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1 ηόσοι και Πλαίζια Δθαπμογήρ ηηρ Νέαρ Νομοθεζίαρ  

 

Ο Νφκνο γηα ηηο Αγνξέο Υξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ & άιιεο δηαηάμεηο (3606/2007) ελζσκαηψλεη ζηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία ηελ Οδεγία 2004/39/ΔΚ γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ.  

 

θνπφο ησλ δηαηάμεσλ είλαη ε ζέζπηζε θαλφλσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή αζθνχλ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε αθελφο λα 

δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ θαη αθεηέξνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε παξνρή/άζθεζε ησλ ελ 

ιφγσ ππεξεζηψλ/ δξαζηεξηνηήησλ ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηα θξάηε-κέιε ηνπ Δληαίνπ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ).  

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθσζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ  είλαη, κεηαμχ 

άιισλ, νη Αλψλπκεο Δηαηξείεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ (ΑΔΠΔΤ), νη Αλψλπκεο Δηαηξείεο 

Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ (ΑΔΓΑΚ), νη Αλψλπκεο Δηαηξείεο Δπελδπηηθήο Γηακεζνιάβεζεο 

(ΑΔΔΓ). Δπίζεο, νξηζκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, εθφζνλ παξέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή αζθνχλ επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη δηαηάμεηο δελ εθαξκφδνληαη ζηα πξφζσπα θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 3 παξ. 4 ηνπ λ.3606/07.  
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2 Η Eurobank Equities Α.Δ.Π.Δ.Τ. και οι Τπηπεζίερ ηηρ 

 

2.1 Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.  

Η Eurobank Equities Α.Δ.Π.Δ.Τ. (εθεμήο “Eurobank Equities” ή “Δηαηξεία”) είλαη ζπγαηξηθή εηαηξεία 

ηνπ νκίινπ ηεο Σξάπεδαο Eurobank Ergasias Α.Δ. κε εγεηηθή ζέζε ζηνλ ειιεληθφ ρξεκαηηζηεξηαθφ 

θιάδν βάζεη ηνπ φγθνπ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ζηελ Αγνξά Αμηψλ θαη ζηελ Αγνξά Παξαγψγσλ 

ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 

 

Παξάιιεια, ε Δηαηξεία ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο ζηελ Διιάδα 

θαη έρεη παξνπζία ζηηο εμειίμεηο ησλ ρσξψλ ηεο Νέαο Δπξψπεο. Η Δηαηξεία θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηνπο 

ηνκείο ησλ: 

 

 Γεκφζησλ Πξνζθνξψλ Μεηνρψλ ζηελ πξσηνγελή θαη ηε δεπηεξνγελή αγνξά κεηνρψλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ 

 

 πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ φινπ ηνπ θάζκαηνο ηεο επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο φπσο 

ζπλελψζεηο/ζπγθεληξψζεηο εηαηξεηψλ θαη νκίισλ, ζε αλαδηαξζξψζεηο νκίισλ θαη ινηπέο 

ζπλαιιαγέο πην θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα. 

 

Δπηπξφζζεηα, ε Eurobank Equities δξαζηεξηνπνηείηαη κε κεγάιε επηηπρία ζε Υξεκαηηζηήξηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα απεπζείαο εθηέιεζεο εληνιψλ, ζε κεηνρέο θαη παξάγσγα, ζηα 

κεγαιχηεξα δηεζλή Υξεκαηηζηήξηα, ελψ επίζεο είλαη κέινο εμ απνζηάζεσο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 

Κχπξνπ. 

 

Σα ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 

Δπυνςμία EUROBANK EQUITIES ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Γιακπιηικόρ Σίηλορ Eurobank Equities Α.Δ.Π.Δ.Τ.  

Γιεύθςνζη  ΦΙΛΔΛΛΗΝΩΝ 10 & ΞΔΝΟΦΩΝΣΟ 13 

Σηλέθυνο (+30) 210 3720000 

Φαξ (+30) 210 3720001 

Ηλεκηπονικό Σασςδπομείο info@eurobankequities.gr 

Γικηςακόρ Υώπορ www.eurobankequities.gr 

Δποπηική Απσή Δπιηποπή Κεθαλαιαγοπάρ 

Κνινθνηξψλε 1 & ηαδίνπ 

105 62 Αζήλα 

Σει: +30 210 33.77.100 

www.hcmc.gr 

 

 

http://www.eurobankequities.gr/
http://www.hcmc.gr/
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2.2 Πποζθεπόμενερ Επενδςηικέρ Υπεπεζίερ 

Η Eurobank Equities έρεη ιάβεη ηελ ππ‟ αξηζκφ 6/149/12.1.1999 άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή θχξησλ θαη παξεπφκελσλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ.  

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη ππεξεζίεο ηηο νπνίεο πξνζθέξεη ε Δηαηξεία.  

 

Δπενδςηικέρ Τπηπεζίερ: 

 Λήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ γηα 

ινγαξηαζκφ πειαηψλ, γηα θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

 Δθηέιεζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ 

αγνξάο ή πψιεζεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ. 

 Γηαπξαγκάηεπζε γηα ίδην ινγαξηαζκφ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε δηαπξαγκάηεπζε απφ ηελ 

Δηαηξεία κε θεθάιαηά ηεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πξνο θαηάξηηζε 

ζπλαιιαγψλ επ‟ απηψλ. 

 Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε δηαρείξηζε, θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 

Δηαηξείαο, ραξηνθπιαθίσλ πειαηψλ, ζην πιαίζην εληνιήο ηνπο, πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα ή 

πεξηζζφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

 Παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή πξνζσπηθψλ ζπκβνπιψλ ζε 

πειάηε, είηε θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο Δηαηξείαο, ζρεηηθά κε κία ή 

πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

 Αλαδνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ή ε ηνπνζέηεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ κε δέζκεπζε 

αλάιεςεο. 

 Σνπνζέηεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ρσξίο δέζκεπζε αλάιεςεο. 

 

Παπεπόμενερ Τπηπεζίερ: 

 Φχιαμε θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζεκαηνθχιαθα θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, 

φπσο ε δηαρείξηζε ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ή παξερφκελσλ αζθαιεηψλ. 

 Παξνρή πηζηψζεσλ ή δαλείσλ ζε επελδπηή πξνο δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ζηελ νπνία κεζνιαβεί ε ΔΠΔΤ, ε νπνία παξέρεη ηελ πίζησζε ή ην 

δάλεην. 

 Παξνρή ζπκβνπιψλ ζε επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο, ηελ θιαδηθή 

ζηξαηεγηθή θαη ζπλαθή ζέκαηα, θαζψο θαη παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε 

ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ. 

 Παξνρή ππεξεζηψλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο εθφζνλ ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ. 

 Έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ή άιιεο κνξθέο γεληθψλ 

ζπζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

 Παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ αλαδνρή. 
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2.3 Σσέζε και Επικοινυνία με ηον Πελάηε  

Η γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία θαηά ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ηνπο πειάηεο είλαη ε Διιεληθή. ηηο 

πεξηπηψζεηο πξνζψπσλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο Διιάδαο ή ηα νπνία δελ θαηαλννχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα, 

ε γιψζζα επηθνηλσλίαο είλαη ε Αγγιηθή. 

 

Καηά ηελ έλαξμε ζπλεξγαζίαο κε έλαλ πειάηε θαη πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε 

ζπλαιιαγήο, ε Δηαηξεία δεηά απφ ηνλ πειάηε λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα κε ηα νπνία 

πηζηνπνηείηαη ε ηαπηφηεηά ηνπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθά ή θπζηθά αξρεία, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Δηαηξείαο. πγθεθξηκέλα, νη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο είλαη: 

 

Γηα Φπζηθά Πξφζσπα: 

Όλνκα θαη επίζεην, φλνκα παηξφο, εκεξνκελία γέλλεζεο,  ππεθνφηεηα, δηεχζπλζε θαηνηθίαο (ηξέρνπζα), 

δηεχζπλζε εξγαζίαο (ηξέρνπζα), επάγγεικα, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, ηχπνο θαη αξηζκφο ηνπ 

απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ πνπ πηζηνπνηεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πειάηε, ρψξα θχξηαο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηδηφηεηα πειάηε, αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ. Γηα ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε αλάινγσλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ.  

 

Γηα Ννκηθά Πξφζσπα: 

Καηαζηαηηθή έδξα, πξαγκαηηθή έδξα, ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο, ρψξα θχξηαο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ζχλζεζε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαηαζηαηηθφ εηαηξίαο, εθπξνζψπεζε, δείγκαηα 

ππνγξαθψλ. 

 

Ο πειάηεο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηελ Δηαηξεία γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

ζηνηρείσλ θαη λα πξνζθνκίδεη ηα αλάινγα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 

Η επηθνηλσλία ηεο Δηαηξείαο βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία ηα νπνία έρεη γλσζηνπνηήζεη ν πειάηεο ζε απηήλ 

θαη ηα νπνία ε Δηαηξεία ζεσξεί σο αιεζή. Η απνζηνιή απφ ηελ Δηαηξεία ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ πξνο 

ελεκέξσζε ηνπ πειάηε ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί θαη έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηνλ πειάηε, εθφζνλ 

γίλεηαη κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηεξνχληαη ζηα αξρεία ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία 

ρξνληθά ελεκέξσζή ηεο απφ απηφλ. 

 

Ο πειάηεο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ Δηαηξεία κέζσ ηειεθψλνπ, ηαρπδξνκείνπ, ηειενκνηνηππίαο 

(fax), ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) (βι. § 2.1) θαζψο θαη κε ηελ απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ ζηα 

γξαθεία ηεο Δηαηξείαο.  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε εληνιψλ, νη εληνιέο κπνξνχλ λα δνζνχλ εγγξάθσο, ηειεθσληθά, κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail), κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ θφκβνπ eurobanktrader 

(www.eurobanktrader.gr) ή κε ηειενκνηνηππία (fax). Η Eurobank Equities δηαηεξεί θάζε δηθαίσκα λα 

δεηήζεη ηελ επηβεβαίσζε ηεο εληνιήο ηνπ πειάηε, φηαλ απηή δίλεηαη πξνθνξηθά, κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν (e-mail) ή κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax). Δπίζεο ε Δηαηξεία ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε φηη γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ δχν ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ (δει, ηεο Eurobank Equities θαη 

ηνπ πειάηε), ε ελδερφκελε ηειεθσληθή επηθνηλσλία, αιιεινγξαθία (ειεθηξνληθή ή κε) ή/θαη ρξήζε 

ηζηνζειίδσλ δχλαηαη λα παξαθνινπζείηαη θαη λα θαηαγξάθεηαη. Η Δηαηξεία κπνξεί λα ελεξγήζεη 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ιακβάλεη ηειεθσληθά απφ ηνπο πειάηεο ηεο άλεπ εηέξνπ.  

 

Αποζηολή Δπιβεβαιώζευν Δκηέλεζηρ Δνηολών 

Η απνζηνιή απφ ηελ Δηαηξεία πξνο ηνπο πειάηεο ηεο ησλ επηβεβαηψζεσλ εθηέιεζεο εληνιψλ ηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ εκεξνκελία εθηέιεζήο 

ηνπο ή απφ ηε ιήςε ηεο επηβεβαίσζεο πνπ ηεο απνζηέιιεη ηξίηνο, εάλ ε Δηαηξεία ιακβάλεη ηελ 

επηβεβαίσζε εθηέιεζεο ηεο εληνιήο απφ ηξίην.  

 

http://www.eurobanktrader.gr/
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Πξνθεηκέλνπ ε Δηαηξεία λα είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε, ζα πξέπεη ν πειάηεο 

λα δειψζεη έλαλ πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (e-mail), έλαλ ηειενκνηνηππηθφ 

αξηζκφ (fax) ή λα έρεη πξφζβαζε ζηνλ δηαδηθηπαθφ θφκβν eurobanktrader (www.eurobanktrader.gr). 

 

Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία ελεκεξψλεη θάζε πειάηε ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ κήλα, γηα φιεο ηηο 

θηλήζεηο πνπ έγηλαλ κέζα ζην κήλα απηφ.  

2.4 Σύγκποςζε Σςμθεπόνηυν 

Η Δηαηξεία, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ παξάγξαθν 2.2 αλσηέξσ, παξέρεη πξνο ηνπο πειάηεο ηεο έλα επξχ 

θάζκα θχξησλ αιιά θαη παξεπφκελσλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ.  

 

ην πιαίζην παξνρήο ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ, ελδέρεηαη λα ππάξμεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ: 

 κέζα ζηελ ίδηα ηελ Δηαηξεία ή 

 κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ ηεο ή/θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ κε ηνπο πειάηεο ηεο 

Δηαηξείαο ή  

 κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ πειαηψλ ηεο.  

 

Η Δηαηξεία έρεη αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα αληηκεησπίδεη κε ζπλέπεηα, ππεπζπλφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηε δηαρείξηζε ηπρφλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ. 

 

πγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κπνξεί ελδεηθηηθά λα πξνθχςνπλ: 

 Καηά ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ ή ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ζε πειάηεο, 

φηαλ πξνηείλνληαη / θαηαξηίδνληαη ζπλαιιαγέο ζε ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα γηα ην 

νπνία ε Δηαηξεία έρεη θάπνην ζπκθέξνλ / ζπκκεηνρή ζηνλ εθδφηε, 

 απφ άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, φπσο ηελ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ ζε άιινπο πειάηεο,  

 απφ ζπλεξγαζία / ζρέζε ηεο Δηαηξείαο κε εθδφηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, 

 θαηά ηελ παξαγσγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ αλαθνξηθά κε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ 

πξνζθέξνληαη ζε πειάηεο. 

 

Δλδέρεηαη, σζηφζν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη κεραληζκνί ειέγρνπ θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ έρεη 

ζεζπίζεη ε Δηαηξεία λα κελ επαξθνχλ γηα ηελ απνθπγή πηζαλψλ πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζηνπο πειάηεο. 

Δθφζνλ νη πειάηεο επηζπκνχλ λα ιάβνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ πνπ αθνινπζεί ε Δηαηξεία, δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ Δηαηξεία.  

2.5 Διασείπιζε Παπαπόνυν Πελαηών 

Η Eurobank Equities ζηνρεχεη ζηελ πξνζθνξά ππεχζπλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πειάηεο ηεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζηφρνπ, ε Eurobank Equities έρεη ζεζπίζεη δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο ησλ κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ παξαπφλσλ αλαθνξηθά κε ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο  

ηεο. 

 

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ηζρχνπλ επηγξακκαηηθά ηα θάησζη: 

 Ο πειάηεο κπνξεί λα ππνβάιιεη ην παξάπνλν ηνπ είηε πξνθνξηθά είηε γξαπηά ζηνλ Τπεχζπλν 

Λνγαξηαζκνχ ηνπ πειάηε ή ζην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ην παξάπνλν κπνξεί λα επηιπζεί άκεζα ηφηε ην αξκφδην ζηέιερνο ηεο 

Δηαηξείαο πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ην παξάπνλν δελ κπνξεί λα επηιπζεί άκεζα ή ν πειάηεο δελ ηθαλνπνηεζεί απφ 

ηνλ πξνηεηλφκελν ηξφπν επίιπζήο ηνπ, αξκφδην ζηέιερνο ηεο Δηαηξείαο επηθνηλσλεί κε ην Σκήκα 

Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζεί ν ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ 

http://www.eurobanktrader.gr)./
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παξαπφλνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη ζθφπηκν, ην Σκήκα Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο 

αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ηνπ παξαπφλνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ελδέρεηαη λα δεηεζεί απφ 

ηνλ πειάηε λα ππνβάιεη ην παξάπνλφ ηνπ εγγξάθσο αλ δελ ην έρεη ήδε πξάμεη. 

 Η Δηαηξεία δηεξεπλά θαη παξέρεη εμεγήζεηο κε ηνλ πην πξφζθνξν ηξφπν γηα θάζε παξάπνλν πνπ 

ππνβάιιεηαη απφ πειάηε ηεο.  
 

2.6 Σύζηεμα Αποδεμίυζερ Επενδςηών και Αζθαλιζηική Κάλςτε  

Οη ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίδνληαη επί ειιεληθψλ κεηνρψλ κέζσ ηεο Eurobank Equities θαιχπηνληαη απφ 

ην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, φπσο απηφ νξίδεηαη εθάζηνηε απφ ηελ ππεχζπλε 

Αξρή. Η ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζην θεθάιαην απηφ δηαζθαιίδεη ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε λνκνζεζία, ζε εληνιείο θαη αληηζπκβαιιφκελα κέξε ζε πεξίπησζε 

δηαπηζησκέλεο νξηζηηθήο ή κε αλαζηξέςηκεο αδπλακίαο ηεο Δηαηξείαο λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνρή ησλ θαιππηφκελσλ ππεξεζηψλ. Παξάιιεια, ε εηαηξία κεξηκλά γηα 

ηελ αγνξά αζθαιηζηηθήο θάιπςεο γηα «επαγγεικαηηθή επζχλε» έλαληη ησλ πειαηψλ ηεο θαη ηξίησλ 

γεληθά, πνπ αλαλεψλεηαη εηεζίσο. 

2.7 Πποζηαζία Δεδομένυν και Εμπιζηεςηικόηεηα Πλεποθοπιών 

Η Eurobank Equities δηαζθαιίδεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη απφ ηνπο 

πειάηεο ηεο θαη πξνζηαηεχεη απφ ζθφπηκε ή αθνχζηα απνθάιπςε ηνπο ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Η 

Δηαηξεία έρεη ζεζπίζεη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε νξζή εθαξκνγή ησλ 

νπνίσλ ειέγρνληαη ηαθηηθά.  
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3 Καηηγοπιοποίηζη Πελαηών 

 

χκθσλα κε ην λ.3606/2007, ε Eurobank Equities έρεη πξνβεί ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο 

ζε: α) „‟Ιδηψηεο‟‟, β) „‟Δπαγγεικαηίεο‟‟ θαη γ) „‟Δπηιέμηκνπο Αληηζπκβαιινκέλνπο‟‟ βάζεη ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ δηαζέηεη γηα απηνχο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξηψλ απηψλ θαηεγνξηψλ απεηθνλίδνληαη γξαθηθά ζην 

παξαθάησ ζρήκα:  

 

 

3.1 Ανηιμεηώπιζε Πελαηών ανά Καηεγοπία 

Κάζε πειάηεο αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ Eurobank Equities κε βάζε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία έρεη 

ηαμηλνκεζεί, ζχκθσλα κε ην λ. 3606/2007. ηνπο ηδηψηεο πειάηεο παξέρεηαη πςειφηεξν επίπεδν 

πξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν θαηεγνξίεο πειαηψλ. Η δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε αλά θαηεγνξία 

πειαηψλ αθνξά θπξίσο (α) ζηελ πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη ζηνλ πειάηε, (β) ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκβαηφηεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ/ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πειάηε, (γ) ζηηο ελεκεξψζεηο πνπ ζηέιλνληαη ζηνλ πειάηε αλαθνξηθά κε ηηο επελδπηηθέο 

ππεξεζίεο/ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη, θαη (δ) ζηνλ ηξφπν πνπ πινπνηείηαη ε 

ππνρξέσζε γηα εθηέιεζε εληνιψλ ηνπ πειάηε κε ηνπο πιένλ επλντθνχο γηα απηφλ φξνπο. 

