθψλ πεξεζηψλ, εληφο κελφο απφ 

ηεο παξαιαβήο ηεο παξνχζαο. Πηελ πεξίπησζε απηή δηθαηνχηαη λα επηθαιεζζεί ηπρφλ επλντθφηεξνπο γη' απηφλ πξντζρχζαληεο άξνπο πνπ δηέπνπλ ηελ κεηαμχ απηνχ θαη ηεο Δηαηξίαο ζπκβαηηθή ζρέζε, εάλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε. 

11. Ξαποσή ππόζθεηυν πληποθοπιών 

Ζ Δηαηξία είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Ξειάηε γηα ηελ παξνρή ζ' απηφλ θάζε πξφζζεηεο πιεξνθνξίαο ή δηεπθξίληζεο σο πξνο ηελ Ξνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιψλ. Πρεηηθψο ν Ξειάηεο δχλαηαη λα απεπζπλζεί ζηνλ θ. Θσλζηαληίλν Ξεξβαλά (ηει: 210 

3727200). 



18 

Ζ Γ.Α. Ξεξβαλάο Σ.Α.Δ.Ξ.Δ.., αδεηνδνηήζεθε ( Απφθαζε 72
ε
 4-3-91) θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο. ΑΚΑΔ: 24014/06/Β/91/31   Α.Φ.Κ.: 094324370     Γ.Ν..: 

ΦΑΔ Δ Αζελψλ 

 
 
 
 

 

 
 
ΠΛΖΚΚΔΛΝ 1 

 

 

ΡΝΞΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ - ΔΘΡΔΙΝΠΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ - ΔΘΘΑΝΑΟΗΕΝΛΡΔΠ Θ Δ Κ ΑΡΝ Φ ΙΑΘ ΔΠ 

 

 

1. ΡΝΞΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

ΝΟΓΑΛΥΚΔΛΔΠ ΑΓΝΟΔΠ 

ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΝ ΑΘΖΛΥΛ- ΑΓΝΟΑ ΑΜΗΥΛ  

  

 

 

 

2. ΔΘΡΔΙΝΠΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ  

Δκηελούζα Δπισείπηζη Αγοπέρ Σπημαηοπιζηυηικά Κέζα 

 ΞΑΛΡΔΙΑΘΖΠ Σ ΑΔΞΔ Σπημαηιζηήπιο Αθηνών  
 

Ξαπάγυγα 
 

 
ROYAL BANK OF CANADA 

Αγοπέρ Ζ.Ξ.Α. 

Δςπυπαφκέρ αγοπέρ 

Κεηοσέρ 

BNY CONVERGEX GROUP Αγοπέρ Ζ.Ξ.Α. Κεηοσέρ 

 Ξαπάγυγα 

BNY CONVERGEX GROUP Δςπυπαφκέρ αγοπέρ Κεηοσέρ 

EUROBANK EQUITIES Αγοπέρ Ζ.Ξ.Α. 

Δςπυπαφκέρ αγοπέρ 

Κεηοσέρ 

 

 

 

3. ΔΘΘΑΝΑΟΗΕΝΛΡΔΠ ΘΔΚΑΡΝΦΙΑΘΔΠ 

EUROBANK ERGASIAS S.A.  

BNY CONVERGEX GROUP 

 
 

HSBC 
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ΣΟΔΥΠΔΗΠ - ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ - ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΞΗΒΑΟΛΠΔΗΠ - ΑΛΡΗΞΑΟΝΣΔΠ 

 

 

Α. ΙΖΤΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΔΛΡΝΙΥΛ 

1. Πςναλλαγέρ ζε ηίηλοςρ πος διαππαγμαηεύονηαι ζηην Αγοπά Αξιών  ηος Σπημαηιζηηπίος Αθηνών 

α. Ξπομήθειερ 

i. Ξξνκήζεηεο ηεο Δηαηξίαο καο: 

Ζ πξνκήζεηα ηεο Δηαηξίαο καο είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηαξηηζζείζα κεηαμχ καο ζχκβαζε. Ζ πξνκήζεηα κπνξεί λα είλαη ζηαζεξή ή θιηκαθνχκελε θαη δελ ππεξβαίλεη ην  1,3% ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ.  

Διάρηζηε ρξέσζε 1.50€ 

Κεησκέλε ρξέσζε παξέρεηαη γηα intraday ζπλαιιαγέο (αγνξά θαη πψιεζε ηνπ ηδίνπ ηίηινπ εληφο ηεο ίδηαο εκέξαο).  

ίί. Ξξνκήζεηεο ΑΔΔΓ θαη Ππλδεδεκέλσλ Αληηπξνζψπσλ ( Π.Α.) 

Ζ Δηαηξία ζπλεξγάδεηαη κε Αλψλπκεο Δηαηξίεο Δπελδπηηθήο Γηακεζνιάβεζεο (ΑΔΔΓ) θαη κε θαη Ππλδεδεκέλνπο Αληηπξνζψπνπο ( Π.Α ). Ν πειάηεο ηεο Δηαηξίαο κέζσ ΑΔΔΓ θαη Π.Α., δελ επηβαξχλεηαη κε επηπιένλ έμνδα πξνκήζεηαο. Ωζηφζν ε 

Δηαηξία επηζηξέθεη ζηηο ΑΔΔΓ ή Π.Α.  πνζνζηφ ηεο πξνκήζεηαο πνπ εηζπξάηηεη απά ηνπο επελδπηέο πνπ δηαβηβάδνπλ εληνιέο κέζσ ΑΔΔΓ ή Π.Α.. Ρν πνζνζηά απηά θαζνξίδεηαη ξεηά απφ ηηο ζπκβάζεηο ηεο Δηαηξίαο κε ηηο ΑΔΔΓ θαη Π.Α.. 

Δθηελέζηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πνζφ ησλ ακνηβψλ απηψλ, ή, φηαλ ην πνζφ δελ δχλαηαη λα πξνζδηνξηζζεί εθ ησλ πξνηέξσλ, γηα ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ απηνχ, κπνξεί λα δεηά ν Ξειάηεο κε ζρεηηθφ έγγξαθν αίηεκα ηνπ πξνο ηελ 

Δηαηξία. 

Κειινληηθά ε Δηαηξία ελδέρεηαη λα ζπλάςεη ζπλεξγαζία θαη κε άιια λνκηθά πξφζσπα, λα πξνβεί ζε αιιαγή ησλ φξσλ ησλ πθηζηάκελσλ ζπκθσληψλ ή λα δηαθφςεη ηε ζπλεξγαζία κε θάπνην απφ απηά ηα λνκηθά πξφζσπα. 

β. Έξοδα και λοιπέρ σπεώζειρ 

ί. Έμνδα  εθηέιεζεο εληνιψλ θαη ινηπέο ρξεψζεηο 

Oη εληνιέο πνπ εθηεινχληαη ζην Σ.Α. ρξεψλνληαη κε έμνδα έσο 0,0009 επί ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο , 0,12€ αλά εληνιή ,  0,22€ αλά πξάμε θαη 3€ -10€ αλά πηλαθίδην. 

ίί. Έμνδα  Γηαθαλνληζκνχ θαη Δθθαζάξηζεο  

α) 0,75€ αλά θηλεηή αμία β)  0,0006 επί ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο. 

ίίί. Φφξνη 

Ρν πνζνζηφ ηνπ θάξνπ επί ηεο αμίαο πψιεζεο ησλ κεηνρψλ θαζνξίδεηαη απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ θαη ζήκεξα αλέξρεηαη ζε 0,0020 επί ηεο αμίαο ηεο πξάμεο. Νη θφξνη θαηαβάιινληαη ζην πνπξγείν κέζσ ηνπ Νκίινπ Διιεληθά 

Σξεκαηηζηήξηα . 

ίλ. έμνδα απνζηνιήο εληχπσλ 

Ζ ρξέσζε γίλεηαη αλαιφγσο ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην θφζηνο αλά απνζηειιφκελε ζηνλ Ξειάηε επηβεβαίσζε ή ελεκέξσζε θαη θπκαίλεηαη απφ 0,50 έσο 5 €. 

λ. Έμνδα Θεκαηνθπιαθήο Διιεληθψλ Κεηνρψλ 
Ζ θχιαμε ραξηνθπιαθίσλ επελδπηψλ ρξεψλεηαη κε εηήζηα ακνηβή ζεκαηνθπιαθήο πνπ πξνθχπηεη απνινγηζηηθά κεληαίσο απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέζεο εκεξήζηαο απνηίκεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ πειάηε, ήηνη: αμία κέζεο απνηίκεζεο 
ραξηνθπιαθίνπ απφ 3,000€ έσο 99.999.999€ επί 0,000095, απφ 100.000.000€ έσο 500.000.000€  επί 0,000060, απφ 500.000.001€ έσο 2,500,000,000€ επί 0,000050, απφ 2.500.000.001€ έσο 5.000.000.000€ επί 0,000040 θαη απφ 
5.000.000.001€ θαη άλσ επί 0,000030,  πιένλ 38€ . 
 
Ακνηβή εηαηξείαο γηα θφζηνο αδξάλεηαο:25 € +ΦΞΑ, εηεζίσο. Αδξαλήο ζεσξείηαη ν ινγαξηαζκφο κε γεληθφ έζνδν κηθξφηεξν ησλ 50€ εηεζίσο.  

