
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ  
 



Η ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  (Αριθµ.Αδείας : 1/58/9.10.1990) 

 
2

 

 

 

  

 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                                                                                                          ΣΕΛΙ∆Α 

 

 

1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΚΟΠΟΣ                                                                                                       3 

2.    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ                         3-5 

2.1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                                                                                                             3 

2.2  ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                                                                                                                3  

2.3  ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                                                                                                                 3 

2.4  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                      3-4 

2.5  ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ                                                                                                                               4 

2.6  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ                                                                            4-5 

3.    ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ                                                              5-7 

3.1  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                               5 

   3.2  ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                                                                          5-7 

4.    ΦΥΛΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ή ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                7-8  

5.    ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ                                                                                                         9-11 

6.    ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ                                                                11-13 

7.    ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ                                                                                            13-14 

8.    ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ                                                                                                                 15 

9.    ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ                                                                                                                         15 

10.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ                                                                     15 

11.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ                                                15-16 

12. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ        16-17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Η ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  (Αριθµ.Αδείας : 1/58/9.10.1990) 

 
3

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΚΟΠΟΣ 

 

Το παρόν δελτίο έχει σκοπό να ενηµερώσει τους υφιστάµενους και δυνητικούς πελάτες της Εταιρείας µας για 

την ισχύουσα νοµοθεσία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων. Ειδικότερα ο Ν.4514/2018, ενσωµάτωσε 

στην Ελληνική νοµοθεσία την Οδηγία 2014/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις 

Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFID ΙΙ), τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFIR) και τις κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτών πράξεις («πλαίσιο MiFID II»)   

Το πλαίσιο MiFID II έχει σαν κύριο σκοπό την προστασία των επενδυτών. Αφορά σχεδόν όλα τα 

χρηµατοπιστωτικά µέσα και τις επενδυτικές υπηρεσίες.                                                                                                            

      

Η ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), συµµορφώνεται 

µε το ανωτέρω θεσµικό πλαίσιο.  

 

Το παρόν δελτίο αποτελεί ενηµέρωση των πελατών της Εταιρείας µας πριν από την υπογραφή της Σύµβασης 

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Οι όροι συνεργασίας της Εταιρείας µας µε τους πελάτες της περιγράφονται 

αναλυτικά στις επιµέρους συµβάσεις για τις κατά περίπτωση παρεχόµενες επενδυτικές υπηρεσίες.  

 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ 

 

2.1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΚΥΚΛΟΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ   

      Α.Φ.Μ  :  094317482   ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.  :  1188801000    

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 

 

Ε∆ΡΑ : ΑΘΗΝΑ  

∆ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39,  Τ.Κ. 105 64  

Τηλ. : 210 3364300 

Fax : 210 3239122 

e-mail : central@cyclos.gr  

Ιστοσελίδα                        :     www.cyclos.gr 

 

2.2  Βασική γλώσσα επικοινωνίας µε την Εταιρεία ορίζεται η ελληνική και το σύνολο των εγγράφων και του 

πληροφοριακού υλικού που παρέχει η Εταιρεία είναι στην ελληνική. 

2.3 Οι τρόποι της µεταξύ µας επικοινωνίας, καθώς και η φύση, η συχνότητα και ο χρόνος υποβολής των  

αναφορών κατ΄ εφαρµογή του Ν.4514/2018 καθορίζονται στις σχετικές συµβάσεις. 

Η Εταιρεία µας σαν κύριο µέσο επικοινωνίας µε τους πελάτες της θεωρεί τη γραπτή επικοινωνία. Σε περιπτώσεις 

που ορίζεται στην σύµβαση µε τον πελάτη µπορεί να χρησιµοποιηθεί και άλλο κοινά αποδεκτό µέσο (π.χ 

τηλέφωνο, fax, e-mail). 

Καταγραφή συνδιαλέξεων 

Όλες οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή επικοινωνίες µεταξύ της Εταιρείας και των πελατών (όπως ταχυδροµικές 

επιστολές, τηλεοµοιοτυπικά, ηλεκτρονικά µηνύµατα, κατ’ εξαίρεση προφορικές εκ του σύνεγγυς συνοµιλίες), οι 

οποίες έχουν ή ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα την πραγµατοποίηση συναλλαγών καταγράφονται για λόγους 

προστασίας των συναλλαγών και προς διασφάλιση της ορθότητας των διαβιβαζόµενων εντολών του Πελάτη και 

των παρεχόµενων επενδυτικών υπηρεσιών, ακόµα και αν τελικά οι εν λόγω υπηρεσίες δεν παρασχέθηκαν ή οι 

σχετικές συναλλαγές δεν καταρτίσθηκαν, αντίστοιχα, όπως τις συνοµιλίες, µε τις οποίες ο Πελάτης δίδει 

προφορικές εντολές ή οδηγίες ή ζητά διευκρινίσεις. Επιπλέον η Εταιρεία καταγράφει εν είδει πρακτικών 

συναντήσεις των στελεχών της µε τον Πελάτη µε σκοπό την καταχώριση εντολών, ανεξάρτητα αν αυτές 

οδηγήσουν σε εντολές ή όχι. Για το σκοπό αυτό ο Πελάτης συµπράττει µε κάθε πρόσφορο µέσο υπογράφοντας 

τα σχετικά πρακτικά, της Εταιρείας δυνάµενης να αρνηθεί την εκτέλεση εντολών σε αντίθεση περίπτωση.. Η 

εταιρία τηρεί αρχεία των ανωτέρω, τα οποία παρέχονται στον εµπλεκόµενο πελάτη κατόπιν σχετικού αιτήµατος. 

Τα αρχεία αυτά, φυλάσσονται για µέγιστη περίοδο πέντε ετών και, κατόπιν αιτήµατος της αρµόδιας αρχής, για 

µέγιστη περίοδο επτά ετών. 

2.4 Η Εταιρεία είναι µέλος του Χ.Α. και ανήκει στην κατηγορία Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών-ΕΠΕΥ, του Ν.4514/2018, έχει δε λάβει προς τούτο τη σχετική άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Κύριο σκοπό έχει τη διεξαγωγή χρηµατιστηριακών συναλλαγών, και παρέχει επίσης όλες τις κύριες και 

παρεπόµενες επενδυτικές υπηρεσίες που αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της. 
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Η ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Αριθµ.Αδείας 

1/58/9.10.1990). 

Στοιχεία επικοινωνίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς :  

Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα Τηλεφωνικό κέντρο: 210 33.77.100, Γραφείο Υποδοχής Πολιτών : 

210 33.77.297 

 
Οι Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες και οι παρεπόµενες υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία µας 

είναι : 

 

• Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 
 

- ΛΗΨΗ & ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ  

η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε 

χρηµατοπιστωτικά µέσα. 

- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΕΛΑΤΩΝ 

η οποία συνίσταται στην διαµεσολάβηση για την κατάρτιση συµβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων 

χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών. 

- ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ 

η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας µας, χαρτοφυλακίων πελατών, 

στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα. 

- ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συµβουλών σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε µε 

πρωτοβουλία της Εταιρείας µας, σχετικά µε µία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηµατοπιστωτικά 

µέσα. 

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΩΡΙΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

• Παρεπόµενες υπηρεσίες 
 

- ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ   

ΠΕΛΑΤΩΝ 

περιλαµβανοµένης της παροχής υπηρεσιών θεµατοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση 

χρηµατικών διαθεσίµων ή παρεχόµενων ασφαλειών. 
- ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Η ∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ 

προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, στην οποία µεσολαβεί η Εταιρεία 

µας, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. 
- ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέµατα, καθώς και παροχή 

συµβουλών και υπηρεσιών σχετικά µε συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. 
- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΞΕΝΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

εφόσον συνδέονται µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. 
- ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΄Η ΑΛΛΕΣ 

ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 

ΜΕΣΑ 

- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΗ 

 

2.5 Η Εταιρεία είναι µέλος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών και υπόκειται 

στις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τις αποφάσεις του ∆.Σ. του Συνεγγυητικού, προκειµένου να 

καλύπτονται από αυτό, οι παρεχόµενες από την Εταιρεία επενδυτικές υπηρεσίες, µέχρι του οριζόµενου εκάστοτε 

ύψους (σήµερα 30.000 ευρώ). 

 

2.6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ   

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και ακολουθεί πολιτική αποφυγής σύγκρουσης συµφερόντων. Πιο ειδικά, η Εταιρεία 

έχει καθιερώσει εσωτερικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν ως σκοπό τον εντοπισµό και την διευθέτηση τυχόν 

υπαρχουσών συγκρούσεων συµφερόντων της Εταιρείας, άµεσα συνδεόµενων µε αυτή προσώπων, διευθυντών ή 

υπαλλήλων αυτής µε τα συµφέροντα του Πελάτη, όπως επίσης και ενδεχόµενων συγκρούσεων συµφερόντων 

µεταξύ των πελατών της. Για το σκοπό αυτό διασφαλίζει, µεταξύ άλλων, υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας στη λήψη 

επενδυτικών αποφάσεων καθώς και θέσπιση περιορισµών στη διακίνηση εµπιστευτικών πληροφοριών µεταξύ 

διαφορετικών τµηµάτων της Εταιρείας, καθώς και διαφύλαξης του επαγγελµατικού απορρήτου που απολαµβάνει 
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ο Πελάτης. Βασικός παράγοντας της πολιτικής αποφυγής σύγκρουσης συµφερόντων είναι ότι οι υπάλληλοι και 

εν γένει εκπρόσωποι της Εταιρείας που αναµειγνύονται σε διαφορετικές δραστηριότητες που από τη φύση τους 

ενέχουν κίνδυνο σύγκρουσης συµφερόντων ενεργούν ανεξάρτητα µεταξύ των. Εάν παρά τις υφιστάµενες 

διαδικασίες αποφυγής συγκρούσεων εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος σύγκρουσης, η Εταιρεία θα προβεί σε 

σχετική γνωστοποίησή του στον Πελάτη και θα ζητήσει τη συναίνεσή του πριν προβεί σε οποιαδήποτε σχετική 

ενέργεια. Σε ορισµένες περιπτώσεις, εάν η Εταιρεία κρίνει ότι, παρά τα µέτρα που εύλογα λαµβάνει, δεν δύναται 

να αποτρέψει τη σύγκρουση συµφερόντων διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών της στον 

Πελάτη. Ο Πελάτης έχει δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως να ενηµερωθεί λεπτοµερώς για την πλήρη πολιτική και 

τις διαδικασίες αποφυγής συγκρούσεων συµφερόντων που εφαρµόζει η Εταιρεία. Η Εταιρεία επαναξιολογεί σε 

τακτική και τουλάχιστον ετήσια βάση την άνω πολιτική της για την αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων. 

 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  

 

3.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μετοχές  

Μία µετοχή αποτελεί κλάσµα του µετοχικού κεφαλαίου µιας ανώνυµης εταιρείας. Η µετοχή, ως αξιόγραφο, 

ενσωµατώνει τα δικαιώµατα του µετόχου που πηγάζουν από τη συµµετοχή του στην ανώνυµη εταιρεία. Τα 

δικαιώµατα αυτά, συνήθως, αντιστοιχούν στον αριθµό των µετοχών που κατέχει ο µέτοχος. Ενδεικτικά 

δικαιώµατα που προκύπτουν από την κατοχή µετοχών είναι το δικαίωµα µερίσµατος από τα διανεµόµενα κέρδη 

της εταιρείας (εφόσον διανέµονται), καθώς και αντίστοιχο ποσοστό από την περιουσία της εταιρείας, σε 

περίπτωση λύσης αυτής. Οι µετοχές µπορούν να είναι κοινές, προνοµιούχες, ονοµαστικές ή ανώνυµες, µετά 

ψήφου ή χωρίς ψήφο, διαπραγµατεύσιµες σε χρηµατιστήριο ή µη διαπραγµατεύσιµες.  