3.1.1 Δπαγγεικαηίεο πειάηεο 

Οη επαγγεικαηίεο πειάηεο ιακβάλνπλ ρακειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο ηδηψηεο 

πειάηεο. ηνπο πειάηεο απηνχο ε Δηαηξεία παξέρεη πιεξνθνξίεο σο πξνο (α) ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηελ ελ 

ιφγσ θαηεγνξία θαη ην δηθαίσκά ηνπο γηα κεηαβνιή ηεο θαηάηαμήο ηνπο, (β) ηα πξνζθεξφκελα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο Δηαηξείαο ζε ζπλνπηηθή κνξθή, (γ) ηελ πνιηηηθή 

εθηέιεζεο εληνιψλ ηεο Δηαηξείαο, (δ) ηε θχιαμε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη θεθαιαίσλ ηνπο ζηελ 

Επηιέμηκνη 

Αληηζπκβαιιόκελνη 

Επαγγεικαηίεο Πειάηεο  

Γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε από ηηο αθόινπζεο ππεξεζίεο:  

-Εθηέιεζε εληνιώλ 

-Δηαπξαγκάηεπζε γηα ίδην ινγαξηαζκό θαη 

-Λήςε θαη δηαβίβαζε εληνιώλ,  

ε Eurobank Equities θαηαηάζζεη ηνπο πειάηεο ηεο, νη νπνίνη 
ππάγνληαη ζε κηα από ηηο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 30 παξ.2 ηνπ 

λ.3606/2007, ζηελ θαηεγνξία ηνπ «Επηιέμηκνπ 

Αληηζπκβαιινκέλνπ», κε ηελ αληίζηνηρε  απαιιαγή ηεο 

Χξεκαηηζηεξηαθήο από ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεώζεηο, όπσο ζρεηηθά 

πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 30 ηνπ Νόκνπ 3606/2007.   

 
 
 

 

Επαγγεικαηίαο πειάηεο ζεσξείηαη ν πειάηεο ν νπνίνο δηαζέηεη ηελ  

πείξα, ηε γλώζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ώζηε λα ιακβάλεη ηηο δηθέο 

ηνπ επελδπηηθέο απνθάζεηο θαη λα εθηηκά δεόλησο ηνπο θηλδύλνπο 

ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη θαη ν νπνίνο πιεξνί ηα θξηηήξηα πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ λ.3606/2007. 
 

 

Ιδηώηεο Πειάηεο  

 

Ιδηώηεο πειάηεο είλαη θάζε πειάηεο πνπ δελ είλαη επαγγεικαηίαο 

(άξζξν 2 παξ. 8 ηνπ λ. 3606/2007). 
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πεξίπησζε πνπ θαηέρνληαη απφ ηξίην γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο θαη (ε) ηελ χπαξμε ηπρφλ 

εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο, βάξνπο ή δηθαηψκαηνο ζπκςεθηζκνχ πνπ έρεη ε Δηαηξεία ζε ζρέζε κε ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή θεθάιαηά ηνπο.  

 

Δπίζεο, έλαληη ησλ πειαηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηελ θαηεγνξία ηνπ «επαγγεικαηία» ε Δηαηξεία έρεη 

κεησκέλεο ππνρξεψζεηο αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απνζηέιινληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εληνιψλ ηνπο ή ηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ ηνπο.  

 

Σέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ.2 ηεο απφθαζεο 1/452/1.11.2007 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ν 

επαγγεικαηίαο πειάηεο ζεσξείηαη φηη δηαζέηεη ηελ αλαγθαία πείξα θαη γλψζε, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνεί ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ή ζπλαιιαγέο γηα ηηο 

νπνίεο ν πειάηεο έρεη εληαρζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Δπνκέλσο, ε Δηαηξεία δελ ππνρξενχηαη λα 

πξνβαίλεη σο πξνο ηνπο ελ ιφγσ πειάηεο ζηνλ έιεγρν ζπκβαηφηεηαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 25 παξ. 

5 ηνπ λ.3606/2007.  

 

Ωο πξνο ηνλ έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 4 ηνπ λ.3606/2007, φπνπ απηφο απαηηείηαη, ε 

Δηαηξεία ζπιιέγεη ζηνηρεία ζρεηηθά κφλν κε ηνπο επελδπηηθνχο ζηφρνπο θαη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηά 

ηνπο (βι. θαησηέξσ παξ. 3.3: Αμηνιφγεζε Καηαιιειφηεηαο θαη πκβαηφηεηαο). Όηαλ φκσο ε 

παξερφκελε ππεξεζία ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ, νη επαγγεικαηίεο πειάηεο πνπ 

εληάζζνληαη ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3606/07 

ζεσξνχληαη φηη δηαζέηνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα αλαιάβνπλ ην βάξνο ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ, 

ζχκθσλα κε ηνπο επελδπηηθνχο ηνπο ζηφρνπο (άξζξν 12 παξ. 4 απφθαζεο 1/452/1.11.2007 ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο).   

3.1.2 Δπηιέμηκνη Αληηζπκβαιιφκελνη  

Οη Δπηιέμηκνη Αληηζπκβαιιφκελνη είλαη πειάηεο, νη νπνίνη ππάγνληαη ζε κηα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 30 παξ. 2 λ.3606/2007. ηνπο πειάηεο απηνχο ε Δηαηξεία 

παξέρεη κφλν ηηο  ππεξεζίεο ηεο ιήςεο, δηαβίβαζεο θαη εθηέιεζεο εληνιψλ. ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία 

πειαηψλ επηθπιάζζεηαη απφ ην λφκν ρακειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν 

θαηεγνξίεο πειαηψλ.  

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 παξ. 1 ηνπ λ. 3606/2007, νη Δπηιέμηκνη Αληηζπκβαιιφκελνη δελ 

ιακβάλνπλ ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλνπλ νη άιιεο δχν θαηεγνξίεο πειαηψλ ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο, ε 

Δηαηξεία έρεη πεξηνξηζκέλεο ππνρξεψζεηο αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απνζηέιινληαη γηα ηελ 

εθηέιεζε εληνιψλ ηνπο θαζψο θαη σο πξνο ην ρξφλν απνζηνιήο ηνπο. Δμάιινπ, ε Δηαηξεία δελ 

ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη σο πξνο ηνπο Δπηιέμηκνπο Αληηζπκβαιινκέλνπο ζε έιεγρν ηεο ζπκβαηφηεηαο 

ησλ πξνζθεξφκελσλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ (βι. θαη θαησηέξσ παξ. 

3.3: Αμηνιφγεζε Καηαιιειφηεηαο θαη πκβαηφηεηαο φπσο απαηηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο γηα 

ηδηψηε πειάηε.). Σέινο, ε Δηαηξεία δελ ππνρξενχηαη λα εθηειεί εληνιέο πειαηψλ ηεο πνπ έρνπλ εληαρζεί 

ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία κε ηνπο πιένλ επλντθνχο γηα απηνχο φξνπο. 

3.1.3 Ιδηψηεο Πειάηεο 

Ιδηψηεο πειάηεο είλαη νη πειάηεο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα) πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

ηάζζεη ν λφκνο ψζηε λα ραξαθηεξηζηνχλ σο επαγγεικαηίεο πειάηεο ή Δπηιέμηκνη Αληηζπκβαιιφκελνη. 

ηνπο πειάηεο απηνχο ν λφκνο επηθπιάζζεη πςειφηεξε πξνζηαζία ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν θαηεγνξίεο 

πειαηψλ. Η Δηαηξεία, ζε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ην λφκν, παξέρεη ζηνπο 

ηδηψηεο πειάηεο πξηλ απφ ηελ παξνρή επελδπηηθήο ππεξεζίαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε (α) ηα είδε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηά ελέρνπλ, (β) ηε θχιαμε 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ή θεθαιαίσλ απφ ηελ Δηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, (γ) ην θφζηνο θαη ηηο 

ζπλαθείο ρξεψζεηο, (δ) ηελ πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ πνπ εθαξκφδεη, (ε) ηηο εηδνπνηήζεηο πνπ ζα 

απνζηέιιεη ε Δηαηξεία ζηνπο πειάηεο απηνχο θαζψο θαη ηε ζπρλφηεηα απνζηνιήο ηνπο. Δηδηθά ζηνπο 

πειάηεο, ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη ε ππεξεζία ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ, απνζηέιινληαη πεξηνδηθέο 
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ελεκεξψζεηο σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπο εθηφο εάλ νη ελεκεξψζεηο απηέο παξέρνληαη απφ ηξίην πξφζσπν.  

Οη ελεκεξψζεηο πνπ απνζηέιινληαη ζηνπο ηδηψηεο πειάηεο είλαη πην αλαιπηηθέο απφ απηέο πνπ 

απνζηέιινληαη ζηηο άιιεο δχν θαηεγνξίεο πειαηψλ.  

3.2 Μεηαβολή Καηάηαξερ Πελάηε 

Οη πειάηεο ηεο Δηαηξείαο δχλαληαη λα δεηήζνπλ, κε έγγξαθν αίηεκά ηνπο πξνο ηελ Δηαηξεία, ηελ 

θαηάηαμή ηνπο ζε άιιε θαηεγνξία πειαηψλ απφ απηήλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαηαγεί. Η κεηαβνιή ηεο 

θαηάηαμήο ηνπο ηειεί ππφ ηνλ φξν φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην λ.3606/2007. Αίηεκα γηα κεηαβνιή θαηάηαμεο είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεί ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 Ιδηψηεο πειάηεο αηηείηαη λα εληαρζεί ζηελ θαηεγνξία ηνπ επαγγεικαηία πειάηε: 

Ο ηδηψηεο πειάηεο πξέπεη λα πιεξεί ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηα ηξία θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

7 παξ.3 ηνπ λ. 3606/2007. ε θάζε πεξίπησζε, ε απνδνρή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ πειάηε παξακέλεη 

ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία νθείιεη λα πεηζζεί επιφγσο κεηά απφ θαηάιιειε 

αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο, ηεο πείξαο θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ πειάηε, φηη, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο 

θχζεο ησλ ζρεδηαδφκελσλ ζπλαιιαγψλ ή ππεξεζηψλ, ν πειάηεο είλαη ηθαλφο λα ιάβεη κφλνο ηνπ 

επελδπηηθέο απνθάζεηο θαη λα θαηαλνήζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηέο ελέρνπλ.  

 Δπαγγεικαηίαο πειάηεο αηηείηαη λα εληαρζεί ζηελ θαηεγνξία ηνπ ηδηψηε πειάηε: 

Ο επαγγεικαηίαο πειάηεο, ν νπνίνο ζεσξεί φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ή λα δηαρεηξηζηεί νξζά 

ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ηδηψηεο 

πειάηεο πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη πςειφηεξεο πξνζηαζίαο. Δθφζνλ ε Δηαηξεία απνδερζεί ην αίηεκα ηνπ 

πειάηε, ππνγξάθεηαη ζρεηηθή ζπκθσλία. 

 Δπηιέμηκνο Αληηζπκβαιιφκελνο αηηείηαη λα εληαρζεί ζηελ θαηεγνξία ηνπ επαγγεικαηία ή ηδηψηε 

πειάηε:  

Ο Δπηιέμηκνο Αληηζπκβαιιφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη λα αληηκεησπίδεηαη σο επαγγεικαηίαο 

ή ηδηψηεο πειάηεο (άξζξν 5 παξ. 3 θαη 4 απφθαζεο 1/452/1.11.2007 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο).  

ηηο δχν ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα πξνβεί ε  Δηαηξεία ζηελ αληίζηνηρε κεηαβνιή κε δηθή ηεο 

πξσηνβνπιία θαηφπηλ ζρεηηθήο ελεκέξσζεο ηνπ πειάηε. 

3.3 Αξιολόγεζε Καηαλλελόηεηαρ και Σςμβαηόηεηαρ 

Η Eurobank Equities γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πειαηψλ ηεο δηελεξγεί ειέγρνπο γηα λα αμηνινγήζεη εάλ νη 

επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ ηνπο πξνζθέξεη είλαη θαηάιιεια θαη ζπκβαηά 

γηα απηνχο θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηνπο επελδπηηθνχο ζηφρνπο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

Αξιολόγηζη Καηαλληλόηηηαρ   

Η Eurobank Equities, θαηά ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίνπ, ζπληζηά ή πξνβαίλεη ζε θάπνηα ζπλαιιαγή κφλν εάλ αληιήζεη επαξθείο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ πειάηε ζηνλ επελδπηηθφ ηνκέα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή ππεξεζίαο, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηνπο επελδπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα ηνπ ζπζηήζεη ηηο 

επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ πεξίπησζή ηνπ 

(έλεγσορ καηαλληλόηηηαρ).  

 

ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο δελ παξέρεη ηελ αλαγθαία, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο, πιεξνθφξεζε, 

ε Δηαηξεία δελ κπνξεί λα ηνπ παξέρεη ηηο σο άλσ ππεξεζίεο.   

 

Αξιολόγηζη ςμβαηόηηηαρ  

Η Eurobank Equities, θαηά ηελ παξνρή άιισλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ εθηφο ηεο ππεξεζίαο επελδπηηθψλ 

ζπκβνπιψλ ή ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ, δεηεί απφ ηνλ πειάηε  πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε γλψζε 

θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ζηνλ επελδπηηθφ ηνκέα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ή δεηνχκελνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή ππεξεζίαο, ψζηε λα κπνξεί λα εθηηκήζεη 
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θαηά πφζνλ ε ζρεδηαδφκελε επελδπηηθή ππεξεζία ή ην ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν είλαη ζπκβαηά γηα ηνλ 

πειάηε απηφλ (έλεγσορ ζςμβαηόηηηαρ).  

 

ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο δελ παξέρεη ηελ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε ή εάλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

είλαη αλεπαξθείο ή ζε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία θξίλεη, κε βάζε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ έρεη ιάβεη, φηη ην 

ελ ιφγσ ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν/ επελδπηηθή ππεξεζία δελ είλαη ζπκβαηά κε ηε γλψζε θαη εκπεηξία ηνπ, 

ζα ηνλ πξνεηδνπνηήζεη αλαιφγσο.  
 

Δξαίπεζη από ηην ςποσπέυζη για Αξιολόγηζη ςμβαηόηηηαρ καηά ηην παποσή ηηρ ςπηπεζίαρ 

«Execution Only» 

Η Eurobank Equities παξέρεη, κεηαμχ άιισλ, επελδπηηθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο ζπλίζηαληαη απνθιεηζηηθά 

ζηελ εθηέιεζε εληνιψλ πειαηψλ ή ηε ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ, κε ή ρσξίο παξεπφκελεο ππεξεζίεο, 

θαη νη νπνίεο αθνξνχλ κε ζχλζεηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3606/2007 

(ππεξεζία «execution only»). Η Δηαηξεία δχλαηαη λα παξέρεη ηηο ελ ιφγσ επελδπηηθέο ππεξεζίεο ρσξίο λα 

έρεη πξνβεί ζε αμηνιφγεζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ/ επελδπηηθήο ππεξεζίαο 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο:  

(α) Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο αθνξνχλ κεηνρέο, εηζεγκέλεο γηα δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά ή ζε 

ηζνδχλακε αγνξά ηξίηεο ρψξαο, κέζα ρξεκαηαγνξάο, κε ζχλζεηεο νκνινγίεο, κεξίδηα ΟΔΚΑ θαη άιια 

κε ζχλζεηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα.  

(β) Η ππεξεζία παξέρεηαη θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηνπ πειάηε ή δπλεηηθνχ πειάηε.  

(γ) Ο πειάηεο έρεη ελεκεξσζεί ζαθψο φηη, θαηά ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, ε Δηαηξεία δελ 

ππνρξενχηαη λα αμηνινγήζεη ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ πνπ πξνζθέξεηαη ή ηεο 

ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη θαη φηη δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε πξνζηαζία ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ 

επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

(δ) Η Δηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο θαηά ην άξζξν 13 ππνρξεψζεηο ηεο, πνπ αθνξνχλ ζηελ πνιηηηθή 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 

 

Οι πελάηερ ενημεπώνονηαι όηι, καηά ηην παποσή ηηρ ςπηπεζίαρ «execution only» υρ ππορ 

οποιοδήποηε από ηα πποαναθεπθένηα μη ζύνθεηα σπημαηοπιζηυηικά μέζα, η Δηαιπεία δεν 

ςποσπεούηαι να αξιολογεί ηη ζςμβαηόηηηα ηος σπημαηοπιζηυηικού μέζος πος πποζθέπεηαι ή ηηρ 

ςπηπεζίαρ πος παπέσεηαι και όηι δεν καλύπηονηαι από ηην ανηίζηοιση πποζηαζία ηυν ζσεηικών 

κανόνυν επαγγελμαηικήρ ζςμπεπιθοπάρ ηος άπθπος 25 παπ.5 ν.3606/2007.  
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4 Γιασείπιζη Υαπηοθςλακίος  

 

Η Eurobank Equities δχλαηαη λα πξνζθέξεη ζε επηιεγκέλνπο πειάηεο ηεο, θαηφπηλ εηδηθήο ζπκθσλίαο, 

ηελ ππεξεζία δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ. Καηά ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, ε Δηαηξεία 

δηελεξγεί ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν θαηαιιειφηεηαο, αληιψληαο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

γλψζε θαη εκπεηξία ηνπ πειάηε ζηνλ επελδπηηθφ ηνκέα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηνπο 

επελδπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα ηνπ ζπζηήζεη ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ πεξίπησζή ηνπ.  

 

Η Δηαηξεία πξνβαίλεη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ πειάηε, ζην πιαίζην εληνιήο ηνπ, θαηά ηε 

δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνχκελε επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε γηα ηελ θαηάξηηζε 

θάζε ζπλαιιαγήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ πξνζπκθσλεζέλησλ νξίσλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα 

θάζε ηχπν ραξηνθπιαθίνπ θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ ηνπ πειάηε, θαηά 

ηα νξηδφκελα ζηε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε. 

 

Η Δηαηξεία, βαζηδφκελε ζηελ εκπεηξία ηεο ζηελ ειιεληθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά θαη ζηηο ζεκαληηθέο 

ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη ζπλάςεη κε αμηφπηζηνπο επελδπηηθνχο νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ, 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε λα επηκεξίζεη ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν, εκπινπηίδνληαο ην 

ραξηνθπιάθηφ ηνπ κε πιήζνο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν 

θαη ζηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο. 