Ν Όκηινο Διιεληθά Σξεκαηηζηήξηα εηζπξάηηεη απφ ηνλ Ξειάηε κέζσ ηεο ΣΑΔΞΔ: 

Δθάπαμ ρξέσζε 10€, γηα ην άλνηγκα Κεξίδαο Δπελδπηή ζην Π.Α.Ρ. Ξαξάιιεια γηα ην άλνηγκα Κεξίδαο Δπελδπηή ζην Π.Α.Ρ. θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Ξειάηε κέζσ ηεο Δηαηξίαο ζηα «Διιεληθά 

Σξεκαηηζηήξηα», εθάπαμ ρξέσζε 10€ θαη αλά επηκέξνπο θίλεζε κεηαθνξάο γηα ηελ θαηαρψξεζε αμηψλ ζηνλ Δηδηθφ Ινγαξηαζκφ ην πνζφ ησλ 20€ (πιένλ ΦΞΑ) αλά θίλεζε.  

λη. Ακνηβή εηαηξείαο σο ρεηξηζηνχ ινγαξηαζκνχ Π.Α.Ρ. 

Σξέσζε 20 € εηεζίσο. Ζ ρξέσζε δχλαηαη λα γίλεηαη ηκεκαηηθά ή εληαία. 
 

vii Ξξνκήζεηα γηα ηελ είζπξαμε κεξηζκάησλ 

Δηζπξαηηφκελν κέξηζκα απφ 10€ έσο 250€ ρξέσζε: 1 €+ Φ.Ξ.Α. 

Δηζπξαηηφκελν κέξηζκα  απφ 250,01€ έσο 500 € ρξέσζε :2 € +Φ.Ξ.Α. 

Δηζπξαηηφκελν κέξηζκα απφ 500.01€ θαη άλσ ρξέσζε :3 € +Φ.Ξ.Α. 
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γ. Ιοιπά ενδεσόμενα έξοδα 

Ν Ξειάηεο θαηαβάιεη ηα θάησζη έμνδα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ΔΣΑΔ γηα ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ππζηήκαηνο Αυισλ Ρίηισλ (Π.Α.Ρ.):  

ί. Θαηαρψξεζε ελερπξηάζεσο αμηψλ: Σξέσζε 20 € (πιένλ ΦΞΑ) αλά ελερπξαδφκελε αμία κε κέγηζηε ρξέσζε ην πνζφ ησλ 100€ . 

ίί. Κεηαθνξά αμηψλ απφ Αηνκηθή Κεξίδα ζε Θνηλή Δπελδπηηθή Κεξίδα. Σξέσζε ζε πνζνζηά 0,01 % επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο (αλά ηίηιν ή αλά απνηίκεζε ραξηνθπιαθίνπ εάλ πξφθεηηαη γηα ζπλνιηθή κεηαθνξά ραξηνθπιαθίνπ) κε ειάρηνηή ρξέσζε 10€ 

θαη κέγηζηε 100 €. 

ηηη. Κεηαθνξά αμηψλ απφ Θνηλή Δπελδπηηθή Κεξίδα ζε Αηνκηθή Κεξίδα Δπελδπηή: Σξέσζε ζε πνζνζηφ 0,1% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο φηαλ αθνξνχλ κεηνρέο ΔΙΞΗΠ, ή δηθαηψκαηα (αλά ηίηιν ή επί ηεο απνηηκήζεσο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ εάλ πξφθεηηαη γηα 

ζπλνιηθή κεηαθνξά ραξηνθπιαθίνπ.) Πηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο νκνιφγσλ απά Θνηλή Δπελδπηηθή Κεξίδα ε ρξέσζε αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 0,015% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο. Ρα δηθαηψκαηα νθείινληαη απφ θαζέλα απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε- 

κεξίδεο. Δλδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαη άιια θφζηε, ή θφξνη, ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο ζην ρξεκαηνπηζησηηθά κέζν. 

ίλ. Πηελ θαηαρψξεζε Δμσρξεκαηηνηεξηαθψλ Κεηαβηβάζεσλ κεηαμχ ρεηξηζηψλ, άλεπ πιεξσκήο κέζσ Π.Α.Ρ (free of payment), θαηαβάιιεη θάζε ζπκβαιιφκελνο 0,04% επί ηεο αμίαο ηεο κεηαβίβαζεο. Πηελ θαηαρψξεζε Δμσρξεκαηηνηεξηαθψλ 

Κεηαβηβάζεσλ κεηαμχ ρεηξηζηψλ, έλαληη πιεξσκήο κέζσ Π.Α.Ρ. (Delivery versus payment) θαηαβάιιεη θάζε ζπκβαιιφκελνο 0,04% επί ηεο αμίαο ηεο κεηαβίβαζεο πιένλ πνζνχ 1€. Ωο αμία κεηαβίβαζεο ιακβάλεηαη ε κεγαιχηεξε κεηαμχ ηεο 

αλαθεξφκελεο απά ηνπο ρεηξηζηέο θαη απηήο πνπ πξνθχπηεη σο ην γηλφκελν ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο αμίαο θαηά ηελ «εκεξνκελία δηθαησκάησλ / ζπλαιιαγήο» επί ηνλ αξηζκφ ησλ αμηψλ πνπ κεηαβηβάδνληαη 

Ρα έμνδα θαζνξίδνληαη απφ ην ΣΑ θαη ηελ ΔΣΑΔ. Θάζε πειάηεο ηνπ νπνίνπ νη εληνιέο εθηεινχληαη ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ρξεψλεηαη βάζεη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο απφθαζεο ηνπ ΣΑ. Ζ εηαηξία δελ θέξεη θακία επζχλε θαη δελ έρεη θακία αλάκεημε 

κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρξεψζεσλ απηψλ. 

2. Πςναλλαγέρ ζ ε  ηίηλοςρ πος διαππανμαηεύονηαι ζηην Ανοπά Ξαπανώνυν ηοιι Σπημαηιζηηπίος Αθηνών και Μένυν 
Σπημαηιζηηπίυν 

 

Ζ Δηαηξία ιακβάλεη θαη ε HSBC BANK PLC εθηειεί ηηο εληνιέο θαη εθθαζαξίδεη ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πειαηψλ ηεο. Ν Ξειάηεο θαηά ηελ έλαξμε ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηελ Δηαηξία θαιείηαη λα αλνίμεη ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ κε ηελ HSBC BANK PLC  

Ζ ζπλνιηθή ηηκή πνπ θαηαβάιιεηαη απά ηνλ πειάηε ζε ζρέζε κε ηελ ιήςε θαη εθηέιεζε εληνιψλ ηνπ ζε παξάγσγα, απνηειεί ζπλάξηεζε: ηνπ είδνπο θαη ηεο αμίαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ θαηά ηε ζηηγκή ηεο εθηέιεζεο ηεο εληνιήο, ηεο 

πξνκήζεηαο ηεο εηαηξείαο ,  ηεο πξνκήζεηαο ηεο ηξάπεδαο, ησλ εμφδσλ Θεκαηνθπιαθήο, εθθαζάξηζεο, ρξεκαηηζηεξίνπ δαηπξαγκάηεπζεο  θαη ηνπ λνκίζκαηνο . 

Δπεηδή ν ρξεκαηηθφο δηαθαλνληζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ επί παξαγψγσλ γίλεηαη κέζσ ηεο HSBC, ε πξνκήζεηα ηεο Δηαηξίαο καο εηζπξάηηεηαη σο επηζηξνθή κέξνπο ηεο πξνκήζεηαο πνπ εηζπξάηηεη ε ηξάπεδα απφ ηνπο Ξειάηεο ζην πιαίζην ηεο 

ζπλεξγαζίαο. 

 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ ΑΓΝΟΑΠ ΞΑΟΑΓΥΓΥΛ ΡΝ Σ.Α. 
 

  ADEX CLEARING TRADING TOTAL  

FTSE ASE20  1,1 2 9 12,1  

INTRADAY  1,1 1,5 7 9,6  

       

FTBAN  1 2 9 12  

INTRADAY  1 1,5 7 9,5  

       

OPTION 20  0,9 2 9 11,9  

INTRADAY  0,9 1,5 7 9,4  

       

OPTION 40  0,5 2 9 11,5  

INTRADAY  0,5 1,5 7 9  

       

STOCK OPTIONS  0,6 1 3 4,6  

INTRADAY  0,6 1 2 3,6  

       

ΠΚΔ ΚΔΡΝΣΥΛ       

price of underlying 0-9,99  0,3 1 5,00 6,3  

INTRADAY  0,3 1 4,00 5,3  

       

price of underlying 10-19,99  0,75 1,5 7,00 9,25  

INTRADAY  0,75 1,5 6,00 8,25  

       

price of underlying 20-39,99  1,2 2 8,00 11,2  

INTRADAY  1,2 2 7,00 10,2  

       

price of underlying 40-…  1,5 2,5 10,00 18  

INTRADAY  1,5 2 8,00 8,5  
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ΙΖΜΔΗΠ ΠΚΒΝΙΑΗΥΛ        

FTSE ASE20  2,4 3 0 5,4   

FTBAN  2 3 0 5   

             

OPTION 20  1 3 0 4   

OPTION 40  0,5 3 0 3,5   

         

STOCK OPTIONS    1,2 0     

         

ΙΖΜΔΗΠ ΠΚΔ ΚΔΡΝΣΥΛ        

OTAN H ΞΟΝΚ ΔΡΔΠΔΞ ΔΗΛΑΗ  1,5  1,25 3   4,25   

OTAN H ΞΟΝΚ ΔΡΔΠΔΞ ΔΗΛΑΗ  1,2  0,75 3   3,75   

OTAN H ΞΟΝΚ ΔΡΔΠΔΞ ΔΗΛΑΗ  0,75  0,38 3   3,38   

OTAN H ΞΟΝΚ ΔΡΔΠΔΞ ΔΗΛΑΗ  0,30  0,12 3   3,12   

              