Οµόλογα 

Το οµόλογο (οµολογία) είναι αξιόγραφο που ενσωµατώνει υπόσχεση χρηµατικής ή άλλης παροχής του εκδότη 

προς τον εξ αυτού δικαιούχο, κυρίως τον κοµιστή του. Η υποχρέωση αυτή συνίσταται συνήθως στην πληρωµή 

του κεφαλαίου κατά τη λήξη και του τόκου στις περιόδους που ορίζονται στους όρους της έκδοσης.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε οµολόγου είναι  

α) η ονοµαστική του αξία, η οποία δεν ταυτίζεται απαραιτήτως µε την τιµή διαπραγµάτευσης, αλλά είναι το ποσό 

που υποχρεούται να καταβάλλει ο εκδότης κατά τη λήξη του οµολόγου,  

β) το επιτόκιο/κουπόνι και  

γ) η περίοδος λήξεως αυτού.  

Οµόλογα µπορούν να εκδίδονται είτε από κρατικούς φορείς (οµόλογα δηµοσίου) είτε από εταιρίες (εταιρικά 

οµόλογα). Κατ’ αυτή την έννοια τα οµόλογα αποτελούν µορφή κρατικού ή εταιρικού δανεισµού.  

Υπάρχουν και τα  Zero - coupon bond  που είναι οµόλογα χωρίς τόκους (τοκοµερίδια). ∆ίνουν το δικαίωµα σε 

µια µόνο καταβολή (κατά τη λήξη) σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Εκδίδονται σε τιµή κατωτέρα της 

ονοµαστικής τους αξίας και εξοφλούνται στην ονοµαστική τους αξία. 

Έντοκα Γραµµάτια  

Χρεόγραφο που διατίθεται σε τιµή κάτω του άρτιου στο οποίο ο εκδότης δεν καταβάλει τοκοµερίδιο αλλά την 

άρτια αξία στην λήξη. 

Μερίδια ΟΣΕΚΑ 

Οι ΟΣΕΚΑ είναι οµάδα περιουσίας αποτελούµενη από κινητές αξίες και µετρητά η οποία ανήκει στους 

συµµετέχοντες σε αυτή (µεριδιούχους) εξ’ αδιαιρέτου. 

Παράγωγα 

Τα παράγωγα αποτελούν σύνθετα και πολύπλοκα χρηµατοπιστωτικά µέσα, το περιεχόµενο των οποίων ποικίλλει 

αναλόγως των «υποκειµένων µέσων» (underlying instruments), εκείνων δηλαδή των χρηµατοπιστωτικών µέσων 

ή προϊόντων, συνάρτηση και σύνθεση των οποίων αποτελούν τα παράγωγα. Σε ένα παράγωγο µπορούν να 

περιέχονται ευρύ φάσµα υποκείµενων µέσων, σε ποικίλες παραλλαγές και συνδυασµούς. Τούτο έχει ως συνέπεια 

την ύπαρξη και δυνατότητα δηµιουργίας απροσδιορίστου αριθµού τύπων παραγώγων. Τα παράγωγα 

διαµορφώνονται, συνήθως, υπό µορφή συµβολαίων µεταξύ των µερών, µε τα οποία συµφωνείται η εκπλήρωση 

των αµοιβαίως αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων σε ένα ή περισσότερα µελλοντικά χρονικά σηµεία. Η αξία τους 

διαµορφώνεται βάσει της αξίας των υποκειµένων µέσων, που µπορεί να είναι µετοχές, αξιόγραφα, 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, εµπορεύµατα και χρηµατοοικονοµικοί δείκτες και οποιοσδήποτε 

συνδυασµός αυτών. Οι βασικότεροι τύποι παραγώγων είναι τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης ή 

προθεσµιακά συµβόλαια (futures), τα συµβόλαια δικαιώµατος προαίρεσης (options) και τα συµβόλαια 

ανταλλαγής (swaps).  Σηµειώνεται ότι η δυνητική ζηµία ενός παραγώγου προϊόντος µπορεί να ξεπεράσει το 100% 

του επενδεδυµένου κεφαλαίου, δεδοµένου ότι υπάρχουν τύποι παραγώγων που αγοράζονται µε περιθώριο 

ασφάλισης (µόχλευση) και η διατήρηση της θέσης σε αυτά δηµιουργεί την υποχρέωση καταβολής αξίας 

µεγαλύτερης του αρχικώς επενδεδυµένου κεφαλαίου. 
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  3.2 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

Η επένδυση σε χρηµατοπιστωτικά µέσα εγκυµονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιµάκωση των κινδύνων 

αυτών διαφέρει, εξαρτώµενη από ποικίλες παραµέτρους που θα παρατεθούν µε συντοµία στη συνέχεια, η 

διενέργεια επένδυσης σε χρηµατοπιστωτικά µέσα συνεπάγεται πάντοτε έκθεση σε κινδύνους που δεν µπορούν 

να καλυφθούν πλήρως. Οι κίνδυνοι αυτοί συνίστανται, γενικώς, στη µείωση της αξίας της επενδύσεως ή, ακόµη, 

και στην απώλεια του επενδυόµενου ποσού. Υπό περιστάσεις, µάλιστα, µπορεί να δηµιουργηθεί υποχρέωση 

καταβολής από τον Πελάτη και επιπλέον ποσών από αυτά που αυτός επένδυσε, προς κάλυψη ζηµίας που µπορεί 

να γεννηθεί.  

 

Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι  

Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι του τρόπου λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς 

και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος, αναφύονται δε υπό περιστάσεις που δεν µπορεί κανείς να 

προβλέψει ή να αποκλείσει. Συνδέονται µε τη λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος εν γένει, των 

πιστωτικών ιδρυµάτων, των ΕΠΕΥ και των εκδοτών, που εκδίδουν χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία αποτελούν 

αντικείµενο της επένδυσης, συνιστούν δε παραµέτρους που επηρεάζουν ένα ή περισσότερα από αυτά τα µεγέθη, 

η µεταβολή των οποίων επηρεάζει την αξία µιας επένδυσης. ∆ιεθνείς οργανισµοί, οι κεντρικές τράπεζες και 

πολλοί άλλοι φορείς καταβάλλουν σηµαντικές και συστηµατικές προσπάθειες για τη θωράκιση του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και των αγορών και την προστασία τους από την επέλευση τέτοιων κινδύνων. 

Πλην όµως, παρά τις προσπάθειες αυτές, δεν αποκλείεται η επέλευσή τους, η οποία µπορεί να έχει τόσο γενικό, 

όσο και ειδικό χαρακτήρα, συνδεόµενη δηλαδή µε συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή µε ορισµένους 

χρηµατοπιστωτικούς φορείς και µπορεί να επιφέρει απώλεια του συνόλου της επένδυσης. Σηµειώνεται δε ότι, 

υπό περιστάσεις, µπορεί να δηµιουργηθεί υποχρέωση καταβολής από τον Πελάτη και επιπλέον ποσών από αυτά 

που αυτός επένδυσε, προς κάλυψη ζηµίας που µπορεί να προκύψει. Τέτοια υποχρέωση είναι ενδεχόµενο να 

προκύψει κατά κύριο λόγο σε συναλλαγές επί παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων ως άνω. Η παράθεση των 

κινδύνων που ακολουθεί είναι ενδεικτική και γίνεται για να διευκολύνει την  κατανόηση του τρόπου λειτουργίας 

της κεφαλαιαγοράς και των γενικότερων παραγόντων, που επηρεάζουν την αξία και τιµή µιας επένδυσης.  

1. Συστηµικός κίνδυνος (systemic risk)  

Η αδυναµία ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος να εκπληρώσει ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του δύναται να 

προκαλέσει την αδυναµία άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (συµπεριλαµβανοµένων των ΕΠΕΥ) ή 

επιχειρήσεων να εκπληρώσουν τις δικές τους υποχρεώσεις, όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσµες.   

2. Πολιτικός κίνδυνος (political risk)  

Οι διεθνείς εξελίξεις σε πολιτικό, διπλωµατικό και στρατιωτικό επίπεδο επηρεάζουν την πορεία των 

χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών.  

3. Κίνδυνος πληθωρισµού (inflation risk)  

Η πορεία του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή επηρεάζει την πραγµατική αξία του επενδυόµενου κεφαλαίου 

και των προσδοκωµένων αποδόσεων.  

4. Συναλλαγµατικός κίνδυνος  

Μεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες επηρεάζουν την αξία µιας επένδυσης που γίνεται σε νόµισµα 

διαφορετικό από το βασικό νόµισµα του επενδυτή, αλλά και τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις των επιχειρήσεων.  

5. Κίνδυνος επιτοκίου (interest rate risk)  

Η εξέλιξη των επιτοκίων ενδέχεται να επιδράσει στην τιµή διαπραγµάτευσης ορισµένων χρηµατοπιστωτικών 

µέσων, όπως τα οµόλογα και τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχουν υποκείµενη αξία επηρεαζόµενη 

από τις µεταβολές αυτές (π.χ. σε Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Οµόλογα).  

6. Πιστωτικός κίνδυνος (credit risk)  

Συνίσταται στην πιθανότητα επέλευσης ζηµίας συνεπεία αδυναµίας εκπλήρωσης συµβατικών υποχρεώσεων 

συµβαλλοµένου. Η επίδραση του πιστωτικού κινδύνου είναι πολλαπλή: Μπορεί να αφορά εκδότη – και κατά 

συνέπεια τα χρηµατοπιστωτικά του µέσα – πιστωτικό ίδρυµα ή ΕΠΕΥ – και, κατά συνέπεια, να πλήξει τη 

φερεγγυότητά του – κλπ.  

7. Κίνδυνος αγοράς (market risk)  

Συνίσταται στον κίνδυνο µείωσης της αξίας ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου λόγω µεταβολών στην αγορά. Κατ’ 

επέκταση, αποτελεί τον κίνδυνο των οικονοµικών δραστηριοτήτων που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την 

εκάστοτε αγορά. Οι τέσσερις συνηθέστεροι παράγοντες κινδύνου της αγοράς είναι οι εξής:  

- Κίνδυνος µετοχών, ήτοι ο κίνδυνος να µεταβληθούν οι τιµές των µετοχών συνεπεία διαφόρων παραγόντων, 

γεγονός που µπορεί να επηρεάζει την εκπλήρωση υποχρεώσεων των χρηµατοπιστωτικών φορέων.  

- Κίνδυνος επιτοκίου, (βλ. ανωτέρω υπό 5).  

- Συναλλαγµατικός κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος µεταβολής των συναλλαγµατικών ισοτιµιών (βλ. ανωτέρω υπό 

4.)  
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- Κίνδυνος εµπορευµάτων, που αφορά τον κίνδυνο µεταβολής των τιµών των εµπορευµάτων, όπως των µετάλλων 

ή του σίτου.  

Η µεταβολή δεικτών µετοχών ή άλλων δεικτών αποτελεί επίσης παράγοντα που λαµβάνεται υπόψη κατά την 

αξιολόγηση του κινδύνου αγοράς.  

8. Κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk)  

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος και προκαλείται από τυχόν έλλειψη ρευστότητας 

στην αγορά ως προς ένα ή και περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Η µη εκδήλωση ζήτησης και προσφοράς 

πλήττει την εµπορευσιµότητα των χρηµατοπιστωτικών µέσων και τα καθιστά ευάλωτα σε φαινόµενα 

κερδοσκοπίας και χειραγώγησης, επηρεάζοντας αρνητικά την πιθανότητα επίτευξης «δίκαιας τιµής». Ο κίνδυνος 

ρευστότητας συναντάται κυρίως σε αναδυόµενες αγορές ή αγορές όπου διενεργούνται συναλλαγές µικρού όγκου 

(«ρηχές αγορές»).  

9. Λειτουργικός κίνδυνος (operational risk)  

Γεννάται λόγω εφαρµογής ανεπαρκών ή αποτυχηµένων εσωτερικών διαδικασιών, προσωπικού και 

πληροφορικών ή επικοινωνιακών συστηµάτων, καθώς και λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως φυσικές 

καταστροφές ή τροµοκρατικές επιθέσεις, που θέτουν εκτός λειτουργίας τα συστήµατα διακανονισµού των 

συναλλαγών ή µειώνουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αντικείµενα της συναλλαγής.  

10. Κανονιστικός και νοµικός κίνδυνος (Regulatory and legal risk)  

Ο εν λόγω κίνδυνος πηγάζει:  

α) Από µεταβολές στο νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις αγορές, τις συναλλαγές σε αυτές τις αγορές, 

τη φορολόγηση των επενδύσεων που διενεργούνται σε µία συγκεκριµένη αγορά.   

β) Από αδυναµία εκτέλεσης συµβάσεων λόγω νοµικών προβληµάτων κλπ.   

11. Κίνδυνος συστηµάτων διαπραγµάτευσης  

Το Σύστηµα ∆ιαπραγµάτευσης µέσω του οποίου γίνεται η διαπραγµάτευση στις ρυθµιζόµενες αγορές ή ΠΜ∆ 

(Πολυµερής Μηχανισµός ∆ιαπραγµάτευσης) ή  ΜΟ∆ (Μηχανισµός Οργανωµένης ∆ιαπραγµάτευσης),  υπόκειται 

στον κίνδυνο της προσωρινής βλάβης ή διακοπής  λειτουργίας. Έτσι, όταν καθίσταται ανέφικτη η 

διαπραγµάτευση για ικανό χρονικό διάστηµα, ενδέχεται να προκληθεί διαταραχή στην οµαλή λειτουργία της 

αγοράς και βλάβη στα συµφέροντα των επενδυτών, ιδίως στην περίπτωση που κάποιος επενδυτής προσδοκά να 

κλείσει ανοικτή του θέση.  

12. Κίνδυνος διακανονισµού (settlement risk)  

Συνιστά ειδική µορφή πιστωτικού κινδύνου και προκύπτει λόγω µη προσήκουσας εκπλήρωσης υποχρεώσεων 

των αντισυµβαλλοµένων που συµµετέχουν σε συστήµατα πληρωµών και διακανονισµού συναλλαγών επί 

χρηµατοπιστωτικών µέσων, π.χ. όταν το ένα εκ των συναλλασσόµενων µερών δεν παραδίδει τους τίτλους που 

έχει πωλήσει και οφείλει να παραδώσει ή, επί αγοράς, όταν δεν καταβάλλει το οφειλόµενο τίµηµα των τίτλων.  

13. Κίνδυνος συγκέντρωσης (concentration risk)  

Είναι ο κίνδυνος που αναλαµβάνει επενδυτής που επενδύει όλα τα χρηµατικά του διαθέσιµα σε ένα µόνον 

χρηµατοπιστωτικό µέσο. Βρίσκεται στον αντίποδα της διαφοροποίησης του κινδύνου, όταν ο επενδυτής 

τοποθετεί τα διαθέσιµά του σε περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα και δη διαφορετικών χαρακτηριστικών, που 

έχουν και στοιχεία παραπληρωµατικότητας.  

 

4.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ή ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

Η Εταιρεία κατά την φύλαξη χρηµατοπιστωτικών µέσων και/ή κεφαλαίων Πελατών, συµµορφώνεται µε την 

ισχύουσα σχετική νοµοθεσία.  

 

Η Εταιρεία ενηµερώνει τον Πελάτη ότι τα χρηµατοπιστωτικά µέσα καθώς και τα κεφάλαιά του, φυλάσσονται ως 

εξής: 

(α) Μετοχές ή εταιρικά οµόλογα τηρούνται σε άυλη µορφή καταχωρηµένα στο σύστηµα άυλων τίτλων του 

Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σε λογαριασµούς άυλων τίτλων σε µερίδα επ’ ονόµατι του Πελάτη µε χειριστή 

την Εταιρεία. 

(β) Τα κεφάλαια του Πελάτη κατατίθενται από την Εταιρεία σε τραπεζικό λογαριασµό πιστωτικών ιδρυµάτων, 

επ’ ονόµατι της ιδίας µε σαφή ένδειξη στο πιστωτικό ίδρυµα ότι πρόκειται για κεφάλαια πελατών της. Σύµφωνα 

µε την υφιστάµενη ελληνική νοµοθεσία περί του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), από 

την εγγύηση καλύπτεται ο πραγµατικός δικαιούχος, εφόσον το πρόσωπο αυτό ορίζεται ή δύναται να οριστεί πριν 

από την ηµεροµηνία κατά την οποία µία κατάθεση καθίσταται µη διαθέσιµη. Σε περίπτωση πολλών πραγµατικών 

δικαιούχων, για την εφαρµογή του καλυπτόµενου ορίου των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ως ανώτατο όριο 

αποζηµίωσης για καλυπτόµενες καταθέσεις του ίδιου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυµα που καλύπτεται από το 

ΤΕΚΕ, λαµβάνεται υπόψη το µερίδιο που αναλογεί στον καθένα µε βάση τις νόµιµες ή συµβατικές ρυθµίσεις 

που διέπουν τη διαχείριση των κατατεθέντων ποσών. 
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Η Εταιρεία ακολουθεί πολιτική διαχωρισµού των τίτλων και ρευστών διαθεσίµων των πελατών της και φροντίζει 

ώστε όλες οι επενδύσεις του Πελάτη να καταχωρίζονται στο όνοµά του.  

Ειδικώς κατά την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, τα χρηµατοπιστωτικά µέσα 

που απαρτίζουν το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο του Πελάτη φυλάσσονται είτε από την Εταιρεία είτε από 

πιστωτικό ίδρυµα (Θεµατοφύλακας) δυνάµει σχετικής συµβάσεως θεµατοφυλακής την οποία κατά την απόλυτη 

διακριτική της ευχέρεια δύναται να υπογράφει η Εταιρεία µε πιστωτικό ίδρυµα της επιλογής της. Η Εταιρεία 

ευθύνεται  µόνο ως προς την επιλογή του Θεµατοφύλακα και µόνο για δόλο ή βαριά αµέλεια. Τόσο η Εταιρεία 

όσο και ο τυχόν Θεµατοφύλακας εφαρµόζουν πολιτική διαχωρισµού των χρηµατοπιστωτικών µέσων των 

πελατών της Εταιρείας ανά πελάτη. Αυτό δεν ισχύει για τα µετρητά τα οποία ο Θεµατοφύλακας φυλάσσει υπό 

την ιδιότητα του πιστωτικού ιδρύµατος ως τραπεζικές καταθέσεις. 

Περαιτέρω, η Εταιρεία ενηµερώνει τον Πελάτη ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις για χρηµατοπιστωτικά µέσα της 

αλλοδαπής ενδέχεται αυτά να κατέχονται από τρίτο σε συλλογικό λογαριασµό στο όνοµα της Εταιρείας για 

λογαριασµό των Επενδυτών. Επιπλέον η Εταιρεία ενηµερώνει τον Πελάτη ότι ενδέχεται κατά περίπτωση κατά 

την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών οι λογαριασµοί φύλαξης χρηµατοπιστωτικών µέσων και/ή κεφαλαίων του 

Πελάτη να υπαχθούν σε νοµοθεσία ή δικαιοδοσία άλλη από εκείνη ενός κράτους µέλους της Ε.Ε. και τα 

δικαιώµατά του εξ’ αυτού του λόγου µπορούν να διαφέρουν ανάλογα. 

 

Η Εταιρεία λαµβάνει κατάλληλα µέτρα ώστε να προστατεύει τα δικαιώµατα κυριότητας του Πελάτη, ιδίως σε 

περίπτωση αφερεγγυότητας και να αποτρέπει την χρησιµοποίηση των χρηµατοπιστωτικών µέσων για ίδιο 

λογαριασµό εκτός εάν ο Πελάτης έχει δώσει τη ρητή προς τούτο συγκατάθεσή του.  

 

Η Εταιρεία ακολουθεί πολιτικές µε στόχο τη διασφάλιση µη ύπαρξης εµπράγµατων βαρών ή δικαιωµάτων 

συµψηφισµού επί χρηµατοπιστωτικών µέσων του Πελάτη, που να επιτρέπουν σε τρίτους να διαθέτουν τα 

χρηµατοπιστωτικά µέσα ή κεφάλαια του Πελάτη για την είσπραξη οφειλών που δεν έχουν σχέση µε τον Πελάτη 

ή την παροχή υπηρεσιών προς τον Πελάτη (εκτός εάν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία σε 

δικαιοδοσία τρίτης χώρας, στην οποία κατέχονται κεφάλαια ή χρηµατοπιστωτικά µέσα του Πελάτη). Η Εταιρεία 

κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών θα συµφωνεί µε τον Πελάτη την επιφύλαξη του δικαιώµατός της 

να συµψηφίζει µετρητά διαθέσιµα ή εάν αυτά δεν επαρκούν να ρευστοποιεί ικανά χρηµατοπιστωτικά µέσα του 

Πελάτη προκειµένου να συµψηφίσει µέρος ή και το σύνολο του προϊόντος ρευστοποίησης µε οποιοδήποτε 

οφειλόµενο δυνάµει σχετικής συµβάσεως ποσό. 

 

Η Εταιρεία δεν συνάπτει συµφωνίες για συναλλαγές χρηµατοδότησης τίτλων σχετιζόµενες µε πιστωτικά µέσα 

που κατέχονται για λογαριασµό του Πελάτη σε συλλογικό λογαριασµό που τηρείται από τρίτον και δεν θα 

χρησιµοποιεί τα χρηµατοπιστωτικά µέσα του Πελάτη µε άλλο τρόπο για ίδιο λογαριασµό άλλου πελάτη, χωρίς 

τη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη. 