 

Η αμηνιφγεζε θαηαιιειφηεηαο (βι. αλσηέξσ παξ. 3.3: Αμηνιφγεζε πκβαηφηεηαο θαη 

Καηαιιειφηεηαο) πνπ ε Δηαηξεία δηελεξγεί θαζνξίδεη ην είδνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ είλαη θαηάιιειν 

γηα θάζε πειάηε. Κάζε ηχπνο ραξηνθπιαθίνπ επελδχεη ζε ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα κε 

θαζνξηζκέλα πνζνζηηαία φξηα αλά ηχπν ραξηνθπιαθίνπ θαη ζε ζπγθεθξηκέλν λφκηζκα. Η Δηαηξεία 

θαηαηάζζεη θάζε ηχπν ραξηνθπιαθίνπ ζε 4 θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν ηνλ νπνίν είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα αλαιάβεη ν πειάηεο: ρακειφ, κέηξην, πςειφ, ηδηαίηεξα πςειφ. Σα ρξεκαηνπηζησηηθά 

κέζα πνπ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ραξηνθπιάθην κεηαμχ άιισλ δχλαηαη λα είλαη ηα αθφινπζα :  

 Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα, Υξεσζηηθνί Σίηινη & πλαθή Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: repos, reverse 

repos, πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο (time deposits), ρξεσζηηθνί ηίηινη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη άιισλ, πςειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

(ηνπιάρηζηνλ ΒΒΒ-) εθδνηψλ, κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη παξάγσγα πξντφληα. 

 Μεηνρέο & πλαθή Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: κεηνρέο εηζεγκέλεο (ή ζε δηαδηθαζία εηζαγσγήο) ζε 

νξγαλσκέλε αγνξά, ηίηινη επηινγήο (warrants ή covered warrants), κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 

θαη παξάγσγα πξντφληα. 

 

Σα είδε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ζε θάζε ηχπν ραξηνθπιαθίνπ 

θαζψο θαη ηα είδε ησλ ζπλαιιαγψλ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζχκβαζε δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίνπ πνπ ζπλνκνινγείηαη κεηαμχ πειάηε θαη Δηαηξείαο. Η ελ ιφγσ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηνπο δηαρεηξηζηηθνχο ζηφρνπο, ην επίπεδν θηλδχλνπ θαη θάζε εηδηθφ πεξηνξηζκφ. Σέινο, γηα θάζε 

ηχπν ραξηνθπιαθίνπ κπνξεί λα ζπκθσλεζεί ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο αλαθνξάο (benchmark) κε ηνλ νπνίν 

ζα ζπγθξίλεηαη ε εθάζηνηε απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ πειάηε.  

 

Αποηίμηζη Υαπηοθςλακίος 

Όια ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθην ηνπ επελδπηή απνηηκψληαη ζε 

εκεξήζηα βάζε αθνινπζψληαο ηε κέζνδν θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζεί ε Eurobank Equities. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηελ απνηίκεζε εηζεγκέλσλ κεηνρψλ θαη παξαγψγσλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηηκέο 

θιεηζίκαηνο, νη νπνίεο αλαθνηλψλνληαη επίζεκα ζε θάζε νξγαλσκέλε αγνξά. Οη ρξεσζηηθνί ηίηινη 

απνηηκψληαη ζηηο ηηκέο πνπ αλαθνηλψλνληαη απφ ηελ εηαηξεία Bloomberg (Bloomberg Price BGN). 

Σέινο, ε απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεξηδίσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ππνινγίδεηαη θαζεκεξηλά απφ ηελ 
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εθάζηνηε εηαηξεία δηαρείξηζεο ηνπο θαη θαηά θαλφλα δεκνζηεχεηαη ζηνλ ηχπν κεηά ην πέξαο δχν 

εξγάζηκσλ εκεξψλ.  

 

Δνημέπυζη Πελαηών 

Οη πειάηεο ελεκεξψλνληαη γηα ηηο θηλήζεηο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο πεξηνδηθά. Η 

ελεκέξσζε ζπλίζηαηαη ζηελ απνζηνιή ζε ηξηκεληαία βάζε αλαθνξψλ νη νπνίεο, κεηαμχ άιισλ, 

πεξηιακβάλνπλ ηελ απνηίκεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα θάζε 

ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν ην νπνίν ηεξείηαη ζην ραξηνθπιάθην, ηελ αμία ηνπ ζηελ αγνξά ή ηελ εχινγε 

αμία ηνπ, εάλ ε αμία ηνπ ζηελ αγνξά δελ είλαη δηαζέζηκε, ην πηζησηηθφ ππφινηπν θαηά ηελ αξρή θαη ην 

ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεη ε ελεκέξσζε θαζψο θαη ηελ απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο, ζε 

ζχγθξηζε ελδερνκέλσο θαη κε ηπρφλ δείθηε αλαθνξάο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεη ε ελεκέξσζε. Δπίζεο, νη πειάηεο ιακβάλνπλ ηηο επηβεβαηψζεηο ησλ επηκέξνπο 

ζπλαιιαγψλ πνπ θαηαξηίζηεθαλ ζηα πιαίζηα δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεη ε ελεκέξσζε.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία έρεη ζπκθσλήζεη κε ηδηψηε πειάηε ηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ ηνπ, ε 

νπνία επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε κε κφριεπζε, ε θαηά ηα αλσηέξσ πεξηνδηθή ελεκέξσζε γίλεηαη 

ηνπιάρηζηνλ αλά κήλα. 

 

Δμάιινπ, νη ηδηψηεο πειάηεο, θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηελ Δηαηξεία, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ηνπο άκεζα θαη ζπλεπψο λα ιακβάλνπλ ηηο επηβεβαηψζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ αλά εθηειεζζείζα 

ζπλαιιαγή. Η απνζηνιή ησλ ελ ιφγσ επηβεβαηψζεσλ γίλεηαη ην αξγφηεξν ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα 

κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζπλαιιαγήο ή, εάλ ε Δηαηξεία ιακβάλεη ηελ επηβεβαίσζε απφ ηξίην, ην αξγφηεξν 

ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηε ιήςε ηεο επηβεβαίσζεο ζπλαιιαγήο απφ ηελ Δηαηξεία πνπ 

απνζηέιιεη ηξίηνο, εθηφο εάλ ν ηδηψηεο πειάηεο ιακβάλεη άκεζα ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο κε ηελ 

επηβεβαίσζε απφ άιιν πξφζσπν.  

 

Σέινο, θαηά ηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ ηδησηψλ πειαηψλ ή θαηά ηελ θίλεζε ινγαξηαζκψλ ηδησηψλ 

πειαηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ αθάιππηε αλνηθηή ζέζε ζε ζπλαιιαγή ε νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

ελδερφκελε ππνρξέσζε, ε Δηαηξεία γλσζηνπνηεί ζηνλ ηδηψηε πειάηε θάζε δεκία πνπ ππεξβαίλεη ην 

πξνθαζνξηζκέλν φξην πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πειάηε, ην αξγφηεξν ζην ηέινο 

ηεο εξγάζηκεο εκέξαο, θαηά ηελ νπνία ζεκεηψζεθε ε ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ή ζην θιείζηκν ηεο επφκελεο 

εξγάζηκεο εκέξαο, εάλ ε ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ζεκεηψζεθε ζε κε εξγάζηκε εκέξα. 
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5 Φύλαξη Υπημαηοπιζηυηικών Μέζυν ή Κεθαλαίυν Πελαηών 

 

Η Eurobank Equities παξέρεη ππεξεζίεο ζεκαηνθπιαθήο ζην ζχλνιν ησλ πειαηψλ ηεο. Οη ππεξεζίεο 

απηέο παξέρνληαη είηε απεπζείαο απφ ηελ Δηαηξεία, φηαλ ε θχιαμε αθνξά ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηα 

νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη ζηα ρξεκαηηζηήξηα Αζελψλ θαη Κχπξνπ, είηε κέζσ ηεο Σξάπεδαο Eurobank 

Ergasias S.A., φηαλ ε θχιαμε αθνξά ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηα νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη  ζε άιιεο 

νξγαλσκέλεο αγνξέο.  

 

Δπίζεο, ε Eurobank Equities, ελεξγψληαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο επηκέιεηαο πνπ ζεζπίδνληαη ζηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί θαη ηξίηνπο ζεκαηνθχιαθεο, ζηνπο νπνίνπο ζα θαηαζέηεη, 

θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηνλ πειάηε, ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηα νπνία θαηέρεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Οη ελ 

ιφγσ ζεκαηνθχιαθεο ελδέρεηαη λα είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή θαη 

εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν ηξίηνο ζεκαηνθχιαθαο ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη 

ζε εηδηθέο ξπζκίζεηο θαη επνπηεία ζην θξάηνο απηφ. Δπηζεκαίλεηαη, πάλησο, φηη ε Δηαηξεία δελ θαηαζέηεη 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ θαηέρνληαη γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ ζε ηξίην ζεκαηνθχιαθα 

εγθαηεζηεκέλν ζε ηξίηε, εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ρψξα ε νπνία δελ ξπζκίδεη θαλνληζηηθά ηελ 

θαηνρή θαη θχιαμε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα ινγαξηαζκφ άιινπ πξνζψπνπ, εθηφο εάλ πιεξνχηαη 

κηα απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

(α) ε θχζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ή ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε απηά 

απαηηεί ηελ θαηάζεζή ηνπο ζε ηξίην ζεκαηνθχιαθα εγθαηεζηεκέλν ζε ηξίηε, εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ρψξα, ή 

(β) ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαηέρνληαη γηα ινγαξηαζκφ επαγγεικαηία πειάηε, ν νπνίνο έρεη δεηήζεη 

εγγξάθσο απφ ηελ Δηαηξεία λα ηα θαηαζέζεη ζε ηξίην ζεκαηνθχιαθα εγθαηεζηεκέλν ζε ηξίηε, εθηφο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ρψξα. 

 

Η Δηαηξεία, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέηεη πξνο θχιαμε ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ζε ηξίην ζεκαηνθχιαθα, 

πξνβαίλεη ζηελ επηινγή θαη ην δηνξηζκφ ηνπ ηξίηνπ ζεκαηνθχιαθα κέζσ ζπγθεθξηκέλεο εζσηεξηθήο 

δηαδηθαζίαο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ νπνία ιακβάλνληαη ππφςε κηα ζεηξά θξηηεξίσλ θαη πξνυπνζέζεσλ 

πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη. Η θαηάζεζε πξνο θχιαμε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηεο αιινδαπήο ζηελ 

Σξάπεδα Eurobank Ergasias S.A. (θαζψο θαη ζε νπνηνλδήπνηε άιιν ζεκαηνθχιαθα) γίλεηαη ζην φλνκα 

ηνπ εθάζηνηε πειάηε κε επηβάξπλζε θαη επζχλε ηνπ, θάζε δε ζρεηηθφο κε ηηο ελ ιφγσ ελέξγεηεο θίλδπλνο 

αλαιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ πειάηε. 

 

Οη πειάηεο ηεο Δηαηξείαο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα νξίζνπλ δηαθνξεηηθφ ζεκαηνθχιαθα εθφζνλ ην 

επηζπκνχλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Δηαηξεία δελ θέξεη θακία απνιχησο επζχλε αλαθνξηθά κε πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο ηνπ επηιεγκέλνπ απφ ηνλ πειάηε ζεκαηνθχιαθα. 

 

Η Δηαηξεία, ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζεκαηνθπιαθήο απφ ηελ ίδηα, ιακβάλεη φια ηα 

θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηεο θαη λα ειαρηζηνπνηεί 

ηπρφλ θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ σο άλσ ππεξεζία.  

 

Δηδηθφηεξα, ε Δηαηξεία δηαηεξεί αηνκηθνχο ρξεκαηηζηεξηαθνχο ινγαξηαζκνχο πειαηψλ ηφζν ζηα 

εζσηεξηθά κεραλνγξαθηθά ηεο ζπζηήκαηα φζν θαη ζηα αληίζηνηρα εμσηεξηθά ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ 

θαη εθθαζάξηζεο (ελδεηθηηθά, χζηεκα Άπισλ Σίηισλ). Ωο εθ ηνχηνπ ε Δηαηξεία δηαζθαιίδεη φηη ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θάζε πειάηε ηεο δηαρσξίδνληαη απφ ηα δηθά ηεο ή άιισλ πειαηψλ ηεο. 

Δπηπξφζζεηα, ε Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε ηαθηηθνχο ειέγρνπο ζηα εζσηεξηθά κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα 

ηεο ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ησλ εμσηεξηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη ηπρφλ ιάζε θαη 

παξαιείςεηο θαη ζε πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη λα δηνξζψλνληαη άκεζα. 

Αλαθνξηθά κε ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα γηα ηα νπνία ε Eurobank Equities ρξεζηκνπνηεί ηξίην 

ζεκαηνθχιαθα, ελδέρεηαη ν ηξίηνο ζεκαηνθχιαθαο λα δηαηεξεί έλαλ νκαδηθφ ινγαξηαζκφ ζηα 

ζπζηήκαηα ηνπ γηα ην ζχλνιν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ησλ πειαηψλ. Η Δηαηξεία θαη ζε απηή ηελ 
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πεξίπησζε δηαηεξεί εζσηεξηθά αηνκηθνχο ρξεκαηηζηεξηαθνχο ινγαξηαζκνχο πειαηψλ πξνθεηκέλνπ ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θάζε πειάηε ηεο λα δηαρσξίδνληαη απφ ηα δηθά ηεο, απηά ηνπ ζεκαηνθχιαθα ή 

ησλ άιισλ πειαηψλ ηεο. Δπηπξφζζεηα, ε Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε αληίζηνηρνπο ειέγρνπο, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία είλαη ε ίδηα ζεκαηνθχιαθαο, ζηα εζσηεξηθά κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηά ηεο 

ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ηνπ ηξίηνπ ζεκαηνθχιαθα. 

 

Αλαθνξηθά κε ηε θχιαμε ησλ θεθαιαίσλ ησλ πειαηψλ, ε επηινγή θαη ν δηνξηζκφο ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο ζην νπνίν θαηαηίζεληαη απφ ηελ Δηαηξεία ηα θεθάιαηα απηά γίλεηαη κέζσ ζπγθεθξηκέλεο 

εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ νπνία ιακβάλνληαη ππφςε κηα ζεηξά θξηηεξίσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη. Πεξαηηέξσ, ε Δηαηξεία ιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηα θεθάιαηα απηά. Δηδηθφηεξα, ε Δηαηξεία πηζηψλεη ηα θεθάιαηα ησλ 

πειαηψλ ηεο ζε αηνκηθνχο ρξεκαηηζηεξηαθνχο ινγαξηαζκνχο, νη νπνίνη έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηα 

εζσηεξηθά κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα ηεο, θαη σο εθ ηνχηνπ δηαρσξίδεη ηα θεθάιαηα ησλ πειαηψλ ηεο. 

Δπηπξφζζεηα, ε Δηαηξεία δηαηεξεί ζε εηδηθνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηα θεθάιαηα ησλ πειαηψλ ηεο, 

νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο δηαηεξεί ηα ηδία 

θεθάιαηα ηεο. Η Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε θαζεκεξηλή αληηζηνίρηζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα εζσηεξηθά κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηά ηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη ηπρφλ ιάζε θαη παξαιείςεηο θαη ζε πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη λα 

δηνξζψλνληαη άκεζα. 

 

Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ε Eurobank Equities ηνπνζεηεί  θεθάιαηα πειαηψλ ηεο ζε repos ή/θαη 

πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο. Η αλσηέξσ ηνπνζέηεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο πειαηψλ, νη νπνίνη 

δηαηεξνχλ πηζησηηθφ ππφινηπν κεγαιχηεξν ηνπ ζρεηηθνχ νξίνπ πνπ εθάζηνηε θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

Δηαηξεία θαζψο θαη γηα ππφινηπα ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα πξνο θαηάζεζε. 
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6 Υπηζιμοποίηζη Υπημαηοπιζηυηικών Μέζυν  Πελαηών 

 

Η Eurobank Equities δελ πξνβαίλεη ζε ζπλαιιαγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηίηισλ ζρεηηδφκελεο κε 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ θαηέρεη γηα ινγαξηαζκφ πειάηε νχηε ρξεζηκνπνηεί κε άιιν ηξφπν απηά ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ άιινπ πειάηε, εθηφο εάλ: 

(α) ν πειάηεο έρεη δψζεη πξνεγνπκέλσο ηε ξεηή ηνπ ζπγθαηάζεζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, θαη  

(β) ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ πειάηε γίλεηαη  ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ζηνπο 

νπνίνπο ζπγθαηαηέζεθε ν πειάηεο. 
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7 Βαζικέρ Υπεώζειρ και ςναθή Κόζηη 

7.1 Εκηέλεζε Ενηολών ζε Ελλενικέρ Μεηοσέρ. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ επηβαξχλεηαη ν πειάηεο γηα ζπλαιιαγέο ζε ειιεληθέο κεηνρέο απνηειείηαη απφ 

ηηο θάησζη ρξεψζεηο: 

 Αμία ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ Μέζνπ: Η αμία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή 

εθηέιεζεο ηεο εληνιήο ηνπ πειάηε. 

 Πξνκήζεηα ηεο Δηαηξείαο: Ο πειάηεο ρξεψλεηαη πξνκήζεηα επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ 

ζπλαιιαγψλ κε βάζε ην ζρέδην πξνκεζεηψλ ζην νπνίν ηνλ έρεη εληάμεη ε Δηαηξεία. Αλεμαξηήησο 

ζρεδίνπ πξνκεζεηψλ ν πειάηεο ρξεψλεηαη ειάρηζηε πξνκήζεηα.   

 Έμνδα Υξεκαηηζηεξίνπ (Δ.Υ.Α.Δ.): Ο πειάηεο ρξεψλεηαη κε έμνδα ρξεκαηηζηεξίνπ γηα 

εθηειεζκέλεο εληνιέο ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη σο πνζνζηφ επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ 

ζπλαιιαγψλ. Μέξνο απηνχ ηνπ πνζνζηνχ νξίδεηαη απφ ηελ Δ.Υ.Α.Δ. θαη απνδίδεηαη ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ή/θαη ζην Απνζεηήξην, ελψ ην ππφινηπν εηζπξάηηεηαη απφ ηελ Δηαηξεία 

σο έμνδν. Η Δηαηξεία δελ έρεη θακία αλάκεημε κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρξεψζεσλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ Δ.Υ.Α.Δ.  

 Μεηαβηβαζηηθά έμνδα: Ο πειάηεο ρξεψλεηαη κε κεηαβηβαζηηθά έμνδα γηα εθηειεζκέλεο εληνιέο 

ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη σο πνζνζηφ επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ. Μέξνο απηνχ ηνπ 

πνζνζηνχ νξίδεηαη απφ ηελ Δ.Υ.Α.Δ. θαη απνδίδεηαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ελψ ην 

ππφινηπν εηζπξάηηεηαη απφ ηελ Δηαηξεία σο έμνδν πνπ αληηζηαζκίδεη ην θφζηνο ηεο 

εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο κεηαβίβαζεο. Η Δηαηξεία δελ έρεη θακία αλάκεημε κε ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ ρξεψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ Δ.Υ.Α.Δ.  