 

 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ  ΜΔΛΥΛ ΑΓΝΟΥΛ  ΞΑΟΑΓΥΓΥΛ  

ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΝ ΠΚΒΝΙΑΗΝ ΛΝΚΗΠΚΑ 
ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ 
ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ 
ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖΠ 

HIB 
PERVANAS 

SECURITIES 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΣΟΔΥΠΖ                                                                                                 
(Ζ Πςνολική Σπέυζη 

πεπιλαμβάνει ηιρ σπεώζειρ 
εκηέλεζηρ 

εκκαθάπιζηρ,θεμαηοθςλακήρ 
και έξοδα ΑΔΞΔ) 

ΔΜΝΓΑ 
ΙΖΜΔΥΠ 

ΠΚΒΝΙΑΗΥΛ 

EUREX 

Bunds, Bobl, Schatz Futures EUR 1,9 1,9 1,2 7 12 1,5 

DAX Futures EUR 1,75 1,75 1,5 7 12 2 

DAX Options EUR 1,625 1,625 1,75 7 12 2,2 

Eurostoxx EUR 1,85 1,85 1,3 7 12 1,8 

SMI Index Futures CHF 2 2 2 6 12 2,2 

SMI Index Options CHF 1,45 1,45 3,1 6 12 3,3 

CONF Bonds CHF 2 2 2 6 12 2,2 

German, Italian, Dutch, Austrian 
stock options EUR 1,9 1,9 1,2 7 12 1,7 

Swiss stock options CHF 2 2 2 6 12 2,2 

Finnish stock options EUR 1,75 1,75 1,5 7 12 2 

                  

CME 

Euroyen and Tbill Futures USD 1,4 1,4 4,2 7 14 3,6 

Eurodollars Futures USD 2,15 2,15 2,7 7 14 3 

Eurodollars Options USD n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Currency(except BP,BR) USD 1,7 1,7 3,6 7 14 3,3 

Currency options USD 1,7 1,7 3,6 7 14 3,3 

BP Pounds Futures & Option USD 1,2 1,2 4,6 7 14   

Mini Currencies USD 2,4 2,4 2,2 7 14 3 

Micro Currencies USD n/a n/a n/a 7 14 2,5 

S&P and Nasdaq Index Futures USD 1,275 1,275 4,45 7 14 3,8 

E-mini Index futures  USD 2,55 2,55 1,9 7 14 2,8 

Agriculturals (excluding Lumber, 
Pork Bellies) USD 1,4 1,4 4,2 7 14 3,8 

Lumber and Pork Bellies  USD n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

                  



22 

Ζ Γ.Α. Ξεξβαλάο Σ.Α.Δ.Ξ.Δ.., αδεηνδνηήζεθε ( Απφθαζε 72
ε
 4-3-91) θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο. ΑΚΑΔ: 24Ν14/06/Β/91/31   Α.Φ.Κ.: 

094324370     Γ.Ν..: ΦΑΔ Δ Αζελψλ 

CBOT 

Tbonds and Tnotes Futures USD 2,075 2,075 2,85 7 14 2,3 

Tbonds and Tnotes Options USD 2,475 2,475 2,05 7 14 2,9 

Dow Jones Futures  USD 1,525 1,525 3,95 7 14 3,3 

Mini-Dow Jones Futures  USD 2,35 2,35 2,3 7 14 2 

Agriculturals futures & options USD 1,375 1,375 4,25 7 14 3,6 

Mini Gold futures  USD 2,35 2,35 2,3 7 14 3 

Mini Silver futures & options USD n/a n/a n/a 7 14 3 

                  

CBOE Stock & Index Options USD 2,175 2,175 2,65 7 14 3,5 

      0 0         

LIFFE 

Gilts and Sterling Futures  GBP 1,5 1,5 1 8 12 1,6 

  GBP 1,5 1,5 1 8 12 1,6 

Stock options GBP 1,4 1,4 1,2 8 12 1,8 

Euribor and Swapnote Futures  EUR 1,8 1,8 1,4 7 12 1,9 

Euroswiss Futures CHF 1,875 1,875 2,25 6 12 2,4 

JGB Futures JPY 347,5 347,5 205 900 1800 250 

      0 0         

Euronext Paris 

CAC 40 Futures EUR 1,825 1,825 1,35 7 12 1,8 

CAC 40 Options EUR 
residual income will be split  

1,35 + 0,8% premium 7 12 
1,7 plus 0,3% 

premium 

Equity Options (100 share size) EUR 
3,8 plus 0,15% 

premium 
3,8 plus 0,15% 

premium 1,2 7 12 plus 0.3% premium 
1,7 plus 0,3% 

premium 

                

  

Euronext 
Amsterdam 

AEX Index EUR 1,3 1,3 2,4 7 12 2,9 

Equity Options EUR 2,5 2,5   7 12 1,9 

AEX Index Options (Premium less 
than EUR0.65) EUR 1,2 1,2 2,6 7 12 2,3 

AEX Index Options (Premium 
over EUR0.65) EUR 1,2 1,2 2,6 7 12 2,8 

                  

SGX 

JGB JPY 292,5 292,5 315 900 1800 

350 

Mini-JGB Futures JPY 317,5 317,5 265 900 1800 

250 

Nikkei 225 Futures JPY 275 275 350 900 1800 

350 

Spore Dollar interest rate futures SGD 2,1 2,1 4,8 9 18 

5 

MSCI Singapore Index  SGD n/a n/a n/a n/a n/a 

n/a 

                

  

HK Hang Seng Index Futures  HKD 57,5 57,5 35 150 300 

60 

                

  

SFE 

SPI Index Futures  AUD n/a n/a n/a n/a n/a 

n/a 

Bill Futures AUD n/a n/a n/a n/a n/a 

n/a 

                

  

TSE 

JGB JPY 270 270 960 1500 3000 

900 

Topix JPY n/a n/a n/a 1500 3000 

900 

                

  

OSE Nikkei Futures JPY n/a n/a n/a 1500 3000 

1000 

                

  

TIFFE Euroyen JPY 262,5 262,5 475 1000 2000 

500 

                

  

Nymex on Globex 

Energies futures / options USD 1,525 1,525 3,95 7 14 4 

Metals futures / options USD n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 Mini Gol, Silver futures & Options USD n/a n/a n/a n/a n/a 

n/a 

e-Mini Energy products-Gasoline, 
Crude Oil, Heating oil USD 1,025 1,025 2,95 7 12 

3,5 
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e-Mini Natural Gas USD 0,95 0,95 3,1 7 12 

3,3 

 

 

Νη θφξνη θαζνξίδνληαη απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ. Πήκεξα, δελ αλαινγνχλ θφξνη αλαθνξηθά κε ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ παξάγσγσλ πξντφλησλ. 

Κειινληηθά ε Δηαηξία ελδέρεηαη λα ζπλάςεη ζπλεξγαζία θαη κε άιια λνκηθά πξφζσπα, λα πξνβεί ζε αιιαγή ησλ φξσλ ησλ πθηζηάκελσλ ζπκθσληψλ ή λα δηαθφςεη ηε ζπλεξγαζία κε θάπνην απφ απηά ηα λνκηθά πξφζσπα. Πε θάζε πεξίπησζε ε Δηαηξία 

ζα ελεκεξψλεη ηνπο πειάηεο γηα ηηο λέεο ρξεψζεηο ηεο. 

3. Ιήτη και Γιαβίβαζη ενηολών ζε Μένερ Ανοπέρ 

Πηελ πεξίπησζε ιήςεο εληνιψλ επί κεηνρψλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε μέλεο αγνξέο ε Δηαηξία καο ζπλεξγάδεηαη κε ηηο Δθηεινχζεο Δπηρεηξήζεηο ηνπ Ππλεκκέλνπ 1. Ρελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ θαη ηελ θχιαμε ησλ ηίηισλ αλαιακβάλεη ε 
Eurobank Ergasias Α.Δ.  θαη ε Convergex Group. Ππλαιιαγή ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ ηνπ €, δχλαηαη λα κεηαηξαπεί ζε άιιν λφκηζκα. Ζ ηζνηηκία κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κεηαηξνπή είλαη απηή πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηνλ Θεκαηνθχιαθα θαη 
επηβαξχλεηαη κε έμνδα ρεηξηζκνχ έσο 1.5 %.  