 

Ενηµέρωση πελάτη όσον αφορά την κατοχή χρηµατοπιστωτικών µέσων 

Η Εταιρεία αποστέλλει στον Πελάτη σε τριµηνιαία βάση έγγραφη ή ηλεκτρονική ενηµέρωση η οποία 

περιλαµβάνει:  

� λεπτοµερή στοιχεία για όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή κεφάλαια που κατέχει η Εταιρεία για λογαριασµό 

του Πελάτη, κατά το τέλος της χρονικής περιόδου που καλύπτει η ενηµέρωση, 

� ενηµέρωση κατά πόσο τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή κεφάλαια του Πελάτη αποτέλεσαν αντικείµενο 

συναλλαγών χρηµατοδότησης τίτλων, 

� ενηµέρωση κατά πόσον ο Πελάτης απέκτησε οποιοδήποτε όφελος, ως αποτέλεσµα συµµετοχής του σε 

συναλλαγή χρηµατοδότησης τίτλων, καθώς και τη γενεσιουργό αιτία αυτού του οφέλους  

� την αγοραία ή, όταν δεν είναι διαθέσιµη, την εκτιµώµενη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που 

περιλαµβάνονται στην ενηµέρωση, µε σαφή ένδειξη του γεγονότος ότι η έλλειψη αγοραίας τιµής είναι πιθανό 

να είναι ενδεικτική έλλειψης ρευστότητας 

� Το καθεστώς κυριότητας των χρηµατοπιστωτικών µέσων του Πελάτη όπως τυχόν εµπράγµατες ασφάλειες  

� Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και κεφάλαια για τα οποία επιτρέπεται χρηµατοοικονοµικό ενέχυρο. 

Την ανωτέρω πληροφόρηση αποστέλλει η Εταιρεία µόνο εάν και στο µέτρο που δεν έχει ήδη παρασχεθεί σε άλλη 

περιοδική κατάσταση που του έχει αποστείλει η ίδια ή τρίτος. 
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ 

 

Όλες οι χρεώσεις που επιβαρύνουν τους πελάτες της εταιρείας µας (προµήθειες, φόροι, µεταβιβαστικά, λοιπά 

κόστη και χρεώσεις) είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες διατάξεις και την τιµολογιακή πολιτική της Εταιρείας µας. 

Τα ανωτέρω είναι στη διάθεση του πελάτη στα γραφεία της Εταιρείας µας και αναρτώνται και στην ιστοσελίδα 

της Εταιρείας µας www.cyclos.gr.  

 

Ειδικότερα, η Εταιρεία γνωστοποιεί στον Πελάτη το συνολικό ποσό των προµηθειών και χρεώσεων και του 

κόστους και των επιβαρύνσεων που βαρύνουν τον Πελάτη και απορρέουν από κάθε συναλλαγή που εκτελεί η 

Εταιρεία για λογαριασµό του Πελάτη τόσο εκ των προτέρων όσο και σε ετήσια βάση απολογιστικά. Σε 

περίπτωση που το πραγµατικό κόστος δεν είναι διαθέσιµο εκ των προτέρων η Εταιρεία δύναται να στηρίζει την 

ενηµέρωσή της σε εύλογες εκτιµήσεις.  

Περιεχόµενο ενηµέρωσης  

Στον Πελάτη παρέχεται ως ενηµέρωση: 

α) Το συνολικό κόστος και επιβαρύνσεων που χρεώνονται από την Εταιρεία ή από άλλα µέρη, στην περίπτωση 

που ο Πελάτης έχει παραπεµφθεί σε αυτά, για την επενδυτική υπηρεσία (τις επενδυτικές υπηρεσίες) και/ή 

παρεπόµενες υπηρεσίες παρεχόµενες στον Πελάτη. Όταν η Εταιρεία προτείνει ή διαθέτει στον Πελάτη 

υπηρεσίες που παρέχονται από άλλη επιχείρηση, αθροίζει τα κόστη και τις επιβαρύνσεις των υπηρεσιών της µε 

τα κόστη και τις επιβαρύνσεις των υπηρεσιών που παρέχονται από την άλλη επιχείρηση. Οι πληρωµές τρίτων 

µερών εισπραττόµενες από επιχειρήσεις επενδύσεων σε σχέση µε την επενδυτική υπηρεσία που παρέχεται σε 

Πελάτη αναφέρονται χωριστά και τα συνολικά κόστη και επιβαρύνσεις προστίθενται και εκφράζονται ως 

χρηµατικό ποσό και ως ποσοστό  

β) Το συνολικό κόστος και επιβαρύνσεις που σχετίζονται µε την κατασκευή και διαχείριση των 

χρηµατοπιστωτικών µέσων, ως άθροισµα. 

γ) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε µέρος του συνολικού κόστους και επιβαρύνσεων πρέπει να καταβληθεί σε 

ξένο νόµισµα ή αντιπροσωπεύει ποσό εκφρασµένο σε ξένο νόµισµα, παρέχεται ένδειξη του σχετικού νοµίσµατος 

και ισχύουσες ισοτιµίες και κόστη µετατροπής. 

δ) Απεικόνιση του αθροιστικού αποτελέσµατος του κόστους επί της απόδοσης κατά την παροχή επενδυτικών 

υπηρεσιών. 

Ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει αναλυτικότερη ενηµέρωση. 

 

Εκ των προτέρων πληροφόρηση για το κόστος των χρηµατοπιστωτικών µέσων:  

Η ως άνω πληροφόρηση υπό β) παρέχεται τον Πελάτη εκ των προτέρων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν η Εταιρεία προτείνει ή διαθέτει χρηµατοπιστωτικά µέσα σε πελάτες ή 

β) όταν η Εταιρεία πρέπει να παρέχει στον Πελάτη έγγραφα βασικών πληροφοριών  ΟΣΕΚΑ ή έγγραφα βασικών 

πληροφοριών για επενδυτές που αφορούν συσκευασµένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και 

επενδυτικά προϊόντα βασιζόµενα σε ασφάλιση (PRIIP) όσον αφορά τα σχετικά χρηµατοπιστωτικά µέσα, 

σύµφωνα µε την οικεία ενωσιακή νοµοθεσία. 

Ετήσια περιοδική πληροφόρηση:  

Η Εταιρεία παρέχει επίσης ετήσια πληροφόρηση για όλα τα κόστη και επιβαρύνσεις που σχετίζονται µε τα 

Χρηµατοπιστωτικά Μέσα και τις επενδυτικές ή παρεπόµενες υπηρεσίες σε περίπτωση που έχει προτείνει ή 

διαθέσει τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή έχει παράσχει στον Πελάτη το βασικό έγγραφο πληροφοριών και διατηρεί 

ή διατηρούσε σταθερή σχέση µε τον Πελάτη στη διάρκεια του έτους. Η ανωτέρω πληροφόρηση βασίζεται στο 

πραγµατικό κόστος και παρέχεται σε εξατοµικευµένη βάση. Η Εταιρεία µπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια 

να παρέχει στον Πελάτη την ως άνω συνολική πληροφόρηση σχετικά µε τα κόστη και τις επιβαρύνσεις των 

επενδυτικών υπηρεσιών και των χρηµατοπιστωτικών σε συνδυασµό µε τις υφιστάµενες περιοδικές εκθέσεις που 

παρέχει στον Πελάτη. 

 
5.1 ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

Η Εταιρεία στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών, αποστέλλει στον 

πελάτη, µέσω τηλεοµοιοτυπικού µηνύµατος (fax) ή e-mail ή επιστολής, ειδοποίηση για την επιβεβαίωση 

εκτέλεσης της εντολής του (Πινακίδιο), έως την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την εκτέλεση της εντολής του, ή 

µετά τη λήψη της επιβεβαίωσης που τυχόν της αποστέλλει τρίτος σε περίπτωση που τυχόν η Εταιρεία λαµβάνει 

επιβεβαίωση από τρίτο. Το Πινακίδιο  περιλαµβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: 

α) το στοιχείο αναγνώρισης της Εταιρείας, β) το όνοµα του πελάτη, γ) την ηµέρα και χρόνο διαπραγµάτευσης, δ) 

το είδος της εντολής, ε) τον τόπο διαπραγµάτευσης, στ) την ταυτοποίηση του µέσου, ζ) την ένδειξη 

αγοράς/πώλησης, η) τη φύση της εντολής αν δεν είναι αγορά ή πώληση, θ) την ποσότητα, ι) την τιµή ανά µονάδα, 
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ια) το συνολικό τίµηµα, ιβ) το συνολικό ποσό των προµηθειών και εξόδων που χρεώθηκαν, ιγ) την 

συναλλαγµατική ισοτιµία που τυχόν χρησιµοποιήθηκε, ιδ) τις ευθύνες του πελάτη όσον αφορά τον διακανονισµό 

της συναλλαγής, συµπεριλαµβανοµένης της προθεσµίας πληρωµής ή παράδοσης, καθώς και τα κατάλληλα 

στοιχεία λογαριασµού, εάν τα εν λόγω στοιχεία και ευθύνες δεν γνωστοποιήθηκαν προηγουµένως στον πελάτη, 

ιε) εάν ο αντισυµβαλλόµενος του πελάτη ήταν η ίδια η επιχείρηση επενδύσεων ή οποιοδήποτε πρόσωπο στον 

όµιλο της επιχείρησης επενδύσεων ή άλλος πελάτης της επιχείρησης επενδύσεων, το γεγονός ότι αυτό συνέβη, 

εκτός εάν η εντολή εκτελέσθηκε µέσω συστήµατος διαπραγµάτευσης που διευκολύνει την ανώνυµη 

διαπραγµάτευση. 

Η Εταιρεία δεν θα αποστέλλει το ανωτέρω Πινακίδιο εκτέλεσης εντολής στον πελάτη, σε περίπτωση που 

πρόκειται να αποσταλεί άµεσα στον πελάτη από άλλο πρόσωπο επιβεβαίωση που περιέχει τις ίδιες πληροφορίες. 

Σε περίπτωση εντολής ιδιώτη πελάτη, η οποία αφορά µερίδια ή µετοχές οργανισµού συλλογικών επενδύσεων και 

η οποία εκτελείται περιοδικά, η Εταιρεία, αντί του Πινακιδίου εκτέλεσης εντολής θα παρέχει στον Πελάτη, κάθε 

έξι µήνες τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαµβάνει και η άνω ειδοποίηση. 

Η Εταιρεία στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου αποστέλλει στους πελάτες της εντός 

των πρώτων δέκα (10) εργασίµων ηµερών κάθε τριµήνου, έγγραφη αναλυτική ενηµέρωση από την οποία να 

προκύπτουν µε σαφήνεια επιπλέον των ανωτέρω υπό α έως και ια στοιχείων και τα εξής: i) η επωνυµία της 

εταιρείας, ii) το όνοµα ή άλλο χαρακτηρισµό του λογαριασµού του πελάτη iii) κατάσταση του περιεχοµένου και 

της αποτίµησης του χαρτοφυλακίου, καθώς και λεπτοµέρειες για κάθε διακρατούµενο χρηµατοπιστωτικό µέσο, 

την αξία του στην αγορά ή την εύλογη αξία του εάν η αξία του στην αγορά δεν είναι διαθέσιµη και το υπόλοιπο 

µετρητών στην αρχή και στο τέλος της περιόδου αναφοράς, καθώς και την απόδοση του χαρτοφυλακίου κατά τη 

διάρκεια της περιόδου αυτής, iv) το συνολικό ποσό των αµοιβών και τελών που χρεώθηκαν κατά την περίοδο 

αναφοράς, αναφέροντας χωριστά τουλάχιστον το σύνολο των αµοιβών διαχείρισης και το σύνολο των εξόδων 

που συνδέονται µε την εκτέλεση, περιλαµβανοµένης, κατά περίπτωση, δήλωσης ότι κατόπιν αιτήµατος θα 

παρασχεθεί λεπτοµερέστερη ανάλυση των στοιχείων αυτών, v) σύγκριση της απόδοσης κατά την περίοδο που 

καλύπτει η κατάσταση µε τον δείκτη επενδυτικής απόδοσης αναφοράς που (τυχόν) συµφωνήθηκε µεταξύ 

Εταιρείας και πελάτη vi) το συνολικό ποσό των συνδεόµενων µε το χαρτοφυλάκιο του πελάτη µερισµάτων, 

τόκων και άλλων πληρωµών που λήφθηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η κατάσταση vii) πληροφορίες 

σχετικά µε άλλες εταιρικές πράξεις που παρέχουν δικαιώµατα σχετιζόµενα µε χρηµατοπιστωτικά µέσα που 

διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο κατά περίπτωση, εκτός εάν ο πελάτης έχει επιλέξει να λαµβάνει πληροφορίες 

σε µεµονωµένη βάση για κάθε εκτελεσθείσα συναλλαγή, οπότε θα εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην επόµενη 

παράγραφο. Στην περίπτωση δε που διενεργούνται συναλλαγές σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα η 

ενηµέρωση παρέχει σαφή εικόνα της έκθεσης των θέσεων του πελάτη σε κίνδυνο, σε περίπτωση διακύµανσης 

των τιµών κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες της αγοράς.  