 Φφξνο: Ο θφξνο, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, επηβάιιεηαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη θαηαβάιιεηαη ζε απηφ κέζσ ηεο Δ.Υ.Α.Δ. Ο θφξνο 

πξνζδηνξίδεηαη σο πνζνζηφ επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

7.2 Εκηέλεζε Ενηολών ζε Κςππιακέρ Μεηοσέρ. 

Σν ζπλνιηθφ  θφζηνο πνπ επηβαξχλεηαη ν πειάηεο γηα ζπλαιιαγέο ζε θππξηαθέο κεηνρέο απνηειείηαη απφ 

αληίζηνηρεο ρξεψζεηο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ εθηέιεζε εληνιψλ γηα ειιεληθέο κεηνρέο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο εληχπνπ δελ ππάξρνπλ κεηαβηβαζηηθά έμνδα θαη ηα 

αληίζηνηρα έμνδα Υξεκαηηζηεξίνπ Κχπξνπ απνδίδνληαη εηο νιφθιεξν ζην Υξεκαηηζηήξην Κχπξνπ. Η 

Δηαηξεία δελ θέξεη θακία επζχλε θαη δελ έρεη θακία αλάκεημε κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρξεψζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ην Υξεκαηηζηήξην Κχπξνπ. 

7.3 Λήτε και Διαβίβαζε Ενηολών ζε Μεηοσέρ Εξυηεπικού. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ επηβαξχλεηαη ν πειάηεο γηα ζπλαιιαγέο ζε κεηνρέο εμσηεξηθνχ απνηειείηαη 

απφ αληίζηνηρεο ρξεψζεηο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ εθηέιεζε εληνιψλ γηα ειιεληθέο κεηνρέο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα ζρέδηα πξνκεζεηψλ πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε ησλ κεηνρψλ εμσηεξηθνχ 

ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηά πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθηέιεζε εληνιψλ ζε ειιεληθέο κεηνρέο. 

Δπηπξφζζεηα ηα αληίζηνηρα έμνδα ρξεκαηηζηεξίνπ θαη ηα κεηαβηβαζηηθά έμνδα θαζνξίδνληαη απφ ηηο 

αγνξέο ζηηο νπνίεο ζπλαιιάζζεηαη ν πειάηεο. Σέινο, ηνλίδεηαη φηη ν πειάηεο ελδέρεηαη λα επηβαξπλζεί 

θαη κε επηπξφζζεηνπο ηνπηθνχο θφξνπο αλαιφγσο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία ζπλαιιάζζεηαη.  

7.4 Εκηέλεζε Ενηολών ζε Ελλενικά Παπάγυγα. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ επηβαξχλεηαη ν πειάηεο γηα ζπλαιιαγέο ζε ειιεληθά παξάγσγα απνηειείηαη 

απφ ηηο θάησζη ρξεψζεηο: 
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 Πξνκήζεηα ηεο Δηαηξείαο: Ο πειάηεο ρξεψλεηαη πξνκήζεηα, ε νπνία θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ 

αμία θαη ην είδνο ηνπ παξάγσγνπ πξντφληνο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζρέδην πξνκεζεηψλ ζην νπνίν 

ηνλ έρεη εληάμεη ε Δηαηξεία. Η αλσηέξσ πξνκήζεηα αθνξά ηφζν ηελ εθηέιεζε φζν θαη ηελ 

εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 Έμνδα Αγνξάο Παξαγψγσλ – ΔΣ.ΔΚ. – Δ.Υ.Α.Δ.: Ο πειάηεο ρξεψλεηαη κε έμνδα ππέξ ησλ 

αλσηέξσ θνξέσλ ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο θαη απνδίδνληαη ζε 

απηέο. Σα έμνδα απηά θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ παξάγσγνπ πξντφληνο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηχπν ηεο εληνιήο ηνπ πειάηε. Η Δηαηξεία δελ θέξεη θακία επζχλε θαη δελ έρεη 

θακία αλάκεημε κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρξεψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ελ ιφγσ θνξείο. 

 Ηκεξήζηνο Γηαθαλνληζκφο ζε κεηξεηά: Ο πειάηεο αλάινγα κε ηελ ζέζε ηνπ ζηελ αγνξά 

παξαγψγσλ θαη ηνλ εκεξήζην ρξεκαηηθφ δηαθαλνληζκφ ηεο ελ ιφγσ ζέζεσο θαζεκεξηλά 

εηζπξάηηεη ηα ηπρφλ θέξδε ηνπ ή θαιείηαη λα πιεξψζεη ηηο ηπρφλ δεκίεο ηνπ κφλν ζε κεηξεηά. 

 Πεξηζψξην Αζθάιηζεο: Ο πειάηεο αλάινγα κε ηελ ζέζε ηνπ ζηελ αγνξά παξαγψγσλ 

ελδερνκέλσο λα θιεζεί λα θαηαβάιιεη επηπξφζζεηεο αζθάιεηεο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ην 

απαηηνχκελν πεξηζψξην αζθάιηζεο (κεηξεηά ή κεηνρέο). 

 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν πειάηεο ν νπνίνο αγνξάδεη δηθαηψκαηα πξναίξεζεο δελ θαηαβάιιεη ην ζρεηηθφ 

θφζηνο εκεξήζηνπ δηαθαλνληζκνχ, φπσο ζηα ππφινηπα παξάγσγα πξντφληα, αιιά θαηαβάιιεη ηελ αμία 

ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ Μέζνπ ε νπνία νξίδεηαη σο ε αμία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή εθηέιεζεο ηεο εληνιήο ηνπ πειάηε 

7.5 Λήτε και Διαβίβαζε Ενηολών ζε Παπάγυγα Εξυηεπικού 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ επηβαξχλεηαη ν πειάηεο γηα ζπλαιιαγέο ζε παξάγσγα εμσηεξηθνχ απνηειείηαη 

απφ αληίζηνηρεο ρξεψζεηο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ εθηέιεζε εληνιψλ γηα ειιεληθά παξάγσγα. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα ζρέδηα πξνκεζεηψλ πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαγψγσλ εμσηεξηθνχ 

ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηά πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθηέιεζε εληνιψλ ζε ειιεληθά παξάγσγα. 

Δπηπξφζζεηα ηνλίδεηαη φηη ηα αληίζηνηρα έμνδα ππέξ ρξεκαηηζηεξηαθψλ θαη εθθαζαξηζηηθψλ θνξέσλ θαη 

επηπξφζζεησλ θφξσλ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο ζπλαιιάζζεηαη ν 

πειάηεο. 

7.6 Έξοδα Θεμαηοθςλακήρ 

Η Δηαηξεία ρξεψλεη ηνπο πειάηεο ηεο κε έμνδα ζεκαηνθπιαθήο ζε ειιεληθέο κεηνρέο. Σα έμνδα απηά 

ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε θηινζνθία ηεο αληίζηνηρεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ησλ Διιεληθψλ 

Υξεκαηηζηεξίσλ θαη πξνζδηνξίδνληαη σο πνζνζηφ επί ηεο Μέζεο Ηκεξήζηαο Απνηίκεζεο ηνπ 

Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ πειάηε.  

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Μέζε Ηκεξήζηα Απνηίκεζε ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ πειάηε ππνινγίδεηαη ζην 

ζχλνιν ησλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ηεο πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ θαη ζην ζπλνιηθφ ραξηνθπιάθην ηνπ 

πειάηε αλεμαξηήησο ππνινγαξηαζκψλ. 

 

Δπηπξφζζεηα, δηεπθξηλίδεηαη φηη νη πειάηεο κε ζπλνιηθφ ραξηνθπιάθην, αλεμαξηήησο ππνινγαξηαζκψλ, 

κηθξφηεξν ηνπ νξίνπ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ Διιεληθψλ 

Υξεκαηηζηεξίσλ απαιιάζζνληαη απφ ηηο αλσηέξσ ρξεψζεηο. Γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο πειάηεο ηζρχεη 

θαηψηαηε εμακεληαία ρξέσζε. 

 

Σα έμνδα ζεκαηνθπιαθήο ζε ειιεληθέο κεηνρέο ρξεψλνληαη ζε εμακεληαία βάζε. 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο μέλεο κεηνρέο, ηα έμνδα ζεκαηνθπιαθήο σο πνζνζηφ επί ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ 

πειάηε είλαη αλάινγα κε ηελ ρψξα ζηελ νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη νη αμίεο ηνπ ελ ιφγσ ραξηνθπιαθίνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα ζρεηηθφ πνζνζηφ εθθξάδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ηα ζρεηηθά έμνδα 



 

 19 

ππνινγίδνληαη επί ηεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ κεηνρηθνχ ραξηνθπιαθίνπ  θαη ρξεψλνληαη ζε 

ηξηκεληαία βάζε απφ ηνλ ζεκαηνθχιαθα. 

7.7 Έξοδα ζσεηιδόμενα με ςπεπήμεπα σπευζηικά ςπόλοιπα. 

ε πεξίπησζε πνπ πειάηεο έρεη ππνγξάςεη ζχκβαζε παξνρήο πηζηψζεσο κε ηελ Δηαηξεία γηα αγνξά 

κεηνρψλ θαη δηαηεξεί ππεξήκεξν ρξεσζηηθφ ππφινηπν, ρξεψλεηαη κε ηφθν αλά ηξίκελν ην επηηφθην ηνπ 

νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ζπκθσλεζείζα ζπκβαηηθά ρξέσζε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην κέζν 

εκεξήζην ππφινηπν ηνπ πειάηε κέζα ζην ηξίκελν ππνινγηζκνχ.  

 

ε πεξίπησζε πνπ πειάηεο δελ έρεη ππνγξάςεη ηελ αλσηέξσ ζχκβαζε παξνρήο πηζηψζεσο κε ηελ 

Δηαηξεία γηα αγνξά κεηνρψλ θαη δηαηεξεί ππεξήκεξν ρξεσζηηθφ ππφινηπν, ρξεψλεηαη κε ηφθν αλά 

ηξίκελν ην επηηφθην ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ εθάζηνηε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο 

καο. 

7.8 Έξοδα Μεηαθοπάρ Μεηοσών 

Η Δηαηξεία ρξεψλεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε, κε βάζε ηελ θηινζνθία ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ησλ 

Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ, κε ην θφζηνο αλά θίλεζε ζρεηηθά κε κεηαθνξέο απφ θαη  πξνο ηνλ εηδηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε. Οη ζρεηηθέο ρξεψζεηο δελ ηζρχνπλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη κεηαθνξέο είλαη 

ππνρξεσηηθέο κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Άπισλ Σίηισλ (ελδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη ε κεηαθνξά κεηνρψλ κε ζθνπφ ηελ ελνπνίεζε κεξίδαο επελδπηή). 

 

Δπηπξφζζεηα, ε Δηαηξεία ηεξεί ζπγθεθξηκέλε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζε ζρέζε κε ηελ ππεξεζία ηεο 

Κνηλήο Δπελδπηηθήο Μεξίδαο, κε βάζε ηελ θηινζνθία ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ησλ Διιεληθψλ 

Υξεκαηηζηεξίσλ ζπλππνινγίδνληαο, επίζεο, ην ζρεηηθφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη ηα νξγαλσηηθά έμνδα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνζθνξά ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο. Δηδηθφηεξα: 

 

 γηα κεηαθνξά αμηψλ απφ αηνκηθή κεξίδα ζε Κ.Δ.Μ., ρξεψλεη κφλν ηελ αηνκηθή κεξίδα ηνπ 

πειάηε κε ην αληίζηνηρν θφζηνο ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη σο πνζνζηφ επί ηεο αμίαο ησλ 

κεηαβηβαδφκελσλ αμηψλ κε ειάρηζην θαη κέγηζην φξην, αλά θίλεζε. 

 γηα κεηαθνξά αμηψλ απφ Κ.Δ.Μ. ην αληίζηνηρν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη σο πνζνζηφ επί ηεο αμίαο 

ησλ κεηαβηβαδφκελσλ αμηψλ, αλά θίλεζε θαη αλά κεξίδα, ρσξίο φξην. 

7.9 Έξοδα Δεμιοςπγίαρ Μεπίδαρ και Λογαπιαζμού ζηο Σύζηεμα Άςλυν Τίηλυν. 

ε πεξίπησζε πνπ επελδπηήο ζέιεη λα αλνίμεη γηα πξψηε θνξά, αλεμαξηήησο ρεηξηζηή, Μεξίδα θαη 

Λνγαξηαζκφ ζην χζηεκα Άπισλ Σίηισλ ηφηε ε Δηαηξεία, κε βάζεη ηελ αληίζηνηρε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή 

ησλ Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ, ρξεψλεη ηνλ ρξεκαηηζηεξηαθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε κε ην 

αληίζηνηρν θφζηνο ην νπνίν αθνξά ηελ δεκηνπξγία Μεξίδαο θαη Λνγαξηαζκνχ  ζην χζηεκα  Άπισλ 

Σίηισλ. 

7.10 Επενδςηική Τπαπεδική 

Σα θφζηε, νη πξνκήζεηεο, νη ακνηβέο θαη νη ινηπέο ρξεψζεηο αλαθνξηθά κε ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο 

απφ ηελ Δηαηξία, ζπκθσλνχληαη εγγξάθσο κε ηνπο πειάηεο, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο θαη ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο/θνξνινγηθέο δηαηάμεηο θαη είλαη 

δηαζέζηκα ζηνπο πειάηεο θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηφο ηνπο. 

 

Ανηιπαποσέρ 

Η Δηαηξία ζην πιαίζην παξνρήο επελδπηηθψλ ή παξεπνκέλσλ ππεξεζηψλ, ελδέρεηαη λα πξνβεί ζηελ 

θαηαβνιή ή ζηελ ιήςε ακνηβψλ, πξνκεζεηψλ ή κε ρξεκαηηθψλ νθειψλ πξνο/απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ 
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Οκίινπ Eurobank Group ή νπνηνδήπνηε ηξίην κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε 

ζπλαιιαγψλ. 

Η θαηαβνιή ή ιήςε ακνηβήο, πξνκήζεηαο ή ρξεκαηηθνχ νθέινπο δελ έρεη θακία επίπησζε ζηα 

ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο αλαθνξηθά κε ηηο 

επελδπηηθέο επηινγέο ηνπ. 

 

Η Δηαηξία θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο παξέρεη αλαιπηηθή ελεκέξσζε ζηνλ πειάηε αλαθνξηθά κε ηηο 

ακνηβέο, πξνκήζεηεο ή ηα κε ρξεκαηηθά νθέιε πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ επί ησλ επελδπηηθψλ ή 

παξεπνκέλσλ ππεξεζηψλ/πξνηνλησλ πνπ ηνπ παξέρεη. 

7.11 Γενικέρ Παπαηεπήζειρ  

Σα ζρεηηθά θφζηε θαη νη ζπλαθείο ρξεψζεηο  πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ ηκήκα δχλαηαη λα 

αλαιπζνχλ ζηνλ πειάηε θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ. 

 

Η Eurobank Equities έρεη αλαξηεκέλν αλαιπηηθφ ηηκνθαηάινγν, κε ην ζχλνιν ησλ ρξεψζεσλ ηεο, ζηα 

ηακεία ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ζηνλ δηθηπαθφ ρψξν ηεο. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πθίζηαηαη πξνκήζεηα ηεο Δηαηξείαο ε ελ ιφγσ πξνκήζεηα ελδέρεηαη λα 

πεξηιακβάλεη θαη πξνκήζεηα ηξίησλ αλ δηαβηβάδνληαη εληνιέο κέζσ απηψλ θαη δχλαηαη λα αλαιπζεί ζηνλ 

πειάηε θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ. 

 

Η Αμία ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ Μέζνπ ζεσξείηαη σο θφζηνο κφλν ζηελ πεξίπησζε αγνξάο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ θαη φρη ζε πεξίπησζε πσιήζεσο θαηά ηελ νπνία απηή απνηειεί έζνδν γηα ηνλ 

πειάηε. 
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8 Πποζθεπόμενα Υπημαηοπιζηυηικά Μέζα 

 

Η Eurobank Equities δηαπξαγκαηεχεηαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηεο θηλεηέο αμίεο θαη παξάγσγα 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαζψο επίζεο θαη ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο ηεο αιινδαπήο. πλνιηθά, ην 

κεγάιν εχξνο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ πξνζθέξεη ε Δηαηξεία ζηνρεχεη λα θαιχςεη ηηο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θάζε επελδπηή. 

Σν ζχλνιν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ πξνζθέξεηαη ζηνλ επελδπηή απνηειείηαη απφ απιά (κε 

ζχλζεηα) θαη ζχλζεηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. 

Σα απιά (κε ζχλζεηα) ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα είλαη ηα εμήο: 

 Μέζα ρξεκαηαγνξάο, δειαδή κέζα πνπ απνηεινχλ ζπλήζσο αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηε 

ρξεκαηαγνξά, φπσο ηα έληνθα γξακκάηηα, ηα απνδεηθηηθά θαηάζεζεο (certificates of deposit) θαη ηα 

εκπνξηθά γξακκάηηα (commercial paper) εμαηξνπκέλσλ ησλ κέζσλ πιεξσκήο. 

 Μεηνρέο εηζεγκέλεο γηα δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά ή ζε ηζνδχλακε αγνξά ηξίηεο ρψξαο  

 Οκνινγίεο ή άιιεο κνξθέο ηηηινπνηεκέλνπ ρξένπο, ηα νπνία δελ ελζσκαηψλνπλ παξάγσγα. 

 Μεξίδηα Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ ζε Κηλεηέο Αμίεο (ΟΔΚΑ). 

 Άιια κε ζχλζεηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Σα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηα νπνία δελ εκπίπηνπλ ζε κηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ζεσξνχληαη 

ζχλζεηα. 

Η Eurobank Equities ενημεπώνει ζαθώρ ηον πελάηη όηι, καηά ηην εκηέλεζη ενηολών ηος ή ηη 

λήτη και διαβίβαζη ενηολών πος αθοπούν ζηα υρ άνυ μη ζύνθεηα σπημαηοπιζηυηικά μέζα, η 

Δηαιπεία δεν ςποσπεούηαι να αξιολογεί ηη ζςμβαηόηηηα ηος σπημαηοπιζηυηικού μέζος πος 

πποζθέπεηαι ή ηηρ ςπηπεζίαρ πος παπέσεηαι ζε ζσέζη με ηιρ γνώζειρ και ηην εμπειπία ηος πελάηη 

υρ ππορ καθένα από ηα ανυηέπυ σπημαηοπιζηυηικά μέζα και όηι ο πελάηηρ δεν καλύπηεηαι από 

ηην ανηίζηοιση πποζηαζία ηυν κανόνυν επαγγελμαηικήρ ζςμπεπιθοπάρ ηος άπθπος 25 παπ. 5 ν. 

3606/2007. Οι ανυηέπυ ςπηπεζίερ παπέσονηαι ζηον πελάηη καηόπιν δικήρ ηος ππυηοβοςλίαρ και 

καηά ζςνέπεια αξιολογεί ο ίδιορ ο πελάηηρ ηην επένδςζή ηος ζηα υρ άνυ σπημαηοπιζηυηικά μέζα 

και ηοςρ κινδύνοςρ πος ζςνδέονηαι με ηην επένδςζη αςηή. 