Σξέσζε πνπ αθνξά πξνκήζεηεο ηξίησλ π.ρ. ακνηβέο  μέλσλ brokers, έμνδα πνπ παξαθξαηεί ε Δθηεινχζα Δπηρείξεζε ή φηη άιια έμνδα πξνθχπηνπλ, βαξχλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο πνπ εθηεινχληαη ζηηο Αλεπηπγκέλεο αγνξέο θαη Αλαπηπζζφκελεο αγνξέο 
αλαιφγσο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ πνπ εθηειείηαη ε εληνιή. 
Ζ εθηεινχζα Δπηρείξεζε γηα ηελ ακνηβή ησλ μέλσλ brokers γηα ηηο ζπλαιιαγέο  ζηηο  Αλεπηπγκέλεο αγνξέο* ρξεψλεη ειάρηζηε πξνκήζεηα  αλά πηλαθίδην €20 ή αληίζηνηρν πνζφ ζε ηνπηθφ λφκηζκα , γηα ηηο ζπλαιιαγέο  ζηηο Αλαπηπζζφκελεο αγνξέο* , 
ρξεψλεη ειάρηζηε πξνκήζεηα αλά πηλαθίδην €30 ή αληίζηνηρν πνζφ ζε ηνπηθφ λφκηζκα, γηα ηελ *Νπγγαξία ρξεψλεη ειάρηζηε πξνκήζεηα αλά πηλαθίδην €65 ή αληίζηνηρν πνζφ ζε ηνπηθφ λφκηζκα θαη γηα ηελ *Ρζερία  ρξεψλεη ειάρηζηε πξνκήζεηα αλά 
πηλαθίδην €45 ή αληίζηνηρν πνζφ ζε ηνπηθφ λφκηζκα. 
*Αλεπηπγκέλεο αγνξέο είλαη νη Απζηξία, Βέιγην, Ηξιαλδία, Θαλαδάο, Γαλία, Φηλιαλδία, Γαιιία, Γεξκαλία xetra,  Ηηαιία, Ηαπσλία, Αγγιία, Νιιαλδία, Ξνισλία, Ξνξηνγαιία, Ηζπαλία, Πνπεδία, Διβεηία, ΖΞΑ, Απζηξαιία Hong Kong, Πηγθαπνχξε. 
*Αλαπηπζζφκελεο αγνξέο είλαη νη Ρζερία, Νπγγαξία, Ρνπξθία, Ξνισλία. 

Νη ζπλαιιαγέο επηβαξχλνληαη κε 1-5€ αλά πηλαθίδην θαη ελδέρεηαη λα επηβαξχλνληαη κε έμνδα ΑΔΞΔ 0,10% επηπιένλ. 

Νη ζπλαιιαγέο ζε παξάγσγα ΖΞΑ επηβαξχλνληαη κε 3$ αλά ζπκβφιαην κε ειάρηζηε ρξέσζε 10$ κέρξη ηα 3 ζπκβφιαηα, κε 10$ αλά εληνιή θαζψο θαη  κε ηηο εθάζηνηε επηβαξχλζεηο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ φπσο transactions fees, exercise fees θηι. Ρελ 
εθθαζάξηζε θαη ηελ ζεκαηνθπιαθή απηψλ αλαιακβάλεη ε Convergex Group. 
 
Ζ ρξέσζε ηνπ πειάηε γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη ηελ θχιαμε ησλ ηίηισλ ηνπ, γηα ηηο θχξηεο αγνξέο, αλέξρεηαη ζε  0,50 % επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο κε ειάρηζηε ρξέσζε αλά ζπλαιιαγή ηελ ακνηβή δηακεζνιάβεζεο ηνπ ζεκαηνθχιαθα - 
φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα*  θαζψο θαη κε εηήζηα ρξέσζε έσο 0,50%  ππνινγηδφκελε ζηελ αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ κήλα, πιεξσηέα κεληαίσο.  
Νη ζπλαιιαγέο επηβαξχλνληαη κε θφξνπο ζε πεξίπησζε πψιεζεο νη νπνίνη αλέξρνληαη ζήκεξα ζε 0,20%. 
 

*ΑΚΝΗΒΖ ΓΗΑΚΔΠΝΙΑΒΖΠΖΠ ΘΔΚΑΡΝΦΙΑΘΑ ΑΛΑ ΠΛΑΙΙΑΓΖ   

EUROBONS ( ISIN XS….) € 10 

ΖΞΑ, ΖΛΩΚΔΛΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝ, ΝΙΙΑΛΓΗΑ, ΒΔΙΓΗΝ, ΓΑΙΙΗΑ, ΞΝΟΡΝΓΑΙΗΑ € 11 

ΓΔΟΚΑΛΗΑ € 9 

ΙΝΜΔΚΒΝΟΓΝ. ΗΡΑΙΗΑ, ΓΑΛΗΑ. ΠΝΖΓΗΑ, ΦΗNΙΑΛΓΗΑ, ΘΑΛΑΓΑΠ € 15 

ΔΙΒΔΡΗΑ € 20 

ΑΠΡΟΑΙΗΑ, HONG KONG € 30 

ΗΟΙΑΛΓΗΑ, ΗΠΞAΛΗΑ, ΛΝΟΒΖΓΗΑ € 20 

ΟΝΚΑΛΗΑ € 35 

ΒΝΙΓΑΟΗΑ, ΗΠΟΑΖΙ € 45 

ΔΙΙΑΓΑ . ΘΞΟΝΠ € 10 

ΡΝΟΘΗΑ € 25 

ΗΑΞΩΛΗΑ € 20 

ΠΔΟΒΗΑ € 65 

 

Ζ εηαηξεία ρξεψλεη πξνκήζεηεο: 

Ζ πξνκήζεηα ηεο εηαηξείαο  επί κεηνρψλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε μέλεο αγνξέο  αλέξρεηαη ζε 1,3% επί ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο θαη γηα ζπλαιιαγέο έσο 3 ζπκβφιαηα παξαγψγσλ ΖΞΑ ε ρξέσζε είλαη 5$, απφ 4 θαη άλσ ε ρξέσζε επηβαξχλεηαη κε 2$ 
ην ζπκβφιαην. 
 
y. Ιοιπέρ σπεώζειρ 

Ρπρφλ πεξαηηέξσ έμνδα θαη πξνκήζεηεο ηξίησλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ. 

Δθηελέζηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πνζφ ησλ πξνκεζεηψλ απηψλ, ή, φηαλ ην πνζφ δελ δχλαηαη λα πξνζδηνξηζζεί εθ ησλ πξνηέξσλ, γηα ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ απηνχ, κπνξεί λα δεηά ν Ξειάηεο κε ζρεηηθφ έγγξαθν αίηεκά ηνπ πξνο ηελ Δηαηξία. 

Β. ΠΚΒΑΠΔΗΠ REPOS 

Ζ πξνκήζεηα ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ repos (βι. Ξαξάξηεκα 3 ),δελ ππεξβαίλεη ηηο 60 Κ.Β.  

Ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηνλ Ξειάηε θάζε θνξά νξίδεηαη απφ ην ππνπξγείν Νηθνλνκηθψλ θαη απνδίδεηαη ζην Γεκφζην κέζσ ησλ Ρξαπεδψλ κε ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλαιιαγή, θαη αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 10% ηεο εκεξήζηαο απφδνζεο. 

Γ. ΞΑΟΝΣΖ ΞΗΠΡΥΠΔΥΛ (margin accounts) 

Πήκεξα ην αλψηαην επηηφθην αλέξρεηαη ζε 12 % επί ηνπ πνζνχ ηεο παξαζρεζείζεο πίζησζεο. 

 Γ. ΑΛΑΓΝΣΖ ΣΟΖΚΑΡΝΞΗΠΡΥΡΗΘΥΛ ΚΔΠΥΛ 

Ζ Δηαηξία καο ζπκκεηέρεη ζηηο Γεκφζηεο Δγγξαθέο γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ κεηνρψλ ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Ζ Δηαηξία καο σο πάξνρνο ηνπ δηθηχνπ ηεο, ιακβάλεη κέξνο ηεο πξνκήζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν.  

 

 

ΡΟΝΞΝΠ ΔΜΝΦΙΖΠΖΠ 
Νη ηξάπεδεο πνπ ε Γ.Α,ΞΔΟΒΑΛΑΠ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΖ Α.Δ.Ξ.Δ.. ηεξεί ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ψζηε λα πξνβαίλεη ν επελδπηήο ζε θαηαζέζεηο ρξεκάησλ είλαη νη εμήο: 

ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΔΙΙΑΓΝΠ  

ΡΟΑΞΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ALPHA ΡΟΑΞΔΕΑ  

ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΩΠ   

H5BC BANK  

ΡΟΑΞΔΕΑ ΑΡΡΗΘΖΠ 
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 ΓΔΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΔΙΙΑΓΝΠ 

 CITIBANK  

Ζ εμφθιεζε απφ ηελ Γ.Α,ΞΔΟΒΑΛΑΠ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΖ Α.Δ.Ξ.Δ.. πξνο ηνλ επελδπηή γίλεηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ν επελδπηήο ήδε δηαζέηεη. Ν επελδπηήο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ινγαξηαζκφ ζε θάπνηα απφ ηηο σο άλσ 

ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ εηαηξεία καο ηξάπεδεο. 

 

Άλλερ διαηάξειρ 

 

Ζ εηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο ησλ ρξεψζεσλ ηεο θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο απζεκεξφλ ελεκέξσζεο ησλ πειαηψλ ηεο µέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο www.pervanas.gr 

 

 

                                        ΚΔΡΟΑ ΞΝ ΙΑΚΒΑΛΔΗ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ ΞΟΝΠ ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΥΛ ΣΟΖΚΑΡΝΞΗΠΡΥΡΗΘΥΛ ΚΔΠΥΛ ΘΑΗ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ ΡΥΛ ΞΔΙΑΡΥΛ ΡΖΠ ΞΝ ΘΑΡΔΣΔΗ 

 

 
Α. Φύλαξη σπημαηοπιζηυηικών μέζυν — κεθαλαίυν 

Ζ Δηαηξία έρεη Θεζπίζεη πξφζθνξεο δηαδηθαζίεο γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη θεθαιαίσλ ησλ πειαηψλ ηεο απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ίδηαο, θαζψο θαη γηα ηε δηάθξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ ηεο 

κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη απά ηελ Δηαηξία ή ηξίηα κε δηθαηνχκελα πξφζσπα ηα θεθάιαηα θαη ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ησλ πειαηψλ ηεο. Δηδηθφηεξα: 

1. Ζ Δηαηξία θαηαζέηεη ηα θεθάιαηα ησλ πειαηψλ ηεο ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ επ' νλφκαηη ηεο ηδίαο. 