 

Ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει εγγράφως να ενηµερώνεται αµέσως για τις συναλλαγές που εκτελούνται στο 

πλαίσιο διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του. Εάν ο πελάτης έχει επιλέξει να λαµβάνει πληροφορίες σε 

µεµονωµένη βάση για κάθε εκτελεσθείσα συναλλαγή η περιοδική αναλυτική ενηµέρωση της προηγούµενης 

παραγράφου θα παρέχεται τουλάχιστον ανά δωδεκάµηνο, εκτός εάν αφορά συναλλαγές επί παραγώγων 

χρηµατοπιστωτικών µέσων οπότε αποστέλλεται σε τριµηνιαία βάση ή εάν τυχόν επιτρέπεται διαχείριση µε 

µόχλευση οπότε η περιοδική αναλυτική ενηµέρωση αποστέλλεται σε µηνιαία βάση. 

 

Η Εταιρεία κατά την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου και επενδυτικής συµβουλής εφόσον έχει 

συµφωνηθεί να συνεπάγεται διαρκή σχέση, θα ενηµερώνει τον πελάτη όταν η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου, 

όπως θα εκτιµάται στην αρχή κάθε περιόδου αναφοράς, υποτιµάται κατά 10% και εφεξής σε πολλαπλάσια του 

10% το αργότερο στη λήξη της εργάσιµης ηµέρας κατά την οποία σηµειώθηκε η υπέρβαση του ορίου ή, εάν η 

υπέρβαση του ορίου σηµειώθηκε σε µη εργάσιµη ηµέρα, στο κλείσιµο της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. Η 

Εταιρεία περαιτέρω ενηµερώνει τον πελάτη ότι εφόσον διατηρεί λογαριασµό στην Εταιρεία, ο οποίος 

περιλαµβάνει θέσεις σε µοχλευµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή συναλλαγές που συνεπάγονται ενδεχόµενη 

υποχρέωση, θα ενηµερώνει τον πελάτη όταν η αρχική αξία κάθε µέσου υποτιµάται κατά 10% και εφεξής σε 

πολλαπλάσια του 10%. Οι εκθέσεις αυτές θα υποβάλλονται για κάθε µέσο ξεχωριστά, εκτός εάν συµφωνηθεί 

διαφορετικά µε τον πελάτη, και θα υποβάλλονται το αργότερο στη λήξη της εργάσιµης µέρας κατά την οποία 

σηµειώθηκε η υπέρβαση του ορίου ή, εάν η υπέρβαση του ορίου σηµειώθηκε σε µη εργάσιµη ηµέρα, στο κλείσιµο 

της επόµενης εργάσιµης ηµέρας.  

 
5.2 ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ  
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Η Εταιρεία δεν θα καταβάλλει ούτε θα λαµβάνει αντιπαροχές από τρίτους κατά και σε σχέση µε την παροχή 

ανεξάρτητης επενδυτικής συµβουλής και της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οποιαδήποτε τυχόν 

αντιπαροχή λάβει η Εταιρεία κατά τη διενέργεια των ανωτέρω υπηρεσιών θα είναι υποχρεωµένη να τη 

µεταβιβάσει στον πελάτη. Η Εταιρεία ενδέχεται να καταβάλλει ή εισπράττει αντιπαροχές από τρίτους κατά και/ή 

σε σχέση µε την παροχή άλλων επενδυτικών υπηρεσιών, όπως παροχή µη ανεξάρτητης επενδυτικής συµβουλής 

και λήψης διαβίβασης εντολών πελατών, µόνο εφόσον η καταβολή ή η είσπραξή του έχει σχεδιαστεί για τη 

βελτίωση της ποιότητας της εν λόγω υπηρεσίας και δεν εµποδίζει τη συµµόρφωση της Εταιρείας µε το καθήκον 

της να ενεργεί δίκαια, έντιµα και επαγγελµατικά σύµφωνα µε τα συµφέροντα των Πελατών της και εν γένει όπου 

και όπως αυτό επιτρέπεται από το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η Εταιρεία θα ενηµερώνει για τα 

ανωτέρω τους πελάτες τόσο πριν όσο και µετά την παροχή της σχετικής υπηρεσίας. 

Στις αντιπαροχές δεν περιλαµβάνονται οι καταβολές αµοιβών ή οφέλους που επιτρέπουν ή είναι αναγκαίες για 

την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών όπως τα έξοδα φύλαξης, τα τέλη διακανονισµού και τα χρηµατιστηριακά 

τέλη, τα ρυθµιστικά τέλη ή τα νοµικά έξοδα κτλ. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει στον Εσωτερικό Κανονισµό της και 

εφαρµόζει Πολιτική Αντιπαροχών. 

  

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 

 

Η Εταιρεία στα πλαίσια της παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών της λήψης και διαβίβασης εντολών, της 

εκτέλεσης εντολών, της διαχείρισης χαρτοφυλακίου κτλ. λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο ώστε να εξυπηρετεί µε 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών της όταν εκτελεί η ίδια ή κατά τη διαχείριση 

χαρτοφυλακίων δίνει εντολές σε τρίτους για την εκτέλεση συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα για 

λογαριασµό των Πελατών και όταν κατά τη λήψη και διαβίβαση εντολών διαβιβάζει σε τρίτους τις εντολές τους 

για εκτέλεση. 

Στα πλαίσια της πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης εντολών που έχει θεσπίσει και ακολουθεί η Εταιρεία, λαµβάνει 

κάθε εύλογο µέτρο ώστε να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών της ως 

ανωτέρω, σταθµίζοντας κυρίως τους παρακάτω παράγοντες: τιµή, κόστος, ταχύτητα, την πιθανότητα εκτέλεσης 

και διακανονισµού, τον όγκο, τη φύση και οποιονδήποτε άλλο παράγοντα τυχόν αφορά την εκτέλεση της 

εκάστοτε εντολής. 

Η σχετική βαρύτητα των παραπάνω παραγόντων προσδιορίζεται από την Εταιρεία σε συνάρτηση µε τα παρακάτω 

κριτήρια: 

• Τα χαρακτηριστικά του πελάτη συµπεριλαµβανοµένης της κατηγοριοποίησης του ως ιδιώτη ή ως 

επαγγελµατία πελάτη 

• Τα χαρακτηριστικά της εντολής του πελάτη 

• Τα χαρακτηριστικά των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν το αντικείµενο της εντολής 

• Τα χαρακτηριστικά του τόπου εκτέλεσης όπου ενδέχεται να σταλεί προς εκτέλεση η εντολή 

Αναφορικά µε τους πελάτες που η Εταιρεία έχει κατηγοριοποιήσει ως «ιδιώτες», το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα 

θα προσδιορίζεται :  

• Βάσει του συνολικού τιµήµατος, το οποίο αντιπροσωπεύει την τιµή του χρηµατοπιστωτικού µέσου και τις 

χρεώσεις που σχετίζονται µε την εκτέλεση, οι οποίες περιλαµβάνουν όλα τα έξοδα που συνδέονται άµεσα µε 

την εκτέλεση της εντολής και βαρύνουν τον πελάτη, όπως τέλη του τόπου εκτέλεσης, τέλη εκκαθάρισης και 

διακανονισµού και όλες τις λοιπές αµοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους οι οποίοι συµµετέχουν στην 

εκτέλεση της εντολής. 

• Με κριτήριο την πιθανότητα εκτέλεσης και την ασφάλεια της συναλλαγής  

 

Η Εταιρεία στα πλαίσια της πολιτικής της για την βέλτιστη εκτέλεση των εντολών πελατών της, εκτελεί ή κατά 

περίπτωση δίνει εντολές σε τρίτους για την εκτέλεση συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα για λογαριασµό 

των Πελατών και διαβιβάζει σε τρίτους τις εντολές τους για εκτέλεση, σε τόπους συναλλαγών που κρίνει πως 

πληρούν επαρκή κριτήρια ρευστότητας, ανταγωνιστικότητας, ασφάλειας και διαφάνειας συναλλαγών. Στη 

συνέχεια η Εταιρεία παραθέτει κατάλογο µε τους τόπους εκτέλεσης που καλύπτουν τα κριτήριά της σύµφωνα µε 

την πολιτική εκτέλεσης εντολών : 

Στον παρακάτω πίνακα περιλαµβάνονται οι κυριότεροι τόποι εκτέλεσης που εναρµονίζονται µε την πολιτική 

βέλτιστης εκτέλεσης εντολών της Εταιρείας: 

 

 

 

Χρηµατοπιστωτικό µέσο Τόπος εκτέλεσης εντολής 

Μετοχές και παράγωγα προϊόντα ελληνικών 

εταιριών 
Χρηµατιστήριο Αθηνών 
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Μετοχές ευρωπαϊκών εταιριών 

London Stock Exchange 

Euronext Paris 

Euronext Amsterdam 

Euronext Brussels 

Euronext Lisboa 

Xetra 

Swiss Exchange 

Bolsas y Mercados Españoles (BME) 

Irish Stock Exchange 

Mercato Continuo Italia (Milano) 

NASDAQ OMX Helsinki 

BSE Sofia 

BSE Bucharest 
 

Μετοχές Η.Π.Α NYSE, NASDAQ, AMEX 

 

Στον ακόλουθο πίνακα περιλαµβάνονται οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί που εναρµονίζονται µε την πολιτική 

βέλτιστης εκτέλεσης εντολών της Εταιρείας: 

 

Χρηµατοπιστωτικό µέσο Χρηµατοπιστωτικός οργανισµός 

Μετοχές και παράγωγα προϊόντα εξωτερικού ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΕΧΑΕ 
Οµόλογα, οµολογίες (εσωτερικού και εξωτερικού) που 

διαπραγµατεύονται σε Χρηµατιστήρια ή σε OTC 
Τραπεζικά ιδρύµατα ηµεδαπής και αλλοδαπής 

Οµολογίες επιχειρήσεων και µέσα χρηµαταγοράς 

(που διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήρια 

ηµεδαπής ή αλλοδαπής)  

Τραπεζικά ιδρύµατα και Χρηµατιστήρια 

ηµεδαπής και αλλοδαπής. 

Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων NN LUXEMBOURG 

Μέσα χρηµαταγοράς (που δεν διαπραγµατεύονται σε 

χρηµατιστήρια) 
Τραπεζικά ιδρύµατα ηµεδαπής και αλλοδαπής 

 

Η Εταιρεία εκτελεί εντολές κατά κύριο λόγο εντός ρυθµιζόµενων αγορών, Πολυµερών Μηχανισµών 

∆ιαπραγµάτευσης (ΠΜ∆) και Μηχανισµών Οργανωµένης ∆ιαπραγµάτευσης (ΜΟ∆) (από κοινού η ρυθµιζόµενη 

αγορά, ΠΜ∆ και ΜΟ∆ θα αναφέρονται εφεξής ως «Τόπος διαπραγµάτευσης»). 