 

Σα επηκέξνπο ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πεξηγξάθνληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο. 

8.1 Ειζεγμένοι Μεηοσικοί Τίηλοι  

Οη κεηνρέο απνηεινχλ κεξίδηα ηδηνθηεζίαο κηαο επηρείξεζεο ε θπξηφηεηα ησλ νπνίσλ παξέρεη ζηνλ 

επελδπηή θάπνηα δηθαηψκαηα, φπσο δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηεο εηαηξείαο θαη 

ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε, εάλ ε εηαηξεία απνθαζίζεη λα δηαλείκεη κεξίζκαηα.   

Η Δηαηξεία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο λα επελδχζνπλ ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο εηαηξεηψλ πνπ είλαη 

εηζεγκέλνη ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο. Οη ηηκέο απηψλ ησλ ηίηισλ δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηελ πξνζθνξά 

θαη δήηεζε ζηηο αγνξέο απηέο.  

Σν θεθάιαην κηαο αλψλπκεο εηαηξείαο δηαηξείηαη ζε κεηνρέο πνπ κπνξεί λα είλαη αλψλπκεο ή 

νλνκαζηηθέο θαη ελζσκαηψλνληαη ζε ηίηινπο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ κεηνρψλ. ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εηαηξεηψλ, φπσο π.ρ. ηξαπεδηθέο, αζθαιηζηηθέο, 

ηειεπηθνηλσληψλ θιπ, νη κεηνρέο είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο. 

Οη θχξηεο θαηεγνξίεο κεηνρηθψλ ηίηισλ είλαη νη Κνηλέο Μεηνρέο θαη νη Πξνλνκηνχρεο Μεηνρέο.  

 Κνηλέο Μεηνρέο: Δίλαη ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή κεηνρηθνχ ηίηινπ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

νη θάηνρνη θνηλψλ κεηνρψλ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη 

ζηελ είζπξαμε κεξίζκαηνο εθφζνλ ππάξρεη δηαλνκή απφ ηελ εηαηξεία. 

 Πξνλνκηνχρεο Μεηνρέο: Οη θάηνρνη ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ έρνπλ ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο 

εηδηθφ πξνλφκην λα εηζπξάηηνπλ κέξηζκα πξηλ απφ ηηο θνηλέο κεηνρέο ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο 

δηαηάμεηο ηνπ εθάζηνηε θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κπνξεί λα 

εθδνζνχλ θαη σο κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ κηαο 
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εηαηξίαο. Ωζηφζν νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο δελ παξέρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο 

ηεο εηαηξείαο. 

Οη εηαηξείεο ζπλήζσο θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ θεθαιαηνπνίεζή ηνπο (δει. ην γηλφκελν ηεο 

ηηκήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηνπο). ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ 

(ΥΑ) νη εηαηξείεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε Κχξηα Αγνξά, Υακειή Γηαζπνξά, Δπηηήξεζε, Πξνο Γηαγξαθή 

θαη ε Αλαζηνιή.  

Οη κεηνρέο εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη κε βάζε ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.  

ε θάζε νξγαλσκέλε αγνξά θαζνξίδνληαη βαζηθνί δείθηεο, ησλ νπνίσλ ε ζχλζεζε απνηππψλεη κε 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηξφπν ηελ πνξεία ησλ θαηεγνξηψλ κεηνρψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηνχο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη κεηνρέο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ΥΑ, ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή 

εκπνξεπζηκφηεηα θαη αλήθνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο θιαδηθέο θαηεγνξίεο, ζπκκεηέρνπλ 

θαη ζηε ζχλζεζε δεηθηψλ, φπσο ν δείθηεο FTSE/Υ.Α. Large Cap γηα εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο.  

Άιιεο θαηεγνξίεο κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην ΥΑ είλαη νη Μεηνρέο Δηδηθψλ Υξεκαηηζηεξηαθψλ 

Υαξαθηεξηζηηθψλ θαη νη Μεηνρέο Τπφ Δπηηήξεζε. ηηο θαηεγνξίεο απηέο εληάζζνληαη κεηνρέο εηαηξεηψλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ή/θαη ζηα νηθνλνκηθά 

ηνπο ζηνηρεία.  

Δηδηθή θαηεγνξία κεηνρψλ, απνηειεί απηή ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ 

(ΑΔΔΥ). Οη εηαηξείεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηεινχληαη απφ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ κεηνρψλ (Closed-

end Funds), νη νπνίεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο. Οη ηηκέο ησλ κεηνρψλ ηνπο 

παξνπζηάδνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά κε ηηο ηηκέο ησλ άιισλ εηζεγκέλσλ κεηνρψλ θαη δηακνξθψλνληαη 

αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε. πλεπψο, είλαη δπλαηφ λα δηαπξαγκαηεχνληαη πάλσ ή θάησ 

απφ ηελ θαζαξή ηνπο αμία.  

Απσική Γημόζια Δγγπαθή (Initial Public Offering - IPO) 

Έλαο απφ ηνπο πην βαζηθνχο φξνπο γηα ηελ εηζαγσγή κεηνρψλ εηαηξεηψλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε 

νξγαλσκέλε αγνξά είλαη νη εηαηξείεο λα πιεξνχλ ην θξηηήξην ηεο δηαζπνξάο ησλ κεηνρψλ ηνπο ζε έλαλ 

κεγάιν αξηζκφ κεηφρσλ. Γηα λα ζπκκνξθσζνχλ κε απηφ ην θξηηήξην, νη εηαηξείεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

αλάδνρεο ΔΠΔΤ πξνρσξνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αξρηθήο δεκφζηαο εγγξαθήο επελδπηψλ γηα ηηο κεηνρέο 

ηνπο. Οη φξνη ηεο δεκφζηαο εγγξαθήο (αξηζκφο ησλ πξνο εηζαγσγή κεηνρψλ, αξηζκφο κεηνρψλ πξνο 

δηάζεζε κέζσ ηεο δεκφζηαο εγγξαθήο, βέιηηζηνο (κε δεζκεπηηθφο) αξηζκφο κεηνρψλ αίηεζεο εγγξαθήο 

αλά θαηεγνξία επελδπηή, εχξνο ηηκήο κεηνρήο, θηι.) πεξηγξάθνληαη ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηεο 

δεκφζηαο εγγξαθήο, ην νπνίν ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηελ επνπηηθή αξρή ηεο νξγαλσκέλεο αγνξάο.  

Σιμή Ανοίγμαηορ, Σιμή Κλειζίμαηορ και Αςηόμαηορ Μησανιζμόρ Δλέγσος Μεηαβληηόηηηαρ 

Σα πεξηζζφηεξα δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία δηακφξθσζεο ησλ ηηκψλ 

αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο θαζψο θαη κεραληζκφ ειέγρνπ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ηηκψλ.   

πγθεθξηκέλα ζην ΥΑ, ε ηηκή αλνίγκαηνο κίαο κεηνρήο είλαη ζήκεξα ε ηηκή ηεο πξψηεο ζπλαιιαγήο ηεο 

κεηνρήο (ε νπνία πξνθχπηεη είηε απφ ηε Γεκνπξαζία Αλνίγκαηνο είηε απφ ηελ ηηκή ηεο πξψηεο 

ζπλαιιαγήο, φπνηε απηή πξνθχςεη). Δάλ δελ ππάξρεη ζπλαιιαγή γηα ηε κεηνρή ηφηε δελ νξίδεηαη ηηκή 

αλνίγκαηνο.  

Ο ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο είλαη ν ίδηνο γηα φιεο ηηο κεηνρέο (εθηφο εθείλσλ πνπ είλαη ζε 

επηηήξεζε, εηδηθή δηαπξαγκάηεπζε θαη πξνο δηαγξαθή). Η ηηκή δηακνξθψλεηαη κεηά απφ δηαδηθαζία 

δεκνπξαζίαο, αθνχ πεξαησζνχλ νη θαλνληθέο ζπλαιιαγέο ηεο πεξηφδνπ ζπλερνχο δηαπξαγκάηεπζεο. Δάλ 

ε κεηνρή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κεηνρψλ ππφ επηηήξεζε, ε ηηκή θιεηζίκαηνο είλαη ε ηηκή ηεο ηειεπηαίαο 

δεκνπξαζίαο (call auction) θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλαιιαγή. Αλ δελ έρνπλ ζπλαθζεί 

ζπλαιιαγέο ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, σο ε ηηκή θιεηζίκαηνο ιακβάλεηαη ε ηηκή εθθίλεζεο (ε νπνία 

θαηά θχξην ιφγν είλαη ε ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο κέξαο).  

Αλαθνξηθά κε ηνλ Απηφκαην Μεραληζκφ Διέγρνπ Μεηαβιεηφηεηαο (ΑΜΔΜ), ε ελεξγνπνίεζή ηνπ 

ζεκαίλεη ηελ απηφκαηε κεηαβνιή ηεο θαλνληθήο ξνήο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κηαο αμίαο φηαλ ε 

ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο πξφθεηηαη λα κεηαβιεζεί άκεζα, ζε πξνθαζνξηζκέλε έθηαζε (πνζνζηφ).  

Ο ζθνπφο ηνπ ΑΜΔΜ είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο απφηνκεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ηηκψλ, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη επαξθήο πιεξνθφξεζε ηεο αγνξάο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ. 

Ο κεραληζκφο απηφο (volatility interrupter) εθαξκφδεηαη απφ πιήζνο δηεζλψλ ρξεκαηηζηεξίσλ φπσο 

επίζεο θαη απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 
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Δπενδςηικοί Κίνδςνοι 

Οη επελδχζεηο ζε κεηνρέο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ θαηά πεξίπησζε απφ θάπνηνπο απφ ηνπο παξαθάησ 

θηλδχλνπο φπσο θίλδπλνο αγνξάο, θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, θίλδπλνο εθδφηε, ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, 

ζπζηεκηθφο θαη εηδηθφο (κε ζπζηεκηθφο) θίλδπλνο. Δπνκέλσο, νη επελδχζεηο ζε κεηνρέο δελ έρνπλ 

εγγπεκέλε απφδνζε, θαζψο ν επελδπηήο ελδέρεηαη λα ππνζηεί απψιεηεο ζην επελδπκέλν θεθάιαηφ ηνπ.  

Τπάξρνπλ δχν εηδηθέο πεξηπηψζεηο νη νπνίεο ελέρνπλ θαη θίλδπλν κφριεπζεο γηα ηνλ επελδπηή: 

Η πξψηε πεξίπησζε αθνξά ζηελ ππεξεζία ηεο ηξηήκεξεο πίζησζεο (three day margin), φπνπ ε Δηαηξεία 

ρνξεγεί πίζησζε ζηνλ επελδπηή γηα πεξαηηέξσ αγνξέο κεηνρψλ απφ ηα ρξεκαηηθά ηνπ δηαζέζηκα κε 

ελέρπξν ην ραξηνθπιάθην ηνπ γηα ηξεηο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο. Ο θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη ν 

επελδπηήο ηζνδπλακεί κε ηελ πηζαλή απψιεηα πνπ κπνξεί λα ππνζηεί ην ραξηνθπιάθην ηνπ ιφγσ ηεο 

πηψζεο ηεο/ησλ κεηνρήο/-ψλ εληφο ησλ ηξηψλ απηψλ εκεξψλ. 

Η δεχηεξε πεξίπησζε αθνξά ηελ ππεξεζία ηεο απεξηφξηζηεο ρξνληθά πίζησζεο (margin account), φπνπ ε 

Δηαηξεία δαλείδεη ηνλ επελδπηή γηα πεξαηηέξσ αγνξέο κεηνρψλ κε ελέρπξν ην ραξηνθπιάθην ηνπ. Ωο εθ 

ηνχηνπ ηα θέξδε / δεκίεο ηνπ επελδπηή κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξα ζε ζρέζε κε απηά πνπ ζα είρε εάλ 

επέλδπε ρσξίο ηε ρξήζε πίζησζεο. 

8.2 Ομόλογα, Άλλοι Φπευζηικοί Τίηλοι 

Οκφινγν είλαη ρξεφγξαθν, ν εθδφηεο ηνπ νπνίνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ζηνλ επελδπηή ηελ 

νλνκαζηηθή αμία ηεο επέλδπζήο ηνπ ζηελ ιήμε ηνπ ρξενγξάθνπ, φπσο επίζεο θαη ηελ πιεξσκή ηφθσλ ζε 

ηαθηά δηαζηήκαηα κέρξη ηε ιήμε ηνπ. Ο επελδπηήο κε ηελ αγνξά νκνιφγσλ, πξνζδνθά λα επσθειεζεί 

απφ ηελ είζπξαμε ηφθσλ ή / θαη κία πηζαλή άλνδν ηεο ηηκήο ηνπ νκνιφγνπ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά. 

 

Αλάινγα κε ηνλ εθδφηε ηνπο, ηα νκφινγα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

1. Κξαηηθά Οκφινγα (Government Bonds): νκφινγα ηα νπνία εθδίδνληαη απφ θπβεξλήζεηο θξαηψλ 

ή ηνπο αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο δηαρείξηζεο ρξένπο (π.ρ. Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, Ακεξηθάληθνπ 

Γεκνζίνπ). Με απηφ ηνλ ηξφπν νη θπβεξλήζεηο θαιχπηνπλ κέξνο ησλ δαλεηαθψλ ηνπο αλαγθψλ.  

2. Τπεξεζληθά Οκφινγα (Supranational Bonds): νκφινγα ηα νπνία εθδίδνληαη απφ δηεζλείο 

νξγαληζκνχο (π.ρ. Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ -EIB). 

3. Δηαηξηθά Οκφινγα (Corporate Bonds): νκφινγα ηα νπνία εθδίδνληαη θπξίσο απφ Σξάπεδεο, 

επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο. 

4. Οκφινγα Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδνηήθεζεο (Ο.Σ.Α.-Municipal Bonds): νκφινγα ηα νπνία 

εθδίδνληαη απφ νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (π.ρ. Γήκνη). 

 

Πέξαλ ηνπ εθδφηε, ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκνιφγσλ, είλαη ηα εμήο: 

 Ολνκαζηηθή Αμία (Face Value): είλαη ην αξρηθφ πνζφ έθδνζεο ηνπ ρξενγξάθνπ ην νπνίν ν εθδφηεο 

ππφζρεηαη λα απνπιεξψζεη ζηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ νκνιφγνπ. ηελ νλνκαζηηθή αμία ελφο 

νκνιφγνπ βαζίδνληαη θαη νη πιεξσκέο ησλ ηφθσλ (θνππφληα) . 

 Σηκή (Price): Η ηηκή ηνπ νκνιφγνπ νξίδεηαη κε βάζε ην εθαηφ (100), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ 

νλνκαζηηθή ηνπ αμία. Όηαλ ε ηηκή ηνπ νκνιφγνπ είλαη πςειφηεξε απφ ηελ νλνκαζηηθή ηνπ αμία, 

δειαδή ππέξ ην άξηην (100), ην νκφινγν δηαπξαγκαηεχεηαη κε αλαηίκεζε (premium). Όηαλ ε ηηκή 

ηνπ νκνιφγνπ είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ νλνκαζηηθή ηνπ αμία, δειαδή ππφ ην άξηην (100), ην 

νκφινγν δηαπξαγκαηεχεηαη κε έθπησζε (discount). Με βάζε ηα αλσηέξσ, δηαθξίλνπκε ηηο εμήο 

ηηκέο: 

o Σηκή Έθδνζεο (Issue Price): Δίλαη ε ηηκή ζηελ νπνία δηαηίζεηαη ην νκφινγν απφ ηνλ εθδφηε ηνπ, 

θαηά ηελ έθδνζή ηνπ. 

o Σηκή Αγνξάο: Δίλαη ε ηηκή ζηελ νπνία ν επελδπηήο αγνξάδεη ην νκφινγν. 

o Σηκή Πψιεζεο: Δίλαη ε ηηκή ζηελ νπνία ν επελδπηήο πνπιάεη ην νκφινγν. 

o Σηκή Απνπιεξσκήο (Redemption Price): Δίλαη ε ηηκή ζηελ νπνία απνπιεξψλεη ν εθδφηεο ηνλ 

επελδπηή, θαηά ηε ιήμε ηνπ νκνιφγνπ. 

 Ηκεξνκελία Έθδνζεο (Issue Date): Δίλαη ε εκεξνκελία πνπ εθδίδεηαη ην νκφινγν.  

 Ηκεξνκελία Λήμεο (Maturity Date): Δίλαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ νκνιφγνπ. 
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 Δπηηφθην / Σνθνκεξίδην / Κνππφλη (Coupon): Δίλαη ην επηηφθην βάζεη ηνπ νπνίνπ ππνινγίδνληαη νη 

ηφθνη ηνπ νκνιφγνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν (ζπλήζσο κήλαο, ηξίκελν, εμάκελν, ή 

έηνο) θαη εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ επί ηνηο 100 (%), επάλσ ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπ νκνιφγνπ. Σν 

θνππφλη, ην νπνίν νξίδεηαη θαηά ηελ έθδνζε ηνπ νκνιφγνπ, κπνξεί λα είλαη ζηαζεξφ ή θπκαηλνκέλν. 

 Γεδνπιεπκέλνο Σφθνο (Accrued Interest): Δίλαη ν νθεηιφκελνο απφ ηνλ εθδφηε αιιά κε απαηηεηφο 

αθφκα απφ ηνλ επελδπηή (θάηνρν ηνπ νκνιφγνπ) ηφθνο πνπ έρεη ζσξεπηεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο 

ηειεπηαίαο πιεξσκήο ηνθνκεξηδίνπ θαη ηεο εκεξνκελίαο πψιεζεο ηνπ νκνιφγνπ.  

 Δχινγε Αμία (Fair Value): Δίλαη ην άζξνηζκα ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ 

ηνπ νκνιφγνπ (θνππφληα θαη νλνκαζηηθφ πνζφ ζηε ιήμε). 

 Απφδνζε κέρξη ηε Λήμε (Yield to Maturity): Δίλαη ε απφδνζε πνπ ζα απνθνκίζεη ν επελδπηήο ελφο 

νκνιφγνπ θξαηψληαο ην έσο ηελ ιήμε ηνπ θαη εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ επί ηνηο 100 (%).  

 Απιφ Πεξηζψξην (Quoted Margin): (είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νκνιφγσλ θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ). 

Σν Απιφ Πεξηζψξην είλαη ην ζηαζεξφ πνζνζηφ θαηά ην νπνίν ην ηνθνκεξίδην ηνπ νκνιφγνπ δηαθέξεη 

απφ ην επηηφθην αλαθνξάο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ έλα νκφινγν θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ  

πιεξψλεη ηνθνκεξίδην LIBOR + 2%, ην 2% απνηειεί ην απιφ πεξηζψξην ηνπ νκνιφγνπ, θαζνξίδεηαη 

θαηά ηελ έθδνζε ηνπ νκνιφγνπ θαη είλαη ζπλήζσο ζηαζεξφ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ., Σν 

Απιφ Πεξηζψξην κπνξεί επίζεο λα κελ αλαθέξεηαη σο πνζνζηφ επί ηεο εθαηφ, αιιά ζε κνλάδεο 

βάζεο (Basis Points), φπνπ νη 100 κνλάδεο βάζεο αληηζηνηρνχλ ζε 1%. 