2. Ζ Δηαηξία θπιάηηεη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ησλ πειαηψλ ηεο σο εμήο: 

α) Δθφζνλ είλαη κεηνρέο ή εηαηξηθά νκφινγα ζε άπιε κνξθή, θαηαρσξεκέλα ζην Πχζηεκα Απιψλ Ρίηισλ ηνπ Θεληξηθνχ Απνζεηεξίνπ Αμηψλ, ζε ινγαξηαζκνχο άπισλ ηίηισλ ζε κεξίδα επ' νλφκαηη ηνπ Ξειάηε κε ρεηξηζηή ηελ Δηαηξία. 

 
β) Δθφζνλ είλαη άιινπ είδνπο ηίηινη πνπ θπιάζζνληαη απφ ηξίην πξφζσπν / ζεκαηνθχιαθα, ζε άπιε ή πιηθή κνξθή, θαηαρσξεκέλνη ζε επελδπηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο Δηαηξίαο πνπ ηεξνχληαη απφ ηνλ ιφγσ ζεκαηνθχιαθα, ε Δηαηξία ζα δηαζθαιίδεη 

άηη: 

ί) Ν ζεκαηνθχιαθαο είλαη Θεληξηθφ Κεηξψν ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν Θεληξηθφ Απνζεηήξην Ρίηισλ, Πχζηεκα Ρήξεζεο Ινγαξηαζκψλ Ρίηισλ ζε Ινγηζηηθή Κνξθή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ Θεληξηθνχ Αληηζπκβαιιφκελνπ θαη 

Ππζηήκαηνο Δθθαζάξηζεο θαη Γηαθαλνληζκνχ), Ξηζησηηθά Ίδξπκα ή ΔΞΔ (ζην εμήο: «Θεκαηνθχιαθαο»), πνπ δηθαηνχληαη λα παξέρνπλ ηελ ππεξεζία θχιαμεο θαη δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο ηίηισλ θαη 

υ) Έρεη γίλεη ζαθήο θαη ξεηή ππφκλεζε ζηνλ ελ ιφγσ Θεκαηνθχιαθα φηη ζηνπο σο άλσ επελδπηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο Δηαηξίαο είλαη θαηαρσξεκέλνη ηίηινη γηα ινγαξηαζκφ πειαηείαο ηεο. 

Ζ Δηαηξία δχλαηαη λα ηεξεί ηνπο ηίηινπο απηνχο ζε ζπιινγηθνχο ινγαξηαζκνχο επελδπηψλ (omnibus accounts) γηα ινγαξηαζκφ πεξηζζνηέξσλ πειαηψλ ηεο, εμεηδηθεχνληάο ε ίδηα ζηα βηβιία ηεο ηα αληηζηνηρνχληα ζηνλ θάζε πειάηε ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. 

3. Ρα θπιαζζφκελα Σξεκαηνπηζησηηθά Κέζα, εθφζνλ είλαη ελζψκαηα, ζα θπιάζζνληαη: 

(α) είηε ζηελ ίδηα ηελ Δηαηξία ζην φλνκα ηνπ πειάηε 

(β) είηε ζε Ξηζησπθφ Ρδξπκα, Δπηρείξεζε Ξαξνρήο Δπελδπηηθψλ πεξεζηψλ ή θαη άιιε Δπηρείξεζε πνπ δηθαηνχηαη λα ελεξγεί σο ζεκαηνθχιαθαο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ζην φλνκα ηνπ πειάηε ή ζην φλνκα ηεο Δηαηξίαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Ξειάηε. 

4. Ξξνθεηκέλνπ πεξί ζεκαηνθχιαθα πνπ ιεηηνπξγεί ζε ηξίην, εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θξάηνο θαη δηέπεηαη απά ην δίθαην ηξίηνπ θξάηνπο ε Δηαηξία ζα θαηαζέηεη & 

απηφλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πειαηψλ ηεο κφλνλ εθφζνλ απηφο ππφθεηηαη ζε εηδηθέο ξπζκίζεηο θαη επνπηεία ζην θξάηνο απηφ. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή φηη, ζηελ πεξίπησζε 

απηή, ηα δηθαηψκαηα ηνπ Ξειάηε σο πξνο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή ηα θεθάιαηά ηνπ πνπ ηεξνχληαη ζε ζεκαηνθχιαθα δηεπφκελν απφ ην δίθαην ηξίηνπ θξάηνπο ελδέρεηαη 

λα ππνιείπνληαη ζε ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ γηα ηνλ Ξειάηε έλαληη ζεκαηνθχιαθα πνπ εδξεχεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

5. Ζ Δηαηξία δελ αλαιακβάλεη, πάλησο, επζχλε έλαληη ησλ πειαηψλ ηεο ί) επί πιεκκεινχο εθπιεξψζεσο ή θαη, ελ γέλεη, κε εθπιεξψζεσο ησλ ππνρξεψζεσλ Θεκαηνθχιαθα νχηε ίί) γηα ηε θεξεγγπφηεηα θαη ελ γέλεη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ Θεκαηνθχιαθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θάζε κνξθήο Θεληξηθψλ Κεηξψσλ, Θεληξηθψλ Απνζεηεξίσλ Αμηψλ, Ππζηεκάησλ Δθθαζάξηζεο θαη Γηαθαλνληζκνχ Ππλαιιαγψλ), ζηνλ νπνίν πεξηέξρνληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πειαηψλ ηεο 

(θεθάιαηα θαη ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα), επζπλφκελε κφλνλ γηα πηαίζκα ηεο σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ Θεκαηνθχιαθα. Ρεθκαίξεηαη πάλησο φηη ε ιεηηνπξγία Θεληξηθψλ Κεηξψσλ, Θεληξηθψλ Απνζεηεξίσλ Αμηψλ, Φνξέσλ/Ππζηεκάησλ Δθθαζάξηζεο θαη 

Γηαθαλνληζκνχ Ππλαιιαγψλ, ΔΞΔ θαη Ξηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε άιιν θξάηνπο πνπ πξνβιέπεη ζχζηεκα επνπηείαο αληαπνθξηλφκελν ζηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο απνθιείεη ηελ χπαξμε πηαίζκαηνο ηεο 

Δηαηξίαο, εθηφο θαη αλ απηή γλψξηδε εηδηθψο φηη ν Θεκαηνθχιαθαο επξφθεηην λα πεξηέιζεη ζε νξηζηηθή αδπλακία πιεξσκψλ θαη θαηάζηαζε αθεξεγγπφηεηαο. Δπίζεο ε Δηαηξία δελ επζχλεηαη γηα πηαίζκα ησλ νξγάλσλ θαη βνεζψλ εθπιήξσζεο απηψλ 

ησλ Θεκαηνθπιάθσλ. 

6. Πε φιεο πο πεξηπηψζεηο θχιαμεο ηίηισλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ ηεο ε Δηαηξία α) ηεξεί ηα απαξαίηεηα αξρεία θαη 

ινγαξηαζκνχο έηζη ψζηε 

αα) λα είλαη ζε ζέζε, αλά πάζα ζηηγκή θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε λα δηαρσξίδεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρεη γηα ινγαξηαζκφ ελφο πειάηε απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρεη γηα ινγαξηαζκφ νπνηνπδήπνηε άιινπ πειάηε, θαζψο θαη απά ηα 

δηθά ηεο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

ββ) λα δηαζθαιίδεη ηελ αθξίβεηα ησλ εγγξαθψλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη, ηδίσο ηελ αθξίβεηα θαη αληηζηνηρία ησλ θαηαρσξήζεσλ ηεο ηδίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο κε ηηο θαηαρσξήζεηο θαη ην πεξηερφκελν απηψλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο είηε ησλ 

πειαηψλ ηεο κε ρεηξηζηή ηελ ίδηα είηε, θαηά πεξίπησζε, ησλ θαηαρσξήζεσλ ζε (ζπιινγηθφ) ινγαξηαζκφ επ' νλφκαηη ηεο ηδίαο γηα ινγαξηαζκφ πειαηείαο ηεο ζε Θεκαηνθχιαθα, 

β) εμεηάδεη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ηε ζπκθσλία ησλ ινγαξηαζκψλ θαη αξρείσλ πνπ ηεξεί ε ίδηα κε ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη αξρεία Θεκαηνθπιάθσλ άπνπ είλαη θαηαρσξεκέλνη νη ηίηινη ησλ πειαηψλ ηεο είηε ζε ινγαξηαζκνχο επ' νλφκαηη ησλ πειαηψλ ηεο 

κε ρεηξίζηξηα ηελ ίδηα είηε ζε ινγαξηαζκνχο επ' νλφκαηη ηεο ηδίαο γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηεο 

γ) έρεη ζεζπίζεη θαηάιιειεο νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ή κείσζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πειαηψλ ή ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζε ζρέζε κε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ιφγσ θαηάρξεζεο απηψλ ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, απάηεο θαθήο δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο, κε πξνζήθνπζαο ηήξεζεο αξρείσλ ή ακέιεηαο 