Η Εταιρεία ενηµερώνει τον Πελάτη ότι η πολιτική εκτέλεσης εντολών που ακολουθεί προβλέπει τη δυνατότητα 

εκτέλεσης εντολών και εκτός Τόπου διαπραγµάτευσης.  

Ρυθµιζόµενη αγορά νοείται το πολυµερές σύστηµα το οποίο: 

(α) τελεί υπό τη διεύθυνση ή τη διαχείριση διαχειριστή αγοράς, 

(β) επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση πλειόνων συµφερόντων τρίτων για την αγορά και την πώληση 

χρηµατοπιστωτικών µέσων, εντός του συστήµατος και σύµφωνα µε τους κανόνες του οι οποίοι δεν παρέχουν 

διακριτική ευχέρεια, κατά τρόπο καταλήγοντα στη σύναψη σύµβασης σχετικής µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, 

τα οποία είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση, βάσει των κανόνων και των συστηµάτων του, και  

(γ) έχει λάβει άδεια λειτουργίας και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του τίτλου ΙΙΙ του ν. 4514/2018 ή της 

Οδηγίας 2014/65/ΕΕ. 

Ο Πελάτης µπορεί να παρέχει στην Εταιρεία τη ρητή συναίνεσή του προκειµένου να δύναται εκείνη να εκτελεί 

για λογαριασµό του εντολές και εκτός Τόπου διαπραγµάτευσης στα πλαίσια της εκάστοτε επενδυτικής σχέσης 

που τους συνδέει µε βάση τις ειδικότερες συµβάσεις που έχουν υπογράψει. Ο Πελάτης έχει το δικαίωµα καθ’ 

όλη τη διάρκεια ισχύος της συµβατικής τους σχέσης να άρει την άνω συναίνεσή του για την εκτέλεση εντολών 

εκτός Τόπου διαπραγµάτευσης µε σχετικό έγγραφό του στην Εταιρία.  

Η Εταιρεία επανεξετάζει τακτικά σε ετήσια βάση την πολιτική εκτέλεσης εντολών που έχει θεσπίσει ως ανωτέρω 

καθώς και εκτάκτως κάθε φορά που επέρχεται ουσιώδης µεταβολή που τυχόν θα επηρεάζει την δυνατότητα της 

Εταιρείας να συνεχίσει, κατά την εκτέλεση των εντολών να επιτυγχάνει σε συνεχή βάση το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσµα χρησιµοποιώντας τους τόπους εκτέλεσης που περιλαµβάνονται στην προεκτεθείσα πολιτική 

εκτέλεσης εντολών. 

 

Η Εταιρεία ενηµερώνει τον Πελάτη ότι όταν δίνει συγκεκριµένες εντολές ή οδηγίες για την εκτέλεση εντολών 

του στην Εταιρεία, θα καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια να ακολουθούνται οι οδηγίες του καθώς και ότι, 
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σε αυτή την περίπτωση, οι εν λόγω εντολές ή οδηγίες ενδέχεται να εµποδίσουν την Εταιρία να λάβει τα µέτρα 

που προβλέπονται στην πολιτική εκτέλεσης εντολών που τηρεί, αναφορικά µε τα στοιχεία που θα καλύπτονται 

από την εντολή του Πελάτη. 

 

Η Εταιρεία θα συνοψίζει και θα δηµοσιοποιεί σε ετήσια βάση για κάθε κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων 

τους πρώτους πέντε τόπους εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών, στους οποίους εκτέλεσε εντολές πελατών 

κατά το προηγούµενο έτος καθώς και στοιχεία για την ποιότητα της εκτέλεσης. Ειδικότερα, κατά την παροχή της 

υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου όταν η Εταιρεία επιλέγει άλλες επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών 

εκτέλεσης εντολών, θα συνοψίζει και θα δηµοσιοποιεί σε ετήσια βάση τις πρώτες πέντε επιχειρήσεις επενδύσεων 

από άποψη όγκου συναλλαγών στις οποίες διαβίβασε ή απέστειλε προς εκτέλεση εντολές πελατών κατά το 

προηγούµενο έτος, καθώς και στοιχεία για την ποιότητα της εκτέλεσης. Κατόπιν εύλογου αιτήµατος του Πελάτη, 

η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τις οντότητες στις οποίες διαβιβάζονται ή 

αποστέλλονται οι εντολές προς εκτέλεση. 

 

7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

Η Εταιρεία µας υποχρεούται να κατατάξει τους πελάτες της σε µία από τις τρεις κατηγορίες : «Επαγγελµατίας 

πελάτης», «Ιδιώτης πελάτης», «Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος», βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται στο 

Ν.4514/2018 και των πληροφοριών που διαθέτει η Εταιρεία µας. Η Εταιρεία µας ενηµερώνει τους πελάτες της 

εγγράφως για την κατηγοριοποίηση τους. Για την ορθή κατηγοριοποίηση των πελατών της η Εταιρεία µας πρέπει 

να λαµβάνει πλήρη και ακριβή στοιχεία, τα οποία οι πελάτες οφείλουν να της παρέχουν. Επίσης οι πελάτες πρέπει 

να ενηµερώνουν άµεσα την Εταιρεία µας για κάθε µεταβολή στα στοιχεία τους που µπορεί να επηρεάσει την 

κατηγοριοποίηση τους. Σε περίπτωση παροχής από τους πελάτες µη επαρκών ή µη αληθών  στοιχείων τους η 

εταιρεία µας δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασµένη κατηγοριοποίηση τους.   

Ο οποιοσδήποτε πελάτης δικαιούται να ζητήσει εγγράφως αλλαγή κατηγορίας. Η Εταιρεία µας θα εξετάσει το 

αίτηµα βάσει προϋποθέσεων που ορίζει ο νόµος και θα ενηµερώσει τον πελάτη για τις συνέπειες που µπορεί να 

συνεπάγεται για τον πελάτη η αλλαγή αυτή.   

 

Επαγγελµατίας Πελάτης   

Είναι ο πελάτης ο οποίος διαθέτει την πείρα, τις γνώσεις και την εξειδίκευση ώστε να λαµβάνει τις δικές του 

επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιµά δεόντως τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται και ο οποίος πληροί τα 

κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ του Ν.4514/2018. 

Επαγγελµατίες Πελάτες θεωρούνται οι Ε.Π.Ε.Υ, τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι 

Ο.Σ.Ε.ΚΑ και οι εταιρείες διαχείρισης τους, τα συνταξιοδοτικά ταµεία και οι εταιρείες διαχείρισης τους, άλλα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, διαπραγµατευτές σε χρηµατιστήρια εµπορευµάτων και συναφών παραγώγων, 

τοπικές επιχειρήσεις και άλλοι θεσµικοί επενδυτές,  εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δηµόσιοι φορείς που 

διαχειρίζονται το δηµόσιο χρέος, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισµοί όπως η Παγκόσµια 

Τράπεζα, το ∆.Ν.Τ, η Ε.Κ.Τ, η Ε.Τ.Ε., άλλοι θεσµικοί επενδυτές των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η 

επένδυση σε χρηµατοπιστωτικά µέσα. Επίσης µεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν σε ατοµική βάση τουλάχιστον 

δύο από τα ακόλουθα κριτήρια µεγέθους : 

- σύνολο ισολογισµού : 20.000.000 € 

- καθαρό κύκλο εργασιών : 40.000.000 € 

- ίδια κεφάλαια : 2.000.000 € 

 

Οι Επαγγελµατίες Πελάτες έχουν χαµηλότερο επίπεδο προστασίας από τους ιδιώτες πελάτες. 

 

Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος 

Ως Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι µπορούν να χαρακτηριστούν ορισµένοι από τους Επαγγελµατίες Πελάτες για 

την παροχή των υπηρεσιών : λήψη και διαβίβαση εντολών, εκτέλεση εντολών και οποιαδήποτε παρεπόµενη 

υπηρεσία άµεσα σχετιζόµενη µε αυτές ή όταν οι πελάτες αυτοί διαπραγµατεύονται για ίδιο λογαριασµό. 

 

Οι Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι έχουν το χαµηλότερο επίπεδο προστασίας από τις κατηγορίες της MiFID II. 

 

Ιδιώτης Πελάτης   

Είναι κάθε πελάτης που δεν είναι Επαγγελµατίας. 

 

Οι ιδιώτες πελάτες έχουν το υψηλότερο επίπεδο προστασίας. 
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Οι Πελάτες έχουν δικαίωµα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου, να ζητήσουν να ενταχθούν σε 

διαφορετική κατηγορία πελατών µε έγγραφη αίτησή τους, την οποία η Εταιρεία ενδέχεται να κάνει δεκτή υπό τις 

προϋποθέσεις του νόµου.  Η αλλαγή κατηγορίας µπορεί να επιφέρει περιορισµό όσον αφορά το επίπεδο 

προστασίας του Πελάτη. Ο Πελάτης που θεωρείται επαγγελµατίας πρέπει να ζητήσει ο ίδιος υψηλότερο επίπεδο 

προστασίας εάν θεωρεί ότι δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει ή να διαχειριστεί σωστά τους κινδύνους που 

αναλαµβάνει. Η Εταιρεία θα ενηµερώνει εγγράφως εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος τον Πελάτη για την 

έγκριση ή την απόρριψη της αιτήσεώς του. 

 

∆ιαφορές στην Προστασία Πελατών 

∆υνάµει της MiFID II, ο Ιδιώτης Πελάτης εξακολουθεί να λαµβάνει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας και 

πληροφόρησης συγκριτικά µε τον Επαγγελµατία Πελάτη και τον Επιλέξιµο Αντισυµβαλλόµενο. 

Περιληπτικά, ενώ οι Ιδιώτες Πελάτες δικαιούνται την πλήρη προστασία και ενηµέρωση που προβλέπει ο νόµος 

για τους λήπτες επενδυτικών υπηρεσιών, οι Επαγγελµατίες Πελάτες ενδέχεται να έχουν µειωµένο επίπεδο 

προστασίας και ή ενηµέρωσης ως προς τα εξής:  

(α) Η Εταιρεία µπορεί να παρέχει συνοπτικότερη περιγραφή της φύσης και των κινδύνων που συνδέονται µε τα 

χρηµατοπιστωτικά µέσα σε επαγγελµατίες πελάτες λαµβάνοντας υπόψη ότι ο Επαγγελµατίας Πελάτης θεωρείται 

εκ του νόµου ότι έχει επαρκή πείρα και γνώσεις επί των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών και των 

συνεπαγόµενων επενδυτικών κινδύνων.   

(β)Η Εταιρεία κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε επαγγελµατίες πελάτες έχει το δικαίωµα να 

συµφωνήσει σε περιορισµένη εφαρµογή των λεπτοµερών απαιτήσεων πληροφόρησης σε σχέση µε όλα τα κόστη 

και τις συναφείς επιβαρύνσεις. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να συµφωνεί σε τέτοιου είδους περιορισµούς κατά 

την παροχή υπηρεσιών επενδυτικών συµβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή στην περίπτωση όπου τα 

χρηµατοπιστωτικά µέσα ενσωµατώνουν παράγωγα, ανεξαρτήτως της παρεχόµενης επενδυτικής υπηρεσίας. 