 Πξνεμνθιεηηθφ Πεξηζψξην (Discount Margin): ηα νκφινγα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ, ην 

πξνεμνθιεηηθφ πεξηζψξην (discount margin) εθθξάδεη ην πεξηζψξην (margin) ηνπ νκνιφγνπ ζε 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν επηηφθην αλαθνξάο, βάζε ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο, ην απιφ πεξηζψξην (quoted 

margin) θαη ηεο ππνιεηπφκελεο δηάξθεηαο ηνπ νκνιφγνπ κέρξη ηελ ιήμε ηνπ. Σν πξνεμνθιεηηθφ 

επηηφθην κεηαβάιιεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ νκνιφγνπ βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

παξαγφλησλ. 

 Γηαβάζκηζε Δμαζθάιηζεο: Πξνηεξαηφηεηα θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαηφρσλ ζε πεξίπησζε 

εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξείαο ηνπ εθδφηε 

o Senior Debt Instruments: Σίηινη πςειήο εμαζθάιηζεο 

o Subordinated Debt Instruments: Σίηινη κεησκέλεο εμαζθάιηζεο 

 Tier 2 Capital: πκπιεξσκαηηθά Ίδηα Κεθάιαηα. 

 Lower Tier 2 Capital: Πξφζζεηα πκπιεξσκαηηθά Κεθάιαηα.  

 Upper Tier 2 Capital: Κχξηα πκπιεξσκαηηθά Κεθάιαηα.  

 Tier 1 Capital: Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα. 

 Lower Tier 1 Capital: Πξφζζεηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα 

 Upper Tier 1 Capital: Κχξηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα 

 Πηζηνιεπηηθή Γηαβάζκηζε: Αθνξά ηελ θαηάηαμε ησλ νκνιφγσλ κε βάζε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ 

απηά εκπεξηέρνπλ θαη ν νπνίνο απνξξέεη θπξίσο απφ ηνλ εθδφηε ηνπο. Δμσηεξηθνί Οξγαληζκνί 

Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιφγεζεο (Δ.Ο.Π.Α.) εθηηκνχλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ εθδνηψλ ησλ 

νκνιφγσλ φπσο θπβεξλήζεσλ, ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη γεληθά ησλ 

εθδνηψλ ρξενγξάθσλ ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα, νη Δ.Ο.Π.Α. ζπγθεληξψλνπλ θαη 

δηαζηαπξψλνπλ πιεξνθνξίεο απφ πνιιέο πεγέο πνπ αθνξνχλ ηνλ εθδφηε ησλ ρξενγξάθσλ, ηελ 

αγνξά ζηελ νπνία αλαπηχζζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ, ηε γεληθή νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, ηε θχζε 

ηνπ ρξενγξάθνπ θαη γεληθφηεξα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθδφηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

απέλαληη ζηνλ θάηνρν νκνιφγνπ. Λφγσ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ησλ εθδηδφκελσλ ρξενγξάθσλ, γηα 

παξάδεηγκα βξαρππξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα νκφινγα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ρξένο πςειήο ή 

κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, δηαθνξεηηθά ρξεφγξαθα ηνπ ίδηνπ εθδφηε κπνξνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθή 

αμηνιφγεζε. Οη ηξεηο πην γλσζηνί Δ.Ο.Π.Α.  πνπ αλαπηχζζνπλ ηε δξάζε ηνπο ζε δηεζλέο επίπεδν 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εμήο θιίκαθεο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ησλ νκνιφγσλ:  

o Standards and Poor’s και Fitch:  

Μακποππόθεζμη Αξιολόγηζη: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, ΒΒ+, ΒΒ, 

ΒΒ-, Β+, Β, Β-, CCC+, CCC, CCC-, CC, C, RD, D. 

Βπασςππόθεζμη Αξιολόγηζη: F1+,F1, F1-, F2, F3,B, C, D. 

o Moody’s Investors Service:  
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Μακποππόθεζμη Αξιολόγηζη: Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, 

Ba3, B1, B2, B3, Caa1, Caa2, Caa3, Ca, C. 

Βπασςππόθεζμη Αξιολόγηζη: P-1, P-2, P-3, NP. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηηκή ησλ νκνιφγσλ επεξεάδεηαη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηνπο δηαβάζκηζε θαη απφ ηπρφλ αιιαγή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ νκνιφγνπ. 

Γηαθξίλνληαη νη εμήο θαηεγνξίεο νκνιφγσλ: 

 Οκφινγα ρσξίο ηνθνκεξίδηα/θνππφληα (Zero – Coupon Bond): Σα νκφινγα απηά εθδίδνληαη ππφ ην 

άξηην θαη δελ πξνβιέπνπλ ελδηάκεζεο πιεξσκέο ηφθνπ αιιά κφλν ηελ απνπιεξσκή ηεο νλνκαζηηθήο 

αμίαο/θεθαιαίνπ ζηε ιήμε ηνπο. 

 Οκφινγα ηαζεξνχ Δπηηνθίνπ (Fixed Coupon Bond): ηα νκφινγα ζηαζεξνχ επηηνθίνπ ην επηηφθην 

νξίδεηαη θαηά ηελ έθδνζε ηνπ νκνιφγνπ ζηαζεξφ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ νκνιφγσλ.  

 Οκφινγα Κπκαηλφκελνπ Δπηηνθίνπ (Floating Rate Bond / Note - FRN): ηα νκφινγα θπκαηλνκέλνπ 

επηηνθίνπ ην επηηφθην,  αλαπξνζαξκφδεηαη αλά ηαθηέο πεξηφδνπο κε βάζε θάπνην επηηφθην αλαθνξάο 

(π.ρ. Euribor ή Libor). Σν επηηφθην αλαθνξάο θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ πεξηζψξην ην νπνίν 

πξνζηίζεηαη ή αθαηξείηαη απφ ην επηηφθην αλαθνξάο (spread) νξίδνληαη θαηά ηελ έθδνζε ηνπ 

νκνιφγνπ. Ο ηφθνο πνπ ιακβάλεη ν επελδπηήο ζε θάζε πεξίνδν εμαξηάηαη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ 

επηηνθίνπ αλαθνξάο.  

 Οκφινγα κε Γηθαίσκα Πξφσξεο Δμαγνξάο/Αλάθιεζεο απφ ηνλ Δθδφηε (Callable Bond): Οκφινγα 

ζηνπο φξνπο έθδνζεο ησλ νπνίσλ νξίδεηαη φηη ν εθδφηεο έρεη δηθαίσκα λα ηα αλαθαιέζεη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο κειινληηθέο εκεξνκελίεο, δειαδή λα ηα απνπιεξψζεη πξηλ ηελ θαζνξηζκέλε ιήμε 

ηνπο.  

 Οκφινγα κε Γηθαίσκα Πξφσξεο Απνπιεξσκήο/Πψιεζεο απφ ηνλ Δπελδπηή (Putable Bond): 

Οκφινγα ζηνπο φξνπο έθδνζεο ησλ νπνίσλ νξίδεηαη φηη ν επελδπηήο έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ 

ηνλ εθδφηε ηελ πξφσξε απνπιεξσκή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο κειινληηθέο εκεξνκελίεο. 

 Μεηαηξέςηκα Οκφινγα (Convertible Bonds): Σα κεηαηξέςηκα νκφινγα πξνζθέξνπλ ζηνλ επελδπηή 

ην δηθαίσκα λα ηα κεηαηξέςεη ζε άιινπ ηχπνπ αμηφγξαθα ηνπ ίδηνπ εθδφηε, ζπλήζσο κεηνρέο. Σν 

δηθαίσκα απηφ παξέρεηαη ζηνλ επελδπηή αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλνπο ρξφλνπο θαη ζχκθσλα κε 

πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο.  

 Γνκεκέλα / χλζεηα νκφινγα (Structured Bonds): Οκφινγα ησλ νπνίσλ ε απφδνζε ή θαη ε 

επηζηξνθή ηνπ θεθαιαίνπ ζηε ιήμε δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλα αιιά εμαξηψληαη απφ θάπνηα ή 

θάπνηεο ζπλδεδεκέλεο ππνθείκελεο αμίεο, δείθηεο ή άιινπο παξάγνληεο. 

Δπηζεκάλζεηο γηα ηηο επελδχζεηο ζε νκφινγα:  

 
(α) Γελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε πηζαλφηεηα αδπλακίαο ελφο εθδφηε λα απνπιεξψζεη ηελ αξρηθή 

επέλδπζε θαη / ή ηελ πιεξσκή ησλ ηφθσλ (πηζησηηθφο θίλδπλνο) ζηνλ επελδπηή, θάηη πνπ φκσο 

ζπκβαίλεη ζε πεξίπησζε ρξενθνπίαο ηνπ εθδφηε.  

(β) πλήζσο, φηαλ ηα επηηφθηα αλεβαίλνπλ, ε αμία ησλ νκνιφγσλ κεηψλεηαη. Δπίζεο, ζπλήζσο, ηα 

νκφινγα ζηαζεξνχ επηηνθίνπ, κε κεγάιε δηάξθεηα απνπιεξσκήο θαη ρακειφ ηνθνκεξίδην είλαη πην 

επαίζζεηα ζηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα νκφινγα πνπ έρνπλ κηθξφηεξε δηάξθεηα 

απνπιεξσκήο θαη πςειφηεξα ηνθνκεξίδηα. 

 (γ) Οη επελδχζεηο ζε δνκεκέλα νκφινγα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ απψιεηα έσο θαη 100% ηνπ 

αξρηθνχ θεθαιαίνπ επέλδπζεο θαζψο θαη ηεο απφδνζεο. 

(δ) Οη επελδχζεηο ζε νκφινγα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ απψιεηα θάπνηνπ πνζνχ ηνπ επελδπκέλνπ 

θεθαιαίνπ ηνπ θαηφρνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ θξαηεζνχλ κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη 

γηα ηελ απνηίκεζε ησλ νκνιφγσλ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά ιακβάλνληαη ππφςε δηάθνξνη παξάγνληεο, 

φπσο π.ρ. ηα ηξέρνληα επηηφθηα, ν ρξφλνο πνπ απνκέλεη κέρξη ηε ιήμε ηνπ νκνιφγνπ, ηα ηπρφλ 

ηνθνκεξίδηα, ηπρφλ ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ (γηα ηα κεηαηξέςηκα 

νκφινγα), νη ηηκέο ησλ ππνθείκελσλ αμηψλ (γηα ηα νκφινγα πνπ ελζσκαηψλνπλ παξάγσγν) θιπ. 

Δπνκέλσο, πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ιήμεο ησλ νκνιφγσλ, νη ηηκέο αγνξάο θαη πψιεζήο 

ηνπο ελδέρεηαη λα είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξεο απφ ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπο. 

Άλλοι Σίηλοι  
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ηελ θαηεγνξία απηνί αλήθνπλ νη πβξηδηθνί ηίηινη, δει. ηίηινη πνπ ζπλδπάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. Μπνξνχλ δειαδή, λα πιεξψλνπλ κέξηζκα φπσο κηα κεηνρή αιιά θαη 

λα ζπκπεξηθέξνληαη ζηελ δεπηεξνγελή αγνξά φπσο νη ηίηινη ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο, Δίλαη κεησκέλεο 

εμαζθάιηζεο θαη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Βαζηθψλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ  (Tier 1 Capital).  

Μπνξνχλ, γηα παξάδεηγκα, λα πιεξψλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ κεξίζκαηνο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα, 

φπσο έλαο ηίηινο ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο, αιιά ηαπηφρξνλα λα πεξηιακβάλνπλ θάπνηνπο φξνπο πνπ λα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα, ππφ φξνπο, ζηνλ εθδφηε λα παξαιείςεη θάπνηεο πιεξσκέο (φπσο ζηηο 

πξνλνκηνχρεο κεηνρέο) ζε πεξηπηψζεηο πνπ αληηκεησπίδεη αληηθεηκεληθά πξνζδηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο. 

Αξθεηά ζπρλά δελ έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο (perpetual notes), φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο κεηνρέο, ή έρνπλ 

εκεξνκελίεο ιήμεο εμαηξεηηθά καθξηλέο (π.ρ. 100 έηε) αιιά ν εθδφηεο έρεη ην δηθαίσκα απφθηεζήο ηνπο 

ζε πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο (δηθαίσκα αλάθιεζεο απφ ηνλ εθδφηε). 

Σέινο, ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηεο εηαηξείαο νη θάηνρνη ησλ ηίηισλ απηψλ πξνεγνχληαη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο απφ ηνλ εθδφηε έλαληη ησλ κεηφρσλ αιιά ππνιείπνληαη έλαληη ησλ 

θαηφρσλ θνηλψλ νκνιφγσλ έθδνζεο ηνπ ηδίνπ εθδφηε. 

8.3 Αμοιβαία Κεθάλαια 

Σα Ακνηβαία Κεθάιαηα (Α/Κ – Mutual Funds) είλαη νκάδεο πεξηνπζίαο πνπ απνηεινχληαη απφ θηλεηέο 

αμίεο, κέζα ρξεκαηαγνξάο θαη κεηξεηά θαη ηεο νπνίαο ηα επί κέξνπο ζηνηρεία αλήθνπλ εμ αδηαηξέηνπ ζε 

πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο κεξηδηνχρνπο. Σα Α/Κ δελ είλαη λνκηθά πξφζσπα, έρνπλ αφξηζηε δηάξθεηα θαη νη 

κεξηδηνχρνη εθπξνζσπνχληαη δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο σο πξνο ηηο έλλνκεο ζρέζεηο απφ ηε δηαρείξηζή 

ηνπο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο επί ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο, απφ ηελ εηαηξεία δηαρείξηζεο (Α.Δ.Γ.Α.Κ.). 

Σελ επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ Α/Κ έρεη ε δηαρεηξίζηξηα εηαηξία (Α.Δ.Γ.Α.Κ.), ε 

νπνία έρεη ηελ επζχλε λα δηαρεηξίδεηαη ην ελεξγεηηθφ ησλ Α/Κ αλάινγα κε ην ζθνπφ θαη ηελ επελδπηηθή 

ηνπο πνιηηηθή.  

Η κειινληηθή απφδνζε ελφο Α/Κ δελ είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζζεί εθ ησλ πξνηέξσλ.  Η αμία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θάζε Α/Κ απμνκεηψλεηαη, αθνχ εμαξηάηαη άκεζα ηφζν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγνξψλ 

θαη ηηο αλάινγεο δηαθπκάλζεηο πνπ απηέο εκθαλίδνπλ, φζν θαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ζπγθπξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη. 

Σν θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ν αξηζκφο ησλ κεξηδίσλ ηνπ, ε θαζαξή ηηκή ηνπ 

κεξηδίνπ ηνπ, ε ηηκή δηάζεζεο θαη ε ηηκή εμαγνξάο ηνπ ππνινγίδνληαη θάζε εξγάζηκε εκέξα θαη 

δεκνζηεχνληαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν ηεο κεζεπφκελεο εκέξαο, κε κέξηκλα ηεο εηαηξείαο δηαρείξηζεο ηνπ 

ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ.  

ηελ αγνξά δηαηίζεληαη δηάθνξεο θαηεγνξίεο Α/Κ.  Οη πην ζπλεζηζκέλεο είλαη νη εμήο: 

 Α/Κ Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ: Σα Α/Κ Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ επελδχνπλ θπξίσο ζε κέζα ηεο 

ρξεκαηαγνξάο θαη δεπηεξεπφλησο ζε ζηαζεξνχο ηίηινπο εηζνδήκαηνο. 

 Οκνινγηαθά Α/Κ: Σα Οκνινγηαθά Α/Κ, επελδχνπλ θπξίσο ζε θξαηηθά, εηαηξηθά νκφινγα θαη 

δεπηεξεπφλησο ζε κέζα ρξεκαηαγνξάο.  

 Μεηνρηθά Α/Κ: Σα Μεηνρηθά Α/Κ επελδχνπλ θπξίσο ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο εηζεγκέλνπο ζε 

νξγαλσκέλεο αγνξέο είηε εζσηεξηθνχ είηε εμσηεξηθνχ. 

 Μηθηά Α/Κ: Σα Μηθηά Α/Κ επελδχνπλ ην ελεξγεηηθφ ηνπο ηφζν ζε νκνινγηαθέο φζν θαη κεηνρηθέο 

ηνπνζεηήζεηο. 

 Α/Κ Κεθαιαίσλ (Fund of Funds): Σα Funds of Funds είλαη Α/Κ πνπ επελδχνπλ ζε κεξίδηα άιισλ 

Α/Κ ή/θαη ζε κεξίδηα ή κεηνρέο ΟΔΚΑ ή άιισλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 21 ηνπ λ. 3283/2004. Πξφθεηηαη γηα «θαιάζηα» Α/Κ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε επξεία δηαζπνξά 

ηφζν ζε επίπεδν επελδχζεσλ (π.ρ. νκφινγα, κεηνρέο), φζν θαη ζε γεσγξαθηθφ επίπεδν.  

 χλζεηα Α/Κ: Σα χλζεηα Α/Κ κπνξνχλ λα επελδχνπλ ζε φια ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην λ.3283/2004. Σα χλζεηα Α/Κ εθαξκφδνπλ δηαρείξηζε πνπ απνζθνπεί , βάζεη 

καζεκαηηθνχ ηχπνπ, ζηελ επίηεπμε πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο θαηά ηε ιήμε ηνπο, δηαθξαηψληαο 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηά ηνπο ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

ηεο. Η πξνθαζνξηζκέλε απφδνζή ηνπο αλαθέξεηαη ζε νξηζκέλν αξηζκφ ζελαξίσλ, ηα νπνία 
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βαζίδνληαη ζηελ αμία ησλ ππνθείκελσλ ζηνηρείσλ θαη πξνζθέξνπλ ζηνπο κεξηδηνχρνπο δηαθνξεηηθέο 

απνδφζεηο αλά ζελάξην. Σα χλζεηα Α/Κ ζπγθαηαιέγνληαη ζηα ζχλζεηα επελδπηηθά πξντφληα.  

 Absolute Return A/K: Πξφθεηηαη γηα Α/Κ ηα νπνία αθνινπζνχλ ηα επηηφθηα ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο 

ζηνρεχνληαο ζε απνδφζεηο πάλσ απφ εθείλεο ησλ κέζσλ ρξεκαηαγνξάο έρνληαο παξάιιεια 

ζπγθεθξηκέλν ζηφρν γηα ηε δηαθχκαλζε. πλήζσο, επελδπηηθφ φρεκα ζηα Α/Κ απηά είλαη 

νκνινγηαθνί ηίηινη, κέζα ρξεκαηαγνξάο θαη παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα.  

 Γηαπξαγκαηεχζηκα Α/Κ (ETFs): Σα κεξίδηα απηψλ ησλ Α/Κ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο 

αγνξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Σππηθά ε δηάξζξσζή ηνπο αθνινπζεί θάπνηνλ δείθηε 

κεηνρψλ, φπσο ηνλ S&P 500 ή έλαλ ηνκέα αγνξάο (market sector) φπσο: ελέξγεηα, ηερλνινγία, 

εκπνξεχκαηα (ρξπζφο, πεηξέιαην, θ.ά.) 