7. Πε θάζε πεξίπησζε, βάζεη ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 10-11 ηνπ v. 3S0S/2007, δαλεηζηέο ηεο Δηαηξίαο απαγνξεχεηαη λα θαηάζρνπλ ή λα δεζκεχζνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πειαηψλ ηεο ελδεηθηηθά, ππφ κνξθή ρξεκάησλ θαηαηεζεηκέλσλ ζε ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο πειαηψλ πνπ ηεξνχληαη ζην άλνκα ηεο Δηαηξίαο ή ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, εθφζνλ δηθαηνχρνη, ζχκθσλα κε ηα ηεξνχκελα ζηελ Δηαηξία βηβιία θαη θάζε άιιν έγγξαθν απνδεηθηηθά κέζν, είλαη νη παξαπάλσ πειάηεο. Πηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ δελ είλαη δεθπθά θαηάζρεζεο θαη δέζκεπζεο θαηά ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη, εθηφο απά ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ αλήθνπλ ζηνπο πειάηεο ηεο Δηαηξίαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ εκπξάγκαηνπ δηθαίνπ, θαη 

εθείλα πνπ θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα ζην άλνκά ηεο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε, ε Δηαηξία θαη ησλ νπνίσλ πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο, ζχκθσλα κε ηα ηεξνχκελα ζε απηήλ βηβιία θαη ζηνηρεία θαη θάζε άιιν έγγξαθν απνδεηθηηθά κέζν, είλαη πειάηεο 

ηεο αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα είλαη θαηαρσξηζκέλα ζην κεηξψν ηνπ ζεκαηνθχιαθα ή άιινπ θνξέα ζπζηήκαηνο θαηαρψξεζεο ηίηισλ ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ πειάηε. 

http://www.pervanas.gr/
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Ζ Γ.Α. Ξεξβαλάο Σ.Α.Δ.Ξ.Δ.., αδεηνδνηήζεθε ( Απφθαζε 72
ε
 4-3-91) θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο. ΑΚΑΔ: 24Ν14/06/Β/91/31   Α.Φ.Κ.: 

094324370     Γ.Ν..: ΦΑΔ Δ Αζελψλ 

8. Ζ Δηαηξία δηθαηνχηαη λα ζπκςεθίδεη απαηηήζεηο ηεο ρξεκαηηθέο θαη ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαηά ηνπ Ξειάηε κε αληίζεηεο νκνεηδείο απαηηήζεηο ηνπ Ξειάηε θαη' απηήο. 

9. Ζ Δηαηξία δελ ζα δηαζέηεη, επηβαξχλεη, δηαρεηξίδεηαη ή ρξεζηκνπνηεί κε άιιν ηξφπν ηα θπιαζζφκελα γηα ινγαξηαζκφ ησλ Ξειαηψλ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα παξά κφλν γηα ζθνπνχο δαλεηζκνχ ηνπο ζε πειάηε ηεο ή ζε ζπκβαιιφκελε κε απηήλ 

επηρείξεζε θαη εθφζνλ ν Ξειάηεο δψζεη πξνεγνπκέλσο ηε ξεηή ηνπ ζπγθαηάζεζε γηα ην δαλεηζκφ απηφ θαη γηα ηνπο φξνπο ηνπ, ζην πιαίζην εηδηθήο ζχκβαζεο πνπ ζα έρεη ππνγξάςεη κε ηελ Δηαηξία θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί 

κε ηνλ Ξειάηε. Πε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη ηεξνχληαη ζε ζπιινγηθφ ινγαξηαζκφ, ε θαηά ηα αλσηέξσ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο απφ ηελ Δηαηξία επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ, βάζεη ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πνπ έρεη ζεζπίζεη ε Δηαηξία, δηαζθαιίδεηαη φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ αλήθνπλ ζε πειάηεο πνπ έρνπλ δψζεη ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ρξήζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηνπο κέζσλ, θαηά ηα αλσηέξσ. Ζ Δηαηξία ζα θαηαρσξεί ζηα αξρεία ηεο ιεπηνκεξψο θάζε 

θίλεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ησλ πειαηψλ ηεο, ηδίσο δε θηλήζεηο πνπ γίλνληαη ζην πιαίζην ζπκθσληψλ ρξεζηκνπνίεζεο ηίηισλ κε ζθνπφ ηνλ δαλεηζκφ ηνπο κε αλαγξαθή ηνπ αξηζκφ ησλ ηίηισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο, θαζψο θαη ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ ζην νπνίν γίλνληαη νη θηλήζεηο έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ θαη θηλήζεσλ θαη λα δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηεο αιιά θαη ε θαηαλνκή ηπρφλ δεκηψλ, 

ζχκθσλα θαη κε ην πεξηερφκελν ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο καδί ηνπο, 

10. Ζ Δηαηξία, ελεξγνχζα πξνο φθεινο ησλ πειαηψλ ηεο θαη κε ηε ζπλαίλεζή ηνπο δχλαηαη - ρσξίο λα ππνρξενχηαη- λα ηνπνζεηεί ηα θεθάιαηα ησλ πειαηψλ ηεο πνπ θαηέρεη θαη είλαη θαηαηεζεηκέλα ζε πηζησπθά ηδξχκαηα ζε ινγαξηαζκφ επ' νλφκαηη 

ηεο γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ ηεο ζε ηίηινπο ειιεληθνχ δεκνζίνπ ή ηξαπεδηθά θαη άιια νκφινγα ή πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο (ζην εμήο: νη «Ρίηινη»), θαηαξηίδνληαο κε ηηο ηξάπεδεο / ζεκαηνθχιαθεο ζπκβάζεηο αγνξάο ησλ ελ ιφγσ Ρίηισλ κε ζχκθσλν 

επαλαπψιεζεο απηψλ αληί πξνζπκθσλεκέλνπ ηηκήκαηνο (ζπκβάζεηο Repos). Νη ηνπνζεηήζεηο απηέο δχλαληαη λα γίλνληαη απφ ηελ Δηαηξία γηα ινγαξηαζκφ πεξηζζνηέξσλ πειαηψλ ηεο θαη ε δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ πνηθίιιεη, δπλακέλε λα είλαη 

δηάξθεηαο κηαο εκέξαο (overnight). Ζ Δηαηξία επηκεξίδεη ζηνπο πειάηεο ηεο ηελ απφδνζε απά ηηο ηνπνζεηήζεηο απηέο, αλαιφγσο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ θαζελφο ζην εθάζηνηε επελδπφκελν θεθάιαην. Κέξνο ηεο απφδνζεο απφ ηελ ηνπνζέηεζε, 

αλεξρφκελν έσο θαη 60 Κ.Β. απνηειεί ακνηβή ηεο Δηαηξίαο Ζ απφδνζε ηνπ Ξειάηε πηζηψλεηαη άκεζα ζηνλ Δπελδπηηθφ Σξεκαηηζηεξηαθφ Ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ν Ξειάηεο ζηελ Δηαηξία. Θαη σο πξνο ηα επελδπφκελα απηά θεθάιαηα θαη ηνπο Ρίηινπο πνπ 

θαηέρνπλ εθάζηνηε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ελεξγψληαο σο ζεκαηνθχιαθεο, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ πειαηψλ ηεο (ελδεηθπθψο κέζσ ζπλαιιαγψλ Repos), ε Δηαηξία δελ επζχλεηαη έλαληη ησλ πειαηψλ ηεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηδίσο ζε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο απηψλ, φπσο αλαιπηηθφηεξα εθηίζεηαη αλσηέξσ ππφ 5. 

 

Β. Δκθέζειρ οπκυηών ελεγκηών 

Ρνπιάρηζηνλ άπαμ ηνπ έηνπο νη νξθσηνί ειεγθηέο ηεο Δηαηξίαο ειέγρνπλ ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ θαλφλσλ, θαζψο θαη απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε λνκνζεζία θαη ηδίσο ζην άξζξν 12 παξάγξαθνη 8 θαη 9 ηνπ λ. 3606/2007 θαη ζηα άξζξα 16 έσο 

19 ηεο Απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 2/452/1.11.2007 σο πξνο ηηο Νξγαλσηηθέο Απαηηήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΑΔΞΔ, θαζψο θαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο σο πξνο ηελ θαηαιιειάηεηά ηνπο γηα ηε δηαζθάιηζε 

ησλ θπιαηηνκέλσλ απά ηελ Δηαηξία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ ηεο. 

 ΔΜΔΡΑΠΖ ΞΑΟΑΞΝΛΥΛ ΞΔΙΑΡΖ  

πεχζπλν γηα ηελ παξαιαβή παξαπφλσλ πειαηψλ είλαη ην Ρκήκα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δηαηξίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο, είλαη αξκφδην λα εμεηάδεη ηπρφλ παξάπνλα ηνπ 

Ξειάηε, φπσο θαη φισλ ησλ πειαηψλ ηεο Δηαηξίαο, ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή απφ ηελ Δηαηξία ππεξεζηψλ ζηνλ Ξειάηε. 

Ρει.: 210 3727200 - Fax: 210 3210291 – info@pervanas.gr Γηεχζπλζε: Πνθνθιένπο 7-9, 

Αζήλα 10559 

mailto:info@pervanas.gr
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1 

ΓΖΙΥΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΞΔΛΓΡΖ ΘΑΗ ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΥΛ ΡΝ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ 

 

Ξξνο ηελ 

Γ. Α. ΞΔΟΒΑΛΑΠ Σ.Α.Δ.Ξ.Δ. 

Πνθνθιένπο 7-9, Αζήλα  

ΡΘ 10559 

Ρκήκα Θσδηθψλ 

 .........................  20... 