(γ) Η Εταιρεία κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και επενδυτικής 

συµβουλής µπορεί να θεωρεί ότι πρόσωπο που έχει κατηγοριοποιηθεί ως Επαγγελµατίας Πελάτης διαθέτει την 

αναγκαία πείρα και γνώσεις για τους σκοπούς εκτίµησης µε τους όρους του νόµου της καταλληλότητας της 

υπηρεσίας και των χρηµατοπιστωτικών µέσων αναφορικά µε τον Πελάτη. Ειδικώς δε, κατά την παροχή της 

υπηρεσίας επενδυτικών συµβουλών η Εταιρεία µπορεί επιπλέον να θεωρήσει ότι ο Επαγγελµατίας Πελάτης έχει 

και την οικονοµική δυνατότητα να αναλάβει τον επενδυτικό κίνδυνο. 

 

Η Εταιρεία στις συναλλαγές της µε τους επιλέξιµους αντισυµβαλλόµενους, οφείλει να ενεργεί µε εντιµότητα, 

δικαιοσύνη και επαγγελµατισµό και να επικοινωνεί µε τρόπο που είναι ακριβής, σαφής και µη παραπλανητικός, 

λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του επιλέξιµου αντισυµβαλλόµενου και τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες. 

Επιπλέον, οφείλει να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για τον εντοπισµό και την πρόληψη ή τη διαχείριση των 

συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ αυτών των ιδίων, και των πελατών τους, ή µεταξύ δύο πελατών τους, κατά 

την παροχή οποιασδήποτε επενδυτικής και παρεπόµενης υπηρεσίας ή συνδυασµού αυτών των υπηρεσιών, 

περιλαµβανοµένων αυτών που οφείλονται στη λήψη αντιπαροχών από τρίτους ή στα συστήµατα αποδοχών της 

επιχείρησης επενδύσεων ή παροχής κινήτρων. 

Στην περίπτωση που η Εταιρεία παρέχει σε Επιλέξιµο Αντισυµβαλλόµενο, τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης 

και διαβίβασης εντολών πελατών, της εκτέλεσης εντολών για λογαριασµό πελατών, ή/ και οποιαδήποτε 

παρεπόµενη υπηρεσία άµεσα σχετιζόµενη µε συναλλαγές στο πλαίσιο τέτοιων υπηρεσιών / δραστηριοτήτων η 

Εταιρεία δεν είναι υποχρεωµένη να:  

• διενεργεί έλεγχο συµβατότητας για το παρεχόµενο προϊόν ή υπηρεσία, καθώς οι Επιλέξιµοι 

Αντισυµβαλλόµενοι θεωρείται ότι κατέχουν την απαιτούµενη εξειδίκευση έτσι ώστε να κατανοούν τους 

επενδυτικούς κινδύνους που συνδέονται µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επιθυµούν να λάβουν 

• εκτελεί εντολές για λογαριασµό Επιλέξιµων Αντισυµβαλλόµενων σύµφωνα µε τις αρχές Βέλτιστης 

Εκτέλεσης της επιχείρησης επενδύσεων και να παρέχει στον Πελάτη έκθεση βέλτιστης εκτέλεσης 

• γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά µε οποιαδήποτε αµοιβή ή προµήθεια που καταβάλλει ή εισπράττει η 

Εταιρεία 

• παρέχει γνωστοποιήσεις για συναλλαγές που συνεπάγονται ενδεχόµενη υποχρέωση. 
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8. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ 

 

Σε περίπτωση που η Εταιρεία αναθέσει σε τρίτους ουσιώδεις ή σηµαντικές επιχειρησιακές λειτουργίες ή 

επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, εξακολουθεί να έχει την πλήρη ευθύνη για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που υπέχει σύµφωνα µε το Ν.4514/2018.   

 

9. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 

 

Η Εταιρεία τηρεί όλα τα αρχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4514/2018, του κατ’ 

εξουσιοδότηση Κανονισµού ΕΕ 2017/565 και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθεισών αποφάσεων για περίοδο 

τουλάχιστον πέντε ετών. Τα αρχεία που περιέχουν τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις της Εταιρείας και του πελάτη 

βάσει της σύµβασης παροχής υπηρεσιών ή τους όρους υπό τους οποίους η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες στον 

πελάτη, τηρούνται τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της σχέσης µε τον πελάτη.  

Η Εταιρεία τηρεί µεταξύ άλλων τα αρχεία που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV του κατ’ εξουσιοδότηση 

Κανονισµού ΕΕ 2017/565. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι τηρούνται αρχεία αναφορικά µε την ταυτότητα και την 

κατηγοριοποίηση του κάθε πελάτη, τις πληροφορίες σχετικά µε τον έλεγχο καταλληλότητας και συµβατότητας 

των πελατών, την οµαδοποίηση και τον επιµερισµό εντολών,  τη διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό, 

τις περιοδικές ενηµερώσεις πελατών, τις καταγγελίες πελατών και τη λήψη σχετικών µέτρων αρχείο εντολών 

πελατών και αποφάσεων διαπραγµάτευσης, αρχείο συναλλαγών και επεξεργασίας εντολών.    

 

10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 

 

Η Εταιρεία ενηµερώνει τον Πελάτη ότι διαθέτει αρµόδια υπηρεσία στην οποία µπορεί να απευθύνει οιαδήποτε 

παράπονα τυχόν έχει σε σχέση µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες (ωράριο λειτουργίας 9:00-17:00, τηλ. 210 3364300). 

Ο Πελάτης προκειµένου να εκφράσει κάποιο παράπονο µπορεί να απευθύνεται εγγράφως στην αρµόδια υπηρεσία 

της Εταιρείας και η Εταιρεία θα του απαντήσει εγγράφως εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών. Η Εταιρεία 

ενηµερώνει τον Πελάτη ότι σε περίπτωση που δεν µείνει ικανοποιηµένος από την έγγραφη απάντησή της ή δεν 

λάβει απάντηση εντός της άνω προθεσµίας, δύναται να απευθύνεται στο Μεσολαβητή Τραπεζικών και 

Επενδυτικών Υπηρεσιών, οργανισµό που εδρεύει στην Μασσαλίας 1, 106 80 Αθήνα, hobis.gr, Τηλ. 210 

33.76.700, Fax 210 32.38.821 και στον οποίο συµµετέχει η Εταιρεία, µε το σχετικό έντυπο υποβολής παραπόνων, 

το οποίο διατίθεται και από την Εταιρεία ή να ασκήσει αστική αγωγή. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά 

την πολιτική διαχείρισης καταγγελιών που εφαρµόζει η  Εταιρεία διατίθενται κατόπιν σχετικού αιτήµατος. 

 

11.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

11.1 Η Εταιρεία δύναται να παρέχει στον Πελάτη τις υπηρεσίες της σύµφωνα µε τις ειδικότερες συµφωνίες που 

έχει συνάψει µε τον Πελάτη. Η Εταιρεία θα πρέπει να έχει συµφωνήσει ρητά µέσω σχετικής σύµβασης µε τον 

Πελάτη προκειµένου να του παρέχει την κύρια επενδυτική υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συµβουλών 

σχετικά µε συναλλαγές που αφορούν χρηµατοπιστωτικά µέσα ή την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου του 

Ν. 4514/2018. 

11.2 Όταν η Εταιρεία συµφωνήσει εγγράφως να παρέχει στον Πελάτη επενδυτικές συµβουλές  ή διαχείριση 

χαρτοφυλακίου σύµφωνα µε την παράγραφο 11.1 και υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει τις πληροφορίες που 

πρέπει και που παρατίθενται στην παρακάτω παράγραφο 11.3, η Εταιρεία θα λάβει εύλογα µέτρα ώστε να 

διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε υπόδειξη για Επένδυση ή υπηρεσία χρηµατοπιστωτικών µέσων, είναι κατάλληλη 

για τον Πελάτη και ιδίως ότι είναι σύµφωνα µε το επίπεδο ανοχής κινδύνου και τη δυνατότητά του να υποστεί 

ζηµίες. Οι πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στον Πελάτη από την Εταιρεία κατά την προώθηση ή πώληση 

επενδυτικών προϊόντων δεν θεωρούνται επενδυτική συµβουλή. 

11.3 Όταν η Εταιρεία συµφωνήσει ρητά να παρέχει στον Πελάτη Επενδυτικές Συµβουλές ή διαχείριση 

χαρτοφυλακίου σύµφωνα µε την παράγραφο 11.1, ο Πελάτης αναλαµβάνει να παρέχει στην Εταιρεία όλες τις 

πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε την χρηµατοοικονοµική του κατάσταση, τους στόχους της επένδυσης 

συµπεριλαµβανοµένου του επιπέδου ανοχής κινδύνου και τις γνώσεις και την εµπειρία του σχετικά µε τις 

Επενδύσεις χρηµατοπιστωτικών µέσων σε σχέση µε το συγκεκριµένο τύπο προϊόντος ή υπηρεσίας ή τις 

υπηρεσίες που παρέχονται ή αιτούνται, ώστε να επιτρέψει στην Εταιρεία να προβεί σε µια σύσταση, η οποία είναι 

η κατάλληλη για τον Πελάτη. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να περιλαµβάνουν, όπου είναι σχετικό: 

- πληροφορίες για τη χρονική διάρκεια για την οποία θέλει να διατηρήσει ο Πελάτης την επένδυση, τις 

προτιµήσεις του σε σχέση µε τον κίνδυνο, το προφίλ του σε ότι αφορά τον κίνδυνο και το σκοπό της 

επένδυσής του 
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- πληροφορίες για την πηγή και το ύψος του τακτικού εισοδήµατος του Πελάτη, τα περιουσιακά του 

στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένων των ρευστοποιήσιµων στοιχείων, των επενδύσεων και της ακίνητης 

περιουσίας) και τις τακτικές χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις  και 

- πληροφορίες για τους τύπους των υπηρεσιών, συναλλαγών και επενδύσεων τους οποίους γνωρίζει ο 

Πελάτης, τη φύση, το µέγεθος και τη συχνότητα των συναλλαγών του και την περίοδο κατά την οποία 

διενεργήθηκαν και το επίπεδο της µόρφωσής του, το επάγγελµά του ή το προηγούµενο επάγγελµά του. 

11.4 Όταν η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη υπηρεσίες εκτός των Επενδυτικών Συµβουλών και της υπηρεσίας 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου σύµφωνα µε την παράγραφο 11.1 και υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει τις 

πληροφορίες που αναφέρονται πιο κάτω στην παράγραφο 11.5, η Εταιρεία, όπου αυτό απαιτείται από το Νόµο 

ή/και από τους κανόνες της ΕΚ, θα αξιολογήσει εάν η Επένδυση ή η υπηρεσία χρηµατοπιστωτικών µέσων είναι 

συµβατή για τον Πελάτη. Εάν ο Πελάτης δεν παρέχει τις πληροφορίες που παρατίθενται παρακάτω στην 

παράγραφο 11.5, ή παρέχει ανεπαρκείς πληροφορίες, η Εταιρεία δεν θα είναι ικανή να προσδιορίσει εάν η 

Επένδυση ή η υπηρεσία χρηµατοπιστωτικών µέσων είναι συµβατή για τον Πελάτη και για το λόγο αυτό η 

συγκεκριµένη υπηρεσία θα αντιµετωπισθεί ως απλή εκτέλεση εντολής του Πελάτη (execution only). Σε 

αυτή την περίπτωση η Εταιρεία θα παρέχει την υπηρεσία της εκτέλεσης και/ή λήψης διαβίβασης εντολής µε ή 

χωρίς παρεπόµενες υπηρεσίες πλην της χορήγησης δανείων ή πιστώσεων, χωρίς να έχει λάβει τις πληροφορίες 

ούτε να έχει καταλήξει στην απαιτούµενη κρίση περί καταλληλότητας του προσφερόµενου χρηµατοπιστωτικού 

µέσου ή της παρεχόµενης υπηρεσίας και εποµένως ο Πελάτης δεν θα καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία 

που παρέχουν οι σχετικοί κανόνες επαγγελµατικής συµπεριφοράς, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι 

προϋποθέσεις του νόµου (α) η συναλλαγή αφορά µη πολύπλοκα χρηµατοπιστωτικά µέσα (π.χ. µετοχές, 

οµολογίες, µερίδια ΟΣΕΚΑ και εν γένει τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 παρ. 4 στοιχ. α του Ν.4514/2018) και (β) 

η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του Πελάτη. 