 Ακνηβαία Κεθάιαηα ζε Δκπνξεχκαηα (Commodity Funds): Δίλαη ακνηβαία θεθάιαηα ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ επέλδπζεο. Η ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία Α/Κ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά εκπνξεπκάησλ 

ρξεζηκνπνηψληαο παξάγσγα ηα νπνία έρνπλ σο ππνθείκελα κέζα εκπνξεχκαηα ή δείθηεο 

εκπνξεπκάησλ. Η απφδνζή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηε πνξεία ησλ ππνθείκελσλ κέζσλ. 

 Οη επελδπηέο αλάινγα κε ην επελδπηηθφ ηνπο πξνθίι, ζα πξέπεη λα επηιέγνπλ πξνζεθηηθά ηα Α/Κ ησλ 

νπνίσλ ηα κεξίδηα αγνξάδνπλ.  

Οη επηηξεπφκελεο επελδχζεηο ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ην νπνίν απνηειεί αληηθείκελν δηαρείξηζεο 

Α.Δ.Γ.Α.Κ. ηεο νπνίαο ε θαηαζηαηηθή έδξα θαη ε θεληξηθή δηνίθεζε είλαη ζηελ Διιάδα, πξνβιέπνληαη 

ζην λ. 3283/2004, ν δε επελδπηηθφο ζθνπφο ηνπ, ε επελδπηηθή πνιηηηθή ηνπ, νη επελδπηηθνί πεξηνξηζκνί, 

νη κέζνδνη δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ, ν βαζκφο ησλ επελδπηηθψλ θηλδχλσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ηνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ επελδπηή ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ην ακνηβαίν θεθάιαην 

πεξηγξάθνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ.  

8.4 Παπάγυγα Πποφόνηα  

Σα παξάγσγα πξντφληα είλαη ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ε αμία ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη, παξάγεηαη ή 

παξαθνινπζεί ηελ αμία άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αμηψλ σο βάζε αλαθνξάο (ππνθείκελεο αμίεο), φπσο 

ελδεηθηηθά ζπλαιιάγκαηνο, επηηνθίσλ, κεηνρψλ, νκνιφγσλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ, άιισλ ηηκψλ 

(π.ρ. θιηκαηηθέο κεηαβιεηέο, λαχινπο, άδεηεο εθπνκπήο ξχπσλ, πνζνζηά πιεζσξηζκνχ ή άιιεο επίζεκεο 

νηθνλνκηθέο ζηαηηζηηθέο θ.ά.), πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή αθφκε θαη πηζηψζεσλ, πνπ θαινχληαη 

ππνθείκελεο αμίεο. ηε ζχκβαζε παξαγψγνπ θαζνξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ αλαθνξηθά κε ηηο εθαηέξσζελ νθεηιέο ηνπο, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη κε βάζε 

ηελ ηηκή ηεο ππνθείκελεο αμίαο ζε νξηζκέλε εκεξνκελία ή αλά ηαθηά δηαζηήκαηα ζην κέιινλ. Γχν 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηα παξάγσγα πξντφληα ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη ν ηφπνο 

δηαπξαγκάηεπζεο ηνπο θαη ν ηχπνο εθθαζάξηζεο. Οη θχξηεο θαηεγνξίεο παξάγσγσλ πξντφλησλ είλαη ηα 

ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures), νη πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο (forwards), ηα δηθαηψκαηα 

πξναίξεζεο (options) θαη νη ζπκβάζεηο αληαιιαγήο (swaps). 

 

Σα παξάγσγα πξντφληα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο επελδπηέο γηα ηνπο εμήο θπξίσο ζθνπνχο: 

 

 Ανηιζηάθμιζη κινδύνυν (Hedging) 

Οη ζπλαιιαζζφκελνη ζε παξάγσγα ελδέρεηαη λα απνζθνπνχλ ζηελ αληηζηάζκηζε πθηζηάκελσλ ή 

κειινληηθψλ θηλδχλσλ (hedging) πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ απφ άιιεο ηνπνζεηήζεηο ηνπο ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη (π.ρ. έλαο επελδπηήο ζηελ Αγνξά 

Αμηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ επηζπκψληαο λα πεξηνξίζεη ηνλ θίλδπλν κείσζεο ηεο αμίαο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηνπ απφ πηζαλή πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ παίξλεη κία ζέζε αληηζηάζκηζεο ηνπ ελ 

ιφγσ θηλδχλνπ ζηελ Αγνξά Παξαγψγσλ). 

 

 Κεπδοζκοπία (Speculation) 

Οη ζπλαιιαζζφκελνη ζε παξάγσγα ελδέρεηαη λα απνζθνπνχλ ζηελ απνθφκηζε θέξδνπο (speculation). 

ην πιαίζην απηφ ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα αλάινγα κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ 

νη ζπλαιιαζζφκελνη ζε ζρέζε κε ηελ πνξεία ησλ αγνξψλ, κε ζθνπφ ην θέξδνο θαη αλαιακβάλνληαο 

πάληνηε ηνλ αληίζηνηρν θίλδπλν. Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παξαγψγσλ πξντφλησλ είλαη φηη 
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δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο επελδπηέο λα παίξλνπλ ζέζεηο πνιιαπιάζηαο αμίαο ηνπ πνζνχ πνπ 

επελδχνπλ (κφριεπζε) κε αληίζηνηρε επαχμεζε ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη. 

 

 Δξιζοπποπηηική Κεπδοζκοπία (Arbitrage) 

Οη ζπλαιιαζζφκελνη ζε παξάγσγα ελδέρεηαη λα επηδηψθνπλ ην θέξδνο ρσξίο αλάιεςε θηλδχλνπ,  

εθκεηαιιεπφκελνη βξαρππξφζεζκεο αληζνξξνπίεο ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο, δειαδή ηπρφλ δηαθνξέο ζηηο 

ηηκέο ηεο ίδηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αμίαο ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο αγνξέο (arbitrage). Η εμηζνξξνπεηηθή 

θεξδνζθνπία απαηηεί γξήγνξεο θηλήζεηο, γη‟ απηφ θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν απφ ζπλαιιαζζφκελνπο 

κε βαζεηά γλψζε ησλ αγνξψλ πνπ έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα δηαπξαγκάηεπζεο θαη 

βαξχλνληαη κε εμαηξεηηθά ρακειέο πξνκήζεηεο ζπλαιιαγψλ. 

8.4.1 πκβφιαηα Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο - Futures  

Σα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (ΜΔ - Future) είλαη δηκεξείο ζπκβάζεηο, κε ηηο νπνίεο 

ζπκθσλείηαη ε αγνξά ή πψιεζε ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο κηαο αμίαο ζε νξηζκέλε κειινληηθή 

εκεξνκελία έλαληη νξηζκέλνπ ηηκήκαηνο.  

 

Σα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο είλαη ρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα πξντφληα, πξντφληα δειαδή 

κε ηππνπνηεκέλνπο φξνπο πνπ είλαη εηζεγκέλα ζε ρξεκαηηζηήξην.  Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ (hedging), γηα θεξδνζθνπία (speculation) ή γηα εμηζνξξνπεηηθή θεξδνζθνπία 

(arbitrage).   

 

Σα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο πεξηιακβάλνπλ θάπνηνπο βαζηθνχο φξνπο νη νπνίνη είλαη νη 

εμήο: 

 Μέγεζνο ζπκβνιαίνπ (Contract size): Με απηφ νξίδεηαη ε πνζφηεηα ηεο ππνθείκελεο αμίαο ζηελ 

νπνία αθνξά ην αληίζηνηρν ζπκβφιαην 

 Ηκέξα ιήμεο (Expiration date): Η εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

 Price of the future contract: Η ηηκή ηνπ ζπκβνιαίνπ, ήηνη ε ηηκή ζηελ νπνία αγνξάδνπλ / πσινχλ 

ην ζπκβφιαην νη αληηζπκβαιιφκελνη. 

 Σηκή εθθαζάξηζεο (Settlement price): Η ηηκή εθθαζάξηζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ε νπνία 

αλαθνηλψλεηαη εκεξεζίσο απφ ηνλ νξγαληζκφ εθθαζάξηζεο (clearing house). 

 

Σα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο δηαθξίλνληαη κε βάζε ηνλ ππνθείκελν ηίηιν ζε: 

 Index futures: είλαη ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο κε ππνθείκελν κέζν έλα 

ρξεκαηηζηεξηαθφ ή ρξεκαηννηθνλνκηθφ δείθηε ηεο αγνξάο.  

 Stock futures: είλαη ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο κε ππνθείκελν κέζν κηα εηζεγκέλε 

κεηνρή ηεο αγνξάο.  

 Currency futures: είλαη ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο κε ππνθείκελν κέζν κία 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (δεχγνο λνκηζκάησλ) 

 Bond futures: είλαη ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο κε ππνθείκελν κέζν έλα νκφινγν 

 Commodity Futures: είλαη ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο κε ππνθείκελν κέζν έλα είδνο 

εκπνξεχκαηνο.  

 

Έλα ζπκβφιαην κειινληηθήο εθπιήξσζεο πεξηιακβάλεη ηα εμήο πνζά αζθάιηζεο: 

 Πεξηζψξην αζθάιηζεο (Margin): Σν πεξηζψξην αζθάιηζεο απνηειεί ην πνζφ πνπ δεηάεη ν 

εθθαζαξηζηηθφο νξγαληζκφο σο αζθάιεηα ζε πεξίπησζε πνπ ν επελδπηήο δελ κπνξεί λα 

αληεπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ εκεξήζην δηαθαλνληζκφ.  

 Αξρηθφ πεξηζψξην αζθάιηζεο (Initial margin): Σν πνζφ πνπ δεηείηαη απφ ηνλ εθθαζαξηζηηθφ νίθν 

φηαλ γίλεη κηα ζπλαιιαγή θαιείηαη αξρηθφ πεξηζψξην αζθάιηζεο (Initial margin). 

 Πεξηζψξην δηαθνξψλ απνηίκεζεο (Variation margin): ε πεξίπησζε πνπ ε αμία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο αξρηθφ πεξηζψξην αζθάιηζεο είλαη θαηψηεξε 

ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ νξίνπ, ν θάηνρνο ηνπ ζπκβνιαίνπ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ην πνζφ ηεο 
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δηαθνξάο (margin call), δηαθνξεηηθά ν νξγαληζκφο εθθαζάξηζεο ζα  πξνρσξήζεη ζε 

ξεπζηνπνίεζε ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

 Ηκεξήζηα Απνηίκεζε (mark-to-market) θαη πεξηζψξην εκεξήζηνπ δηαθαλνληζκνχ: γηα λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δεκηέο απφ αζέηεζε ππνρξεψζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ επελδπηή, νη 

κεηαβνιέο ζηελ ηηκή ηνπ θάζε ζπκβνιαίνπ ππνινγίδεηαη ζε εκεξήζηα βάζε θαη ην θέξδνο ή ε 

δεκηά (πεξηζψξηα εκεξήζηνπ δηαθαλνληζκνχ) πηζηψλεηαη ή ρξεψλεηαη αληίζηνηρα ζην 

ινγαξηαζκφ ηνπ επελδπηή.. 

 

Αλαθνξηθά κε ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ Αγνξά Παξαγψγσλ 

ηνπ Υ.Α., ε Δηαηξεία Δθθαζάξηζεο πλαιιαγψλ Δπί Παξαγψγσλ (ΔΣ.ΔΚ.) ππνινγίδεη ηα αξρηθά 

πεξηζψξηα αζθάιηζεο θαη ηα εκεξήζηα πεξηζψξηα δηαθαλνληζκνχ ησλ επελδπηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ην 

κνληέιν ππνινγηζκνχ RI.VA. (Risk Valuation). Σν RI.VA. βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέγηζηεο 

αξλεηηθήο κεηαβνιήο κηαο αλνηθηήο ζέζεο ιφγσ ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ηηκήο ηεο ππνθείκελεο αμίαο κέζα 

ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα απαηηεζεί απφ ηελ ΔΣ.ΔΚ. γηα λα θαιχςεη ηηο ηπρφλ δεκηέο απφ ην 

θιείζηκν ηεο ζέζεο απηήο ζηελ αγνξά. Δπίζεο νξίδεη έλα ειάρηζην (αλεμάξηεην απφ ηελ αμία ησλ 

αλνηθηψλ ζέζεσλ) ππφινηπν ινγαξηαζκνχ αλά ηειηθφ πειάηε (θσδηθφ ζπλαιιαγψλ / εθθαζάξηζεο).   

8.4.2 Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο - Options 

Σν δηθαίσκα πξναίξεζεο (option) είλαη δηκεξήο ζχκβαζε πνπ παξέρεη ζηνλ έλα εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

ηεο ην δηθαίσκα (αιιά φρη ηελ ππνρξέσζε) έλαληη ηηκήκαηνο (premium) κε κνλνκεξή ηνπ δήισζε πξνο 

ηνλ αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ λα πξνβεί ζε αγνξά ή πψιεζε ηεο ζπκθσλεζείζαο ππνθείκελεο αμίαο ζε 

νξηζκέλε ηηκή ζε κηα κειινληηθή ρξνληθή ζηηγκή θαη εληφο πξνθαζνξηζκέλεο ψξαο ή εληφο νξηζκέλεο 

πξνζεζκίαο  (ηηκή άζθεζεο/εμάζθεζεο - Strike Price), ππφ ηελ αίξεζε φηη ν ζπκβαιιφκελνο απηφο ζα 

έρεη πξνβεί ζηελ πξναλαθεξζείζα κνλνκεξή ηνπ δήισζε πξνο ηνλ αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ. Με άιια 

ιφγηα, ν αγνξαζηήο δηθαηψκαηνο πιεξψλεη ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα (premium) θαη απνθηά δηθαίσκα (φρη 

ππνρξέσζε) είηε αγνξάο (αγνξαζηήο call option)  είηε πψιεζεο (αγνξαζηήο put option). Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ν πσιεηήο ελφο δηθαηψκαηνο εηζπξάηηεη ην ηίκεκα ηνπ δηθαηψκαηνο (premium) θαη αλαιακβάλεη 

ηελ ππνρξέσζε λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ηνλ 

αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ πνπ έρεη ην δηθαίσκα πξναηξέζεσο.  

Δλδεηθηηθά, ηα ππνθείκελα κέζα κπνξεί λα είλαη εκπνξεχκαηα, λνκίζκαηα, επηηφθηα, ρξεκαηηζηεξηαθνί 

δείθηεο θαη άιια θαη ρξεζηκεχνπλ ζηελ αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ (hedging), θεξδνζθνπία 

(speculation) ή εμηζνξξνπεηηθή θεξδνζθνπία (arbitrage).   

Σα δηθαηψκαηα πξναηξέζεσο είλαη είηε ρξεκαηηζηεξηαθά  πξντφληα ηα νπνία πεξηέρνπλ ηππνπνηεκέλνπο 

φξνπο θαη ηα νπνία είλαη εηζεγκέλα ζε ρξεκαηηζηήξηα, είηε εμσρξεκαηηζηεξηαθά (over-the-counter ή 

OTC), δειαδή πξντφληα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη εθηφο νξγαλσκέλσλ αγνξψλ θαη πξννξίδνληαη λα 

θαιχςνπλ ηηο θαη‟ηδίαλ αλάγθεο ηνπ επελδπηή. 

Σα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο έρνπλ θάπνηνπο βαζηθνχο φξνπο νη νπνίνη αλαιχνληαη παξαθάησ: 

 Σηκή εμάζθεζεο (Strike price): Η ηηκή ζηελ νπνία ν αγνξαζηήο ελφο δηθαηψκαηνο call ή put 

κπνξεί λα επηιέμεη λα εμαζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ, αληηζηνίρσο, λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη  ηελ 

ππνθείκελε αμία. 

 Ηκεξνκελία ιήμεο (Expiration date): Η εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ιήγεη ην δηθαίσκα (δει. ε 

ηειεπηαία κέξα ζηελ νπνία κπνξεί λα εμαζθεζεί έλα δηθαίσκα πξναίξεζεο).  

 Ηκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ (Settlement Date): Η εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

ν δηαθαλνληζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο, είηε κε θπζηθή παξάδνζε  είηε κε ξεπζηά δηαζέζηκα, ε νπνία 

είλαη ζπλήζσο 2 εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δηθαηψκαηνο. 

 Μέγεζνο ζπκβνιαίνπ (Contract size): Με απηφ νξίδεηαη ε πνζφηεηα ηεο ππνθείκελεο αμίαο πνπ 

πεξηιακβάλεη ην αληίζηνηρν ζπκβφιαην.  

 Σίκεκα δηθαηψκαηνο (Premium): Η ηηκή θηήζεο ηνπ δηθαηψκαηνο αγνξάο ή πψιεζεο.  

Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ππνθείκελνπ κέζνπ ηα δηθαηψκαηα πξναηξέζεσο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Index option: Γηθαίσκα πξναηξέζεσο κε ππνθείκελν κέζν θάπνην ρξεκαηηζηεξηαθφ δείθηε.  
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 Stock option: Γηθαίσκα πξναηξέζεσο κε ππνθείκελν κέζν θάπνηα εηζεγκέλε κεηνρή. ηελ 

Διιεληθή αγνξά πξνζθέξνληαη απνθιεηζηηθά stock options ακεξηθαληθνχ ηχπνπ. 

 Currency option: Γηθαίσκα πξναηξέζεσο κε ππνθείκελν κέζν κία ηζνηηκία (δεχγνο λνκηζκάησλ).  

 Interest rate option: Γηθαίσκα πξναηξέζεσο κε ππνθείκελν κέζν έλα επηηφθην αλαθνξάο, φπσο 

EURIBOR, LIBOR θ.η.ι..  

 Commodity option : Γηθαίσκα πξναηξέζεσο κε ππνθείκελν ηίηιν θάπνην εκπνξεχζηκν αγαζφ 

(commodity), φπσο ρξπζφο, πεηξέιαην θ.η.ι. 

8.4.3 Πξνζεζκηαθέο πκβάζεηο - Forwards  

Οη πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο (forwards) είλαη δηκεξείο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ αγνξά / πψιεζε 

ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο κηαο αμίαο ζε κία νξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ θαη ζε ζπγθεθξηκέλε 

ηηκή. Η ιεηηνπξγία ησλ πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ είλαη φκνηα κε εθείλε ησλ ζπκβάζεσλ κειινληηθήο 

εθπιήξσζεο, κε ηε δηαθνξά φηη ηα πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα δηαπξαγκαηεχνληαη εθηφο νξγαλσκέλσλ 

αγνξψλ (over-the-counter ή OTC).  