 

ΓΖΙΥΠΖ 

Κε ηελ παξνχζα ν ππνγξάθσλ  ...............................................................................................................................  (νλνκαηεπψλπκν) κε ΑΓΡ 
 θαη θσδηθφ πειάηε ……….…., δηαβεβαηψλσ φηη ε Γ.Α.ΞΔΟΒΑΛΑΠ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΖ Α.Δ.Ξ.Δ.. κνπ έρεη παξαδψζεη ην έληππν γηα ηελ 
ελεκέξσζή κνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν 3606/2007 θαη ζπκθσλψ κε ηελ θαηάηαμή κνπ ζηελ θαηεγνξία «Ηδηψηεο πειάηεο»: 

I. Γειψλσ φηη ζπκθσλψ φπσο ε Δηαηξία ζαο κνπ απνζηέιιεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή ελεκέξσζε πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν 3606/2007 θαη ηηο θαη' 

εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδφκελεο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο θαη ηδίσο ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, κέζσ 

 
α. ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ............................................................................. □ ή 

β. ηειενκνηνηππίαο (fax) ζηνλ αξηζκφ...........................................  □ 

κε νπνηνλδήπνηε εθ ησλ αλσηέξσ ηξφπσλ, θαη' επηινγή ηεο Δηαηξίαο ζαο, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ή 

γ. ζε λέα ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ηαρπδξνκηθή ζπξίδα .................................................................................. □ 

II. Δηδηθψο σο πξνο ηηο νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε εληνιψλ κνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 παξ. 1 (α) ηεο ππ' αξηζκ. 

1/452/1.11.2007 απφθαζεο ηνπ ΓΠ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, επηζπκψ φπσο ε ελ ιφγσ εηδνπνίεζε κνπ απνζηέιιεηαη, θαη' επηινγή ηεο Δηαηξίαο 

ζαο εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, 

 
α. κέζσ κελχκαηνο (sms) ζε θηλεηφ ή ζηαζεξφ ηειέθσλν ζηνλ αξηζκφ ..........................................  □ 

 
β. θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδσ αλσηέξσ ππφ I □. 

III. Ζ Δηαηξία ζα δχλαηαη λα κνπ παξέρεη κε εμαηνκηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3 παξ. 2 ηεο ππ' αξηζκ. 

1/452/1.11.2007 απφθαζεο ηνπ ΓΠ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο. 

IV. ΞΝΣΟΔΩΠΖ ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΠΖΠ. Γειψλσ φηη ζα αλαθνηλψλσ γξαπηψο θαη ακειιεηί ζηελ Δηαηξία θάζε κεηαβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ 

επηθνηλσλίαο, δειαδή ηεο ειεθηξνληθήο ή πξαγκαηηθήο δηεχζπλζεο θαη ηνπ αξηζκνχ ηεο ηειενκνηνηππίαο ή ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Αλαγλσξίδσ, επίζεο, 

φηη δελ δηθαηνχκαη λα επηθαιεζζψ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, εάλ δελ ηελ έρσ γλσζηνπνηήζεη πξνεγνπκέλσο ζηελ Δηαηξία, 

εγγξάθσο θαη εηδηθψο. Ζ Δηαηξία απαιιάζζεηαη, εθφζνλ κε ελεκεξψλεη ζηηο παξαπάλσ δεισζείζεο δηεπζχλζεηο θαη αξηζκνχο. 

 

 

 

·■ [ηφπνο], ...........  

 

Ν Ξειάηεο 

 

 

 

(πνγξαθή. Πε πεξίπησζε Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ απαηηείηαη ππνγξαθή Δθπξνζψπνπ θαη Πθξαγίδα). 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2 ΓΖΙΥΠΔΗΠ ΒΔΒΑΗΥΠΔΗΠ 

ΡΝ ΞΔΙΑΡΖ ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΗΑ ΥΠ ΞΟΝΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΑ ΡΝ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΥΛ 

ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΥΛ Π' ΑΡΝΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΘΑΗ ΡΥΛ ΣΟΖΚΑΡΝΞΗΠΡΥΡΗΘΥΛ ΚΔΠΥΛ ΠΡΑ ΝΞΝΗΑ ΘΑ ΔΞΔΛΓΔΗ ΠΔ 

ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΡΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΝ 

Ζ ακπιβήρ και πλήπηρ ζςμπλήπυζη ηος παπόνηορ είναι μεγάληρ ζημαζίαρ για ηην οπθή εξςπηπέηηζη, πποζηαζία και πποαγυγή ηυν ζςμθεπόνηυν ηος Ξελάηη. 

 

Ξξνο ηελ 

Γ. Α. ΞΔΟΒΑΛΑΠ Σ.Α.Δ.Ξ.Δ. 

Πνθνθιένπο 7-9, Αζήλα 

ΡΘ 105 59 

πφςε θ .............................  

 
[Ζκεξνκελία] 

 

 

 
1. Νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  

 
……………………… ………………………… ……………………. 
 
Δμαξηψκελα / πξνζηαηεπφκελα κέιε ηεο νηθνγελείαο: 
………………………………………………………………………… 

 
2.  Κνξθσηηθφ επίπεδν 

□ Απφθνηηνο δεκνηηθνχ  □ Απφθνηηνο γπκλαζίνπ □ Απφθνηηνο ιπθείνπ 

□ Απφθνηηνο ηερληθήο - επαγγεικαηηθήο ζρνιήο  □ Απφθνηηνο παλεπηζηεκίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  
ΡΔΗ)  

□ Θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ή θαη 
δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ 

□ Γελ έρεη θαλ απνθνηηήζεη απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν □ Έρεη νινθιεξψζεη ζπνπδέο νηθνλνκηθψλ □ Έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θαη ζπνπδέο ζεκάησλ 
θεθαιαηαγνξάο 

 
3.  Δπάγγεικα: ………………………………………………………………………… 
Ρπρφλ πξνεγνχκελα επαγγέικαηα: ……………………………………………………. 
Έρεηε αζθήζεη επάγγεικα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα θαη ηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ; 

□ ΝΣΗ 

□ ΛΑΗ    Ρελ πεξίνδν …………………………  
Ρίηινο πηζηνπνίεζεο: ………………………………………………………………………………………….. 

 
 

4. Ξεγέο θαη κέγεζνο εηζνδήκαηνο 

□ Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα □ Δηζφδεκα απφ αθίλεηα □ Άιιεο πεγέο 

 
5. Βαζηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

□ Αθίλεηα  □ Θαηαζέζεηο ζε κεηξεηά □ Ρηκαιθή θαη έξγα ηέρλεο 

□ Δπελδχζεηο ζε ρξεκαηαγνξέο ή ζηελ θεθαιαηαγνξά □ Δπηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  □ Ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα  
 
 
 

6. Κέγεζνο εηζνδεκάησλ επελδπηή 
 

□ Δσο 12.000€ □ Δψο 24.000€ □ Άλσ ησλ 24.000€ 

 
 
7. Ύπαξμε άιισλ ζεκαληηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Ξειάηε πιελ ησλ επελδπνκέλσλ κέζσ ηεο Δηαηξίαο 

□ ΛΑΗ □ ΝΣΗ 
 

8. πνρξεψζεηο  

□ Γάλεηα, εγγπήζεηο, εκπξάγκαηα βάξε □ Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
 
9. Ρα πνζά πνπ ν Ξειάηεο ζθνπεχεη λα επελδχζεη κέζσ ηεο Δηαηξίαο  

□ Δίλαη απνιχησο απαξαίηεηα ζηνλ Ξειάηε □ Απνηεινχλ ηνπνζέηεζε πεξηζζεχκαηνο □ > 10.000€ □ <  10.000€ 
 
10. Δπελδπηηθή εκπεηξία 

Κέγεζνο επελδπηηθήο εκπεηξίαο 

□ Κεγάιε (πάλσ απφ 5 ρξφληα) 

□ Κέηξηα (κεηαμχ 2 θαη 5 ρξφλσλ) 

□ Κηθξή (κέρξη 2 ρξφληα) 

□ Θακία  

Ξξνεγνχκελεο επελδχζεηο 

□ Repos – νκφινγα 
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         Κέγεζνο επελδπηηθήο εκπεηξίαο  

□ Κεγάιε (πάλσ απφ 5 ρξφληα) 

□ Κέηξηα (κεηαμχ 2 θαη 5 ρξφλσλ) 

□ Κηθξή (κέρξη 2 ρξφληα) 

□ Θακία  

 
               Ξξνεγνχκελεο επελδχζεηο 

□ Ακνηβαία Θεθάιαηα 
 

 
          Κέγεζνο επελδπηηθήο εκπεηξίαο 

□ Κεγάιε (πάλσ απφ 5 ρξφληα) 

□ Κέηξηα (κεηαμχ 2 θαη 5 ρξφλσλ) 

□ Κηθξή (κέρξη 2 ρξφληα) 

□ Θακία  

Ξξνεγνχκελεο επελδχζεηο 

□ Κεηνρέο  
 

 
          Κέγεζνο επελδπηηθήο εκπεηξίαο 

□ Κεγάιε (πάλσ απφ 5 ρξφληα) 

□ Κέηξηα (κεηαμχ 2 θαη 5 ρξφλσλ) 

□ Κηθξή (κέρξη 2 ρξφληα) 

□ Θακία  

Ξξνεγνχκελεο επελδχζεηο 

□ Ξαξάγσγα  
 

 
 
11. Δίδε επελδχζεσλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ  
κε ηηο νπνίεο / ηα νπνία είλαη εμνηθεησκέλνο ν Ξειάηεο 
 

Θαηάξηηζε ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ζην Σ.Α. 