 

11.5 Ο Πελάτης αναλαµβάνει να παρέχει στην Εταιρεία, όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται µε τις γνώσεις 

του και την εµπειρία του στον σχετικό µε την Επένδυση ή την υπηρεσία χρηµατοπιστωτικών µέσων που 

προσφέρεται ή απαιτείται, επενδυτικό τοµέα, ώστε να επιτρέψει στην Εταιρία να αξιολογήσει εάν η Επένδυση ή 

υπηρεσία είναι κατάλληλη για τον Πελάτη. Αυτές οι πληροφορίες µπορεί να περιλαµβάνουν, όπου αυτό είναι 

σχετικό, τις πληροφορίες που περιγράφονται ανωτέρω στην παράγραφο 11.3. 

11.6 Ο Πελάτης αναλαµβάνει να ειδοποιήσει την Εταιρεία εάν οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 11.3 ή την παράγραφο 11.5 ανωτέρω, αλλάξει µε οποιοδήποτε τρόπο. 

 

Σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι νοµικό πρόσωπο ή υποκείµενος Πελάτης ( δηλαδή ένας ή περισσότεροι 

Πελάτες που εκπροσωπούνται από άλλο φυσικό πρόσωπο) ο έλεγχος της γνώσης και της εµπειρίας θα 

διενεργείται στο πρόσωπο του εκπροσώπου που εξουσιοδοτείται να διενεργεί τις συναλλαγές, δυνάµει της 

παρούσας (π.χ. του προσώπου που εξουσιοδοτείται για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης), ενώ οι 

επενδυτικοί στόχοι και η οικονοµική κατάσταση στο πρόσωπο του νοµικού προσώπου ή του υποκείµενου 

Πελάτη. 

 Σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι οµάδα πελατών/ «συνδικαιούχων» του επενδυτικού λογαριασµού, ο 

έλεγχος της γνώσης και της εµπειρίας θα διενεργείται στο πρόσωπο του εκπροσώπου εξουσιοδοτείται να 

διενεργεί τις συναλλαγές δυνάµει της σχετικής σύµβασης (π.χ. του προσώπου που εξουσιοδοτείται για την 

υπογραφή της σύµβασης),  ενώ οι επενδυτικοί στόχοι και η οικονοµική κατάσταση στο πρόσωπο όλων. Σε 

περίπτωση διαφορετικής αξιολόγησης η Εταιρεία θα λαµβάνει υπόψη την πιο συντηρητική. 

 

12. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Με την ενσωµάτωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (MiFID II) στην 

ελληνική έννοµη τάξη µε τον Ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α’ 14/2018), εισάγεται διάκριση ανάµεσα σε Ανεξάρτητες και 

Μη ανεξάρτητες επενδυτικές συµβουλές. Η Εταιρεία ενηµερώνει τον Πελάτη είτε στη µεταξύ τους σύµβαση είτε 

κατά την παροχή της επενδυτικής συµβουλής, αν η συµβουλή είναι ανεξάρτητη ή µη.   

Ανεξάρτητες επενδυτικές συµβουλές 

Οι Επενδυτικές συµβουλές µπορεί να οριστεί ότι παρέχονται σε ανεξάρτητη βάση, όταν η Εταιρεία επενδύσεων 

έχει και εφαρµόζει διαδικασία επιλογής προκειµένου να αξιολογεί ένα επαρκώς ευρύ φάσµα χρηµατοπιστωτικών 

µέσων που διατίθενται στην αγορά και τα οποία πρέπει να είναι επαρκώς διαφορετικά ως προς τον τύπο και τους 

εκδότες τους ή τους παρόχους των προϊόντων. Η διαδικασία επιλογής περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία (α) ο 

αριθµός και η ποικιλία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που εξετάζονται είναι ανάλογα του φάσµατος των 

υπηρεσιών επενδυτικών συµβουλών που προσφέρονται από τον ανεξάρτητο επενδυτικό σύµβουλο (β) ο αριθµός 

και η ποικιλία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που εξετάζονται είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικά των 

χρηµατοπιστωτικών µέσων που διατίθενται στην αγορά (γ) η ποιότητα των χρηµατοπιστωτικών µέσων που 

εκδίδονται από την επιχείρηση επενδύσεων ή από οντότητες που διατηρούν στενή σχέση µε την επιχείρηση 
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επενδύσεων είναι ανάλογη του συνολικού αριθµού των χρηµατοπιστωτικών µέσων που εξετάζονται· και, (δ)τα 

κριτήρια για την επιλογή των διαφόρων χρηµατοπιστωτικών µέσων περιλαµβάνουν όλες τις πτυχές, όπως για 

παράδειγµα τους κινδύνους, το κόστος και την πολυπλοκότητα, αλλά και τα χαρακτηριστικά των πελατών και 

θα διασφαλίζουν ότι η επιλογή των µέσων που ενδέχεται να προταθούν δεν είναι µεροληπτική. Τέλος η Εταιρεία 

όταν παρέχει ανεξάρτητες επενδυτικές συµβουλές δεν αποδέχεται και δεν παρακρατεί αµοιβές ή προµήθειες ή 

άλλα οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτο µέρος σε σχέση µε την παροχή της υπηρεσίας. 

 

Μη ανεξάρτητες επενδυτικές συµβουλές  

Όταν η Εταιρεία παρέχει µη ανεξάρτητες επενδυτικές συµβουλές δεν έχει υποχρέωση να αξιολογήσει ένα 

επαρκώς ευρύ φάσµα χρηµατοπιστωτικών µέσων που διατίθενται στην αγορά και τα οποία πρέπει να είναι 

επαρκώς διαφορετικά ως προς τον τύπο και τους εκδότες τους ή τους παρόχους των προϊόντων, και δύναται να 

περιορίζεται στα χρηµατοπιστωτικά µέσα που εκδίδονται ή παρέχονται από την ίδια την Εταιρεία ή από 

οντότητες που συνδέονται µε στενούς δεσµούς µε την Εταιρεία ή από άλλες οντότητες µε τις οποίες η Εταιρεία 

έχει στενές νοµικές ή οικονοµικές σχέσεις. Αντιθέτως, η Εταιρεία θα ενηµερώσει για τα κριτήρια περιορισµού 

του φάσµατος χρηµατοπιστωτικών µέσων επί των οποίων θα παρέχονται συµβουλές π.χ. επιλογή από 

χρηµατοπιστωτικά µέσα εκδοτών ή διαχειριστών µε τους οποίους η Εταιρεία έχει είτε σταθερή συνεργασία ή έχει 

ήδη επιλέξει µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια. 

 

Κατά την παροχή επενδυτικών συµβούλων, η Εταιρεία χορηγεί στον Πελάτη έκθεση καταλληλότητας, η οποία 

περιλαµβάνει περιγραφή της παρεχόµενης συµβουλής και του τρόπου µε τον οποίο η παρεχόµενη πρόταση είναι 

κατάλληλη για τον Πελάτη, συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου µε τον οποίο ικανοποιεί τους στόχους του και 

τις προσωπικές περιστάσεις σε σχέση µε την αιτούµενη επενδυτική διάρκεια, τη γνώση και την εµπειρία του, 

τη στάση του προς τους κινδύνους και τη δυνατότητα ζηµίας. Η έκθεση αυτή χορηγείται στον Πελάτη πριν τη 

διενέργεια της συναλλαγής πλην της περίπτωσης σύµβασης εξ αποστάσεως εφόσον έχει συναινέσει σχετικά ο 

Πελάτης στο σχετικό πεδίο της σύµβασης.  

Η Εταιρεία µπορεί µε ειδική συµφωνία µε τον Πελάτη να αναλάβει να παρέχει περιοδική αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των προτάσεων/ συµβουλών που παρέχονται κατά την παροχή της υπηρεσίας επενδυτικής 

συµβουλής. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία θα ενηµερώνει για τη συχνότητα και το εύρος της περιοδικής 

αυτής αξιολόγησης καταλληλότητας, τον τρόπο γνωστοποίησης αυτής στον Πελάτη κτλ. 

 

Στις περιπτώσεις που απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία και/ή από τη σχετική σύµβαση µε τον Πελάτη, η 

Εταιρεία αποστέλλει σε ετήσια βάση περιοδική έκθεση καταλληλότητας, η οποία περιλαµβάνει 

επικαιροποιηµένη δήλωση σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο η επένδυση ανταποκρίνεται στις προτιµήσεις τους 

στόχους και τα χαρακτηριστικά του Πελάτη Μεταγενέστερες εκθέσεις µπορούν να περιορίζονται στο να 

καλύπτουν αλλαγές στις εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή/και στις συνθήκες του Πελάτη 

και να µην επαναλαµβάνουν όλες τις λεπτοµέρειες της πρώτης έκθεσης. 

Οι εκθέσεις καταλληλότητας συµφωνείται ότι θα χορηγούνται στον Πελάτη µέσω σταθερού µέσου και κατά 

κύριο λόγο µέσω email.  

Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο των παρεχόµενων τον Πελάτη επενδυτικών συµβουλών και εκθέσεων 

καταλληλότητας, ακόµη και αν αυτές δεν οδήγησαν σε συναλλαγές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα 

νοµοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και των σχετικών εκθέσεων καταλληλότητας (αρχικής και 

περιοδικών). 

 

Σας παρακαλούµε να  µελετήσετε το παρόν πληροφοριακό δελτίο το οποίο θέτουµε υπ΄ όψιν σας σύµφωνα µε τη 

MiFID II. Θεωρούµε ότι έχετε αποδεχθεί το περιεχόµενο του, εφόσον πραγµατοποιήσετε συναλλαγές µε την 

Εταιρεία µας µετά τη λήψη του. 

Σας ενηµερώνουµε ότι το πλήρες σχετικό πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιµο στα γραφεία της Εταιρείας µας 

ενώ έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας µας. 

Το προσωπικό της εταιρείας µας είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. 

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες αναφορικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο και/ή την παροχή των µεταξύ µας 

υπηρεσιών παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την εξυπηρέτηση πελατείας της Εταιρείας µας : 

 

Πανεπιστηµίου 39 

105 64, Αθήνα 

Ελλάδα 

Τηλ: +30 210 33 64 300 

Fax: +30 210 32 39 122 

E-mail: customer.service@cyclos.gr  

 

και/ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας στη διεύθυνση www.cyclos.gr  