 

Η δηαθνξά απηή ζπλεπάγεηαη φηη νη πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο δελ έρνπλ ηππνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά, 

φπσο ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο αιιά έρνπλ ηελ επειημία λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ επελδπηψλ . H ηηκή ζηελ  νπνία ζα γίλεη ε αγνξά/πψιεζε ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ είλαη ε 

πξνζεζκηαθή ηηκή (forward rate) ηνπ ηίηινπ ηε ζηηγκή ηεο θαηάξηηζεο ηεο πξνζεζκηαθήο ζχκβαζεο, ελψ 

ηελ ίδηα ζηηγκή ε πξνζεζκηαθή ζχκβαζε έρεη κεδεληθή αμία νπφηε δελ θαηαβάιιεηαη ηίκεκα απφ ηνλ 

αγνξαζηή. 

 

Οη πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ (hedging), 

θεξδνζθνπία (speculation) ή εμηζνξξνπεηηθή θεξδνζθνπία (arbitrage) θαη ελέρνπλ ηνπο ίδηνπο θηλδχλνπο 

κε ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο θαζψο επίζεο θαη ηνπ θηλδχλνπ αληηζπκβαιινκέλνπ 

(counterparty risk) ιφγσ ηεο απνπζίαο ηνπ θεληξηθνχ αληηζπκβαιινκέλνπ (νξγαληζκνχ εθθαζάξηζεο).  

 

Οη πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο δηαθξίλνληαη κε βάζε ηνλ ππνθείκελν ηίηιν ζηα εμήο: 

Index forwards: είλαη πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο κε ππνθείκελν κέζν έλα ρξεκαηηζηεξηαθφ ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ δείθηε ηεο αγνξάο.  

Stock forwards: είλαη πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο κε ππνθείκελν κέζν κηα εηζεγκέλε κεηνρή ηεο αγνξάο.  

Currency forwards: είλαη πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο κε ππνθείκελν κέζν κία ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

(δεχγνο λνκηζκάησλ). 

Bond forwards: είλαη πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο κε ππνθείκελν κέζν έλα νκφινγν. 

Forward Rate Agreements (FRAs): είλαη πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο κε ππνθείκελν κέζν έλα επηηφθην 

αλαθνξάο, φπσο EURIBOR, LIBOR. 

Commodity forwards: είλαη πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο κε ππνθείκελν κέζν έλα είδνο εκπνξεχκαηνο.  

 

Σα currency forwards ζπλήζσο απεπζχλνληαη ζε επελδπηέο κε αλάγθε δηαρείξηζεο ζπλαιιαγκαηηθνχ 

θηλδχλνπ, φπσο επηρεηξήζεηο κε δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε ζπλάιιαγκα, εηζαγσγηθέο-εμαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο, επηρεηξήζεηο κε ξνέο θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ ζε ζπλάιιαγκα θαη λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο κε έζνδα ζε ζπλάιιαγκα (θπξίσο δνιάξηα). 

Σα πην ζπλεζηζκέλα currency forwards είλαη ηα εμήο: 

 Forward: πκθσλία θαηνρπξψζεσο ζηαζεξήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζε θαζνξηζκέλε 

εκεξνκελία ζην κέιινλ..   

 Flexible Forward: πκθσλία Forward αλνηρηνχ ρξφλνπ εθηέιεζεο.  

8.4.4 πκβάζεηο Αληαιιαγήο - Swaps 

Η ζχκβαζε αληαιιαγήο (swap) είλαη κηα δηκεξήο ζχκβαζε ε νπνία αθνξά ηελ αληαιιαγή θαζνξηζκέλσλ 

πιεξσκψλ ζε ζπγθεθξηκέλν πνζφ, λφκηζκα θαη ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνδηθέο εκεξνκελίεο κέρξη ηε ιήμε 

ηεο ζχκβαζεο. 
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Οη ζπκβάζεηο αληαιιαγήο ζπλνκνινγνχληαη εθηφο νξγαλσκέλσλ αγνξψλ (over-the-counter ή OTC) θαη 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο επελδπηέο ηφζν γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ (hedging), γηα 

θεξδνζθνπία (speculation) θαη γηα arbitrage. 

 

Οη ζπκβάζεηο αληαιιαγήο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 

 Interest rate swaps: ζπκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ επηηνθίσλ.  

 Currency swaps: πκβάζεηο αληαιιαγήο δηαθνξεηηθψλ λνκηζκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα 

αληηζηάζκηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηνπ επηηνθηαθνχ. 

 Commodity swaps: πκβάζεηο αληαιιαγήο, νη πιεξσκέο ησλ νπνίσλ βαζίδνληαη ζηελ απφδνζε 

δεηθηψλ ζε εκπνξεχκαηα θαη πξνζθέξνληαη γηα ηελ αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ απφ κεηαβνιέο ησλ 

ππνθείκελσλ αμηψλ θαζψο θαη θεξδνζθνπία επί ησλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 Freight rate swaps: πκβάζεηο αληαιιαγήο, νη πιεξσκέο ησλ νπνίσλ βαζίδνληαη ζε δείθηεο 

ηηκψλ λαχισλ γηα ηελ κεηαθνξά θνξηίσλ δηα ζαιάζζεο.  

8.4.5 Contracts For Differences 

Σα Contracts For Differences (CFDs) ή ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπκβάζεηο επί δηαθνξψλ είλαη παξάγσγα 

πξντφληα ΟΣC (over-the-counter). Σν CFD είλαη δηκεξήο ζχκβαζε ε νπνία απνζθνπεί ζηελ αληαιιαγή 

ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ηηκήο αλνίγκαηνο θαη ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο ζχκβαζεο, πνιιαπιαζηαδφκελε 

κε ηνλ αξηζκφ κεηνρψλ πνπ νξίζηεθαλ ζηε ζχκβαζε. Με άιια ιφγηα, ζηα CFDs, ην θέξδνο ή ε απψιεηα 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο αγνξάο θαη ηηκήο πψιεζεο ηνπ CFD. 

  

Η παξαπάλσ δηαδηθαζία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο κεζνιαβνχζαο ΔΠΔΤ (broker) πνπ αγνξάδεη ή πνπιάεη 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε ηηο αληίζηνηρεο κεηνρέο ή δείθηεο ή ETFs θαηεπζείαλ απφ ηελ spot αγνξά θαη 

ζηελ ζπλέρεηα κέζσ ηνπ CFD ηνπ κεηαθπιχεη ην θέξδνο ή ηε δεκία. Δπίζεο, ν επελδπηήο δχλαηαη λα 

ζπκκεηέρεη έκκεζα ζε φιεο ηηο εηαηξηθέο πξάμεηο, φπσο π,ρ. απφιεςε κεξίζκαηνο, split, θ.ιπ. αθφκα θαη 

αλ δελ είλαη ν ίδηνο εγγεγξακκέλνο κέηνρνο ηεο εηαηξίαο αιιά ν broker ηνπ.  

O C F D s 

Σα CFDs, πέξαλ άιισλ ρξήζεσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο επελδπηέο γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ 

(Hedging) ή γηα speculation παίξλνληαο ζέζε αγνξάο (Long) ή ζέζε πψιεζεο (Short). Δπηπιένλ, 

αληίζεηα απφ ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures) θαη ηα ζπκβφιαηα πξναίξεζεο (options), 

ηα CFDs δελ έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο. Σέινο ηα CFDs ιεηηνπξγνχλ κε πεξηζψξην αζθάιηζεο (margin), 

δει. απαηηείηαη κφλν έλα αξρηθφ πνζφ ζε κεηξεηά, ην νπνίν γηα κεηνρέο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο θαη 

ξεπζηφηεηαο κπνξεί λα μεθηλάεη απφ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 10% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο ζέζεο 

πνπ παίξλεη ν επελδπηήο. πλεπψο ν επελδπηήο, κε ζρεηηθά κηθξή δέζκεπζε θεθαιαίσλ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα αγνξάο ζπκβνιαίσλ γηα πνιχ κεγαιχηεξα θεθάιαηα (κφριεπζε).  

 

Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη φιεο νη ζπλαιιαγέο ζε παξάγσγα νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ κε πεξηζψξην 

αζθάιηζεο (margin) απαηηνχλ κηα πεηζαξρεκέλε πξνζέγγηζε επεηδή ηφζν νη πηζαλφηεηεο θέξδνπο φζν 

θαη δεκίαο είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο. 
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9 Δνηολέρ πος αθοπούν ζε Διζηγμένα Υπημαηοπιζηυηικά Μέζα 

 

Όιεο νη εληνιέο δηαπξαγκάηεπζεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ είλαη εηζεγκέλα ζε νξγαλσκέλε αγνξά 

εηζάγνληαη ζε εηδηθά ζπζηήκαηα δηαπξαγκάηεπζεο ησλ νξγαλσκέλσλ αγνξψλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη δελ είλαη δηαζέζηκνη φινη νη ηχπνη εληνιψλ ζε φιεο ηηο νξγαλσκέλεο αγνξέο. Ο επελδπηήο ζα πξέπεη 

λα ελεκεξψλεηαη γηα ην αλ ν ηχπνο εληνιήο πνπ επηζπκεί λα δψζεη ππνζηεξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα ηεο 

νξγαλσκέλεο αγνξάο, ζηελ νπνία ζα εθηειεζηεί ε ζπλαιιαγή ηνπ.  

Οη εληνιέο αγνξάο / πψιεζεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πξέπεη λα πεξηέρνπλ δηάθνξα ζηνηρεία, φπσο ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν, αξηζκφ ηεκαρίσλ, ηηκή, ινγαξηαζκφ πειάηε, θηι. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηιμή,  ε εληνιή κπνξεί λα είλαη: 

 Διεχζεξε εληνιή (Market Order): είλαη ε εληνιή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη κελ ε επηζπκεηή 

πνζφηεηα ησλ ηεκαρίσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, ρσξίο σζηφζν λα αλαθέξεηαη αλψηαην ή 

θαηψηαην φξην ηηκήο ζην νπνίν ζα εθηειεζηεί ε ζπλαιιαγή. Η εληνιή απηή εθηειείηαη ζηηγκηαία ζε 

νπνηεζδήπνηε ηηκέο ππάξρνπλ εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ αγνξά κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ε 

πνζφηεηα ηεο εληνιήο. Αλ δελ ζπκπιεξσζεί φιε ε πνζφηεηα ηεο εληνιήο, επεηδή δελ ππάξρεη άιιε 

δηαζέζηκε πνζφηεηα ηίηισλ ζηελ αγνξά, ε ππνιεηπνκέλε (κε εθηειεζκέλε) εληνιή αθπξψλεηαη 

απφ ην ζχζηεκα. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε εληνιή αγνξάο ή πψιεζεο έρεη εηζαρζεί 

πξνζπλεδξηαθά θαη θαηά ην άλνηγκα δελ εθηειεζηεί πιήξσο, ε ππνιεηπφκελε πνζφηεηα 

κεηαηξέπεηαη ζε νξηαθή εληνιή κε ηηκή ηελ ηηκή αλνίγκαηνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. 

 Δληνιή κε Όξην (Limit Order): είλαη ε εληνιή θαηά ηελ νπνία πεξηγξάθεηαη αθξηβψο ε επηζπκεηή 

πνζφηεηα θαη ε επηζπκεηή ηηκή (αλψηεξε ηηκή γηα εληνιέο αγνξάο, θαηψηεξε ηηκή γηα εληνιέο 

πψιεζεο) ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη θαη δηαξθεί κέρξη ηε ιήμε ηεο 

εκέξαο δηαπξαγκάηεπζεο. 

 Δληνιή ην Άλνηγκα (At the Open Order): είλαη ε εληνιή θαηά ηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ε 

επηζπκεηή πνζφηεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ ζην νπνίν ζηνρεχεη, αιιά νξίδεη σο 

επηζπκεηή ηηκή ηελ ηηκή αλνίγκαηνο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. Αλ θαηά ην 

ρξφλν εθθίλεζεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο δελ ππάξρεη δηαζέζηκε πνζφηεηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

κέζσλ ζηελ αγνξά γηα λα θαιχςεη ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηεο εληνιήο, ε ππνιεηπφκελε (κε 

εθηειεζκέλε) εληνιή γίλεηαη νξηαθή εληνιή κε ηηκή ηελ ηηκή αλνίγκαηνο.    

 Δληνιή ην Κιείζηκν (At the Close Order): είλαη ε εληνιή θαηά ηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ε 

επηζπκεηή πνζφηεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ ζην νπνίν ζηνρεχεη, αιιά νξίδεη σο 

επηζπκεηή ηηκή ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο θαηά ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. 

Αλ θαηά ην ρξφλν θιεηζίκαηνο δελ δηαπξαγκαηεπηεί ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ή αλ δελ ππάξρεη 

δηαζέζηκε πνζφηεηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηελ αγνξά γηα λα θαιχςεη ηε ζπλνιηθή 

πνζφηεηα ηεο εληνιήο, ε ππνιεηπνκέλε (κε εθηειεζκέλε) εληνιή παξακέλεη ζαλ νξηαθή εληνιή 

ζηελ ηηκή θιεηζίκαηνο κέρξη ην ηέινο ηεο εκέξαο δηαπξαγκάηεπζεο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηε διάπκεια ηεο εληνιήο, ππάξρνπλ νη παξαθάησ ηχπνη εληνιήο: 

 Δληνιή εκέξαο (Rest of the Day): είλαη ε εληνιή ή νπνία δηαξθεί κφλν γηα ηελ ηξέρνπζα 

ζπλεδξίαζε.  

 Καιή Μέρξη Ηκεξνκελία (Good till date): είλαη ε εληνιή πνπ ηζρχεη κέρξη ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία. 

 Καιή Μέρξη Αθχξσζε (Good till cancelled): είλαη ε εληνιή πνπ ηζρχεη κέρξη ηελ αθχξσζή ηεο.  

 

Ειδική Σςνθήκη λνείηαη ην επηπξφζζεην ζηνηρείν ηεο εληνιήο, ην νπνίν πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφ απφ ην 

ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζζεί ζπλαιιαγή (φπσο ζπλζήθε stop, εθπιήξσζε ή αθχξσζε θηι). 
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10 Δπενδςηικοί Κίνδςνοι 

 

Οη ηζηνξηθέο απνδφζεηο δηάθνξσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη 

δηαζθαιίδνπλ ηηο κειινληηθέο απνδφζεηο. Κάζε επέλδπζε ζε νπνηνδήπνηε ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν 

εθηίζεηαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζε φινπο ή θάπνηνπο απφ ηνπο αθφινπζνπο θηλδχλνπο: 

πζηεκηθφο Κίλδπλνο (Systemic Risk): O θίλδπλνο κεηαβνιήο ηεο αμίαο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ 

εμαηηίαο ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε θχζε ηεο αγνξάο.  

Με πζηεκηθφο Κίλδπλνο (Non Systemic Risk): Ο κε ζπζηεκηθφο ή εηδηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο 

κεηαβνιήο ηεο αμίαο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ εμαηηίαο ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ εθδφηε ηνπ πξντφληνο (νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ εθδφηε, θιάδνο ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη).  

Κίλδπλνο Αγνξάο: Ο θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ αλεπηζχκεηεο κεηαβνιέο ζε γεληθνχο παξάγνληεο ηεο 

αγνξάο, φπσο επηηφθηα, ηηκέο κεηνρψλ θαη δεηθηψλ, ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηηκέο εκπνξεπκάησλ θαη 

δεηθηψλ εκπνξεπκάησλ, δηαθπκάλζεηο ζηελ κεηαβιεηφηεηα.  

Κίλδπλνο Δπηηνθίσλ: Ο θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλεπηζχκεηε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ θαη ηε 

ζπλεπαγφκελε επίδξαζή ηνπο ζηελ παξνχζα ρξνληθή αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εηζξνψλ κίαο επέλδπζεο. 

Κίλδπλνο Πιεζσξηζκνχ: Η απψιεηα ηεο πξαγκαηηθήο (αγνξαζηηθήο) αμίαο ηνπ θεθαιαίνπ ε νπνία 

πξνέξρεηαη απφ κεγαιχηεξε ηεο αλακελφκελεο αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ.     

Κίλδπλνο Γηαρείξηζεο: Δίλαη ν θίλδπλνο  πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ επελδπηηθή ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνινπζείηαη ή απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ επελδπηή λα πξνβεί ζηηο βέιηηζηεο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο. 

Πηζησηηθφο Κίλδπλνο: Ο θίλδπλνο πνπ δηαηξέρνπλ νη επελδπηέο λα κελ κπνξέζεη ν αληηζπκβαιιφκελνο ή 

ν εθδφηεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο απέλαληη ηνπο.   

Κίλδπλνο Πξφσξεο Απνπιεξσκήο (Early Redemption Risk): Οξηζκέλνη ηχπνη νκνιφγσλ παξέρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνλ εθδφηε λα αλαθαιέζεη θαη λα απνπιεξψζεη πξφσξα ηα νκφινγα. Ο θίλδπλνο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ κε ζπκθέξνπζα γηα ηνλ επελδπηή ηηκή ζηελ νπνία ηα νκφινγα αλαθαινχληαη θαη 

απνπιεξψλνληαη. 

πλαιιαγκαηηθφο Κίλδπλνο: Ο θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ δπζκελείο κεηαβνιέο ζηελ ηζνηηκία ηνπ 

λνκίζκαηνο ζην νπνίν απνηηκάηαη ην ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν, ζην νπνίν έρνπλ επελδχζεη. 

Κίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο: Ο θίλδπλνο αδπλακίαο ξεπζηνπνηήζεσο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ έγθαηξα 

θαη ζε εχινγε ηηκή. 

Ννκηθφο θίλδπλνο: ππάξρεη θίλδπλνο λα κελ έρεη πξνβιεθζεί ζηηο ζπκβάζεηο, ιεπηνκεξψο θαη κε 

ζαθήλεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ε αμία ηνπ ζηε ιήμε. Απηφ κπνξεί αλ ζπκβεί ζηηο 

εμσρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο, ελψ ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο ν θίλδπλνο απηφο ζρεδφλ εμαιείθεηαη.  

Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο: Ο θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ παξάγνληεο φπσο άλζξσπνη, ζπζηήκαηα θαη 

δηαδηθαζίεο. Γηα παξάδεηγκα, ν θίλδπλνο λα εθηειεζηεί ιαλζαζκέλα ή κε έγθαηξα κηα εληνιή απφ ηνλ 

broker  ή ν θίλδπλνο λα θαηαξξεχζεη ην ζχζηεκα ζπλαιιαγψλ ή ην ζχζηεκα εθθαζάξηζεο ζπλαιιαγψλ 

επί παξαγψγσλ. 

Κίλδπλνο Βάζεο: Ο θίλδπλνο απφθιηζεο ησλ ηηκψλ παξαγψγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ ππνθείκελσλ κέζσλ ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ ή ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο 

ησλ παξαγψγσλ ή ηεο αγνξάο ησλ ππνθείκελσλ κέζσλ. 
 

Οι αγοπέρ ζηιρ οποίερ διαππαγμαηεύονηαι ηα διάθοπα σπημαηοπιζηυηικά μέζα ςπόκεινηαι ζε ςτηλέρ 

διακςμάνζειρ και η Eurobank Equities δεν μποπεί να εγγςηθεί ζςγκεκπιμένερ αποδόζειρ.  

 