□ Κεγάιε (πάλσ απφ 5 ρξφληα) 

□ Κέηξηα (κεηαμχ 2 θαη 5 ρξφλσλ) 

□ Κηθξή (κέρξη 2 ρξφληα) 

□ Θακία  
 

Θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ ζε μέλα ρξεκαηηζηήξηα 

□ Κεγάιε (πάλσ απφ 5 ρξφληα) 

□ Κέηξηα (κεηαμχ 2 θαη 5 ρξφλσλ) 

□ Κηθξή (κέρξη 2 ρξφληα) 

□ Θακία  
 

 
          Ππλαιιαγέο κε πίζησζε (margin)  

□ Κεγάιε (πάλσ απφ 5 ρξφληα) 

□ Κέηξηα (κεηαμχ 2 θαη 5 ρξφλσλ) 

□ Κηθξή (κέρξη 2 ρξφληα) 

□ Θακία  
 

Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ 

□ Ρξαπεδηθέο θαηαζέζεηο – repos – νκφινγα 

□ Ακνηβαία Θεθάιαηα 

□ Κεηνρέο ζην Σ.Α. 

□ Θηλεηέο αμίεο ζε ρξεκαηηζηήξηα εμσηεξηθνχ 

□ Ξαξάγσγα  
 

 
12. Όγθνο θαη ζπρλφηεηα ζπλαιιαγψλ ηνπ Ξειάηε  
    ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα  

Ππρλφηεηα ζπλαιιαγψλ ηα παξειζφληα ηξία έηε ζε 
εηήζηα βάζε θαηά κέζν φξν 

(λα επηιεγεί ην έηνο κε ηελ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα) 

□ Κεγάιε (θάζε εβδνκάδα θαη ζπρλφηεξα) 

□ Κέηξηα (κηθξφηεξε απφ κηα ζπλαιιαγή ηνλ κήλα) 

□ Κηθξή (κηθξφηεξε απφ κία ζπλαιιαγή ην ηξίκελν) 

□ Ξνιχ κηθξή (κηθξφηεξε απφ κία ζπλαιιαγή ην 
εμάκελν) 

□ Θακία  

Όγθνο ζπλαιιαγψλ ηα παξειζφληα ηξία έηε ζε εηήζηα βάζε  
(λα επηιεγεί ην έηνο κε ηνλ κεγαιχηεξν φγθν) 

□ Κεγαιχηεξνο ησλ 10.000.000€ 

□ Κεηαμχ 3.000.000 € θαη 10.000.000 € 

□ Κεηαμχ 1.000.000 θαη 3.000.000 € 

□ Κεηαμχ 100.000 € θαη 1.000.000 € 

□ Θάησ ησλ 100.000 € 

□ Θακία ζπλαιιαγή  
 

 
Ωο πξνο πνην έηνο γίλεηαη ε αλαθνξά;  …………….. 
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13. Σξνληθφο νξίδνληαο θαη ζθνπφο ησλ επελδχζεσλ πνπ ν Ξειάηεο ζθνπεχεη  
λα πξαγκαηνπνηήζεη κέζσ ηεο Δηαηξίαο  
 

□ Έσο έμη κήλεο  □ 6 έσο 12 κήλεο  □ Θεξδνζθνπηθφο 
 

□ 1 – 3 έηε  □ Άλσ ησλ ηξηψλ (3) εηψλ □ Δπελδπηηθνο 
 
 
14. Πε πνηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο ζα θαηαηάζζαηε ηνλ εαπηφ ζαο; 
 

□ Γελ επηζπκεί λα αλαιάβεη κεγάιν ξίζθν θαη γη’ απηφ 
δελ επελδχεη ζε παξάγσγα 

□ Δπηζπκεί λα αλαιάβεη πεξηνξηζκέλν ξίζθν θαη γη’ απηφ 
α) επελδχεη ζε κεηνρέο θαη β) παξαθνινπζεί επηκειψο 
ηελ πνξεία ηνπο 

 

□ Δπελδχεη ζε κεηνρέο, αιιά δελ παξαθνινπζεί 
ηαθηηθά ηελ πνξεία ησλ ηηκψλ ηνπο  

□ Κφλνλ ε επέλδπζε ζε θιαζηθά θξαηηθά νκφινγα 
πξνζηδηάδεη ζηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ. Γη’ απηφ θαη δελ 
αγνξάδεη πνηέ κεηνρέο νχηε άιια παξεκθεξή 
ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα.  

□ Ζ ηνπνζέηεζε κέξνπο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ζε 
εηαηξηθά νκφινγα είλαη ηδηαηηέξσο ζπκπαζήο κνξθή 

επέλδπζεο θαη ζπληζηά απνδεθηφ επελδπηηθφ 
θίλδπλν. 

□ Δίλαη επηζεηηθφο επελδπηήο θαη επηζπκεί 
κεγηζηνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ, αλαιακβάλνληαο 

ηνλ αλάινγν θίλδπλν.  

□ Δπηζπκεί ηελ επέλδπζε ζε παξάγσγα κέξνπο ηνπ 
ραξηνθπιαθίνπ ηνπ, παξά ηνλ θίλδπλν πνπ 
εκπεξηέρεη κηα ηέηνηα επέλδπζε.  

□ Δπελδχεη κφλνλ ή πξσηίζησο ζε παξάγσγα !  

 
 
15.  Άιια ζρφιηα ή δειψζεηο ηνπ Ξειάηε, πνπ επηζπκεί λα ιεθζνχλ ππφςε  

απφ ηελ Δηαηξία: 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Βεβαηψλσ ηελ αθξίβεηα ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, ζηα νπνία δχλαηαη λα βαζίδεηαη ε Δηαηξία θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε κέλα. 
 
 
Ζμεπομηνία ______________________ 
 
 
 
πογπαθή ________________________ 
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Ζ Γ.Α. Ξεξβαλάο Σ.Α.Δ.Ξ.Δ.., αδεηνδνηήζεθε ( Απφθαζε 72
ε
 4-3-91) θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο. ΑΚΑΔ: 24Ν14/06/Β/91/31   Α.Φ.Κ.: 094324370     Γ.Ν..: 

ΦΑΔ Δ Αζελψλ 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 3 ΠΛΑΗΛΔΠΔΗΠ ΔΞΔΛΓΡΖ 

 

Ξξνο ηελ 

Γ.Α. ΞΔΟΒΑΛΑΠ Σ.Α.Δ.Ξ.Δ.. Πνθνθιένπο 7-9, Αζήλα ΡΘ 105 59 

 

πφςε θ ....................  

 

 .........................  2008 

 

 

ΔΛΡΝΙΖ 

 
Κε ηελ παξνχζα ν ππνγξάθσλ........................................  (νλνκαηεπψλπκν) κε ΑΓΡ ................................ θαη κε 
θσδηθφ πειάηε................................................................ παξέρσ 

ζηελ Δηαηξία ζαο 

α. ηε ξεηή ζπλαίλεζε κνπ γηα ηελ εθηέιεζε ή ηε δηαβίβαζε εληνιψλ κνπ πξνο εθηέιεζε εθηφο νξγαλσκέλσλ αγνξψλ 

ή Ξνιπκεξψλ Κεραληζκψλ Γηαπξαγκάηεπζεο (ΞΚΓ), 

ΠΛΑΗΛΥ □ γεληθψο □ 

ί.  κφλνλ γηα ηίηινπο δεκνζίνπ θαη νκφινγα ζην πιαίζην 

ζπλαιιαγψλ Repos □ 

ίί.   κφλνλ γηα ....................... □ 

ΓΗΑΦΥΛΥ □ 

β. έρεη ην δηθαίσκα λα κελ αλαθνηλψλεη δεκνζίσο ζε νξγαλσκέλε αγνξά ή Ξνιπκεξή Κεραληζκφ Γηαπξαγκάηεπζεο 

ηπρφλ εληνιέο κνπ κε φξην πξνο ηελ Δηαηξία ζαο, νη νπνίεο δελ εθηεινχληαη άκεζα θαηά ηνπο θξαηνχληεο ζηελ αγνξά 

φξνπο θαηάξηηζεο ζπλαιιαγψλ. 

 

ΠΛΑΗΛΥ □ ΓΗΑΦΥΛΥ □ 

θαη 

γ. αλ ην ππφινηπν ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ ινγαξηαζκνχ κνπ είλαη πηζησηηθφ γηα πνζφ άλσ ησλ 3.000 Δπξψ, ε Δηαηξία, 

κε γλψκνλα ην ηεθκαηξφκελν ζπκθέξνλ κνπ, δηθαηνχηαη - ρσξίο λα ππνρξενχηαη - λα ηνπνζεηεί φιν ή κέξνο απηνχ ζε 

πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ή λα δηελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ κνπ ζπλαιιαγέο Repos κε πηζησηηθά ηδξχκαηα, αγνξάδνληαο 

ηίηινπο ηνπ δεκνζίνπ ή άιια νκφινγα κε ζχκθσλν επαλαπσιήζεψο ησλ αληί πξνζπκθσλεκέλνπ ηηκήκαηνο. Ζ 

Δηαηξία ζα κνπ απνδίδεη ηα επηηπγραλφκελα σθειήκαηα, αθνχ εηζπξάμεη εμ απηψλ σο ακνηβή πνζφ πνπ δελ ζα 

ππεξβαίλεη ηηο 60 Κ.Β. 

ΠΛΑΗΛΥ □ ΓΗΑΦΥΛΥ □ 

 

■■ [ηφπνο], ........  

Ν Ξειάηεο 

 

 

 

 

(πνγξαθή. Πε πεξίπησζε Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ απαηηείηαη ππνγξαθή Δθπξνζψπνπ θαη Πθξαγίδα). 

 


