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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται 

αποτελεσματικά και πάντοτε προς το συμφέρον των πελατών της, τις συγκρούσεις συμφερόντων που 

ενδέχεται να ανακύψουν στο πλαίσιο ή με αφορμή την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών της.  

Σχετική Νομοθεσία:  

• Ν.3606/2007, α. 2 παρ. 24(β), α. 12 παρ. 3, α. 13 

• Απόφ. ΕΚ 15/633/2012 α. 17-20 

• Απόφ. ΕΚ 1/452/2007, α. 7 παρ. 1(η) και 2 

• Απόφ. ΕΚ 2/452/2007, α. 3 παρ. 1(ζ), α. 21, 22, 23 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ως «καλυπτόμενα πρόσωπα» της Εταιρείας νοούνται: 

• οι διευθυντές ή ισοδύναμα πρόσωπα, τα διευθυντικά στελέχη και τυχόν συνδεδεμένοι 

αντιπρόσωποι της Εταιρείας, 

• οι διευθυντές ή ισοδύναμα πρόσωπα, και τα διευθυντικά στελέχη των συνδεδεμένων 

αντιπροσώπων, 

• οι υπάλληλοι της Εταιρείας και τυχόν συνδεδεμένων αντιπροσώπων της, καθώς και οποιοδήποτε 

άλλο φυσικό πρόσωπο οι υπηρεσίες του οποίου τίθενται στη διάθεση και παρέχονται υπό τον 

έλεγχο της Εταιρείας ή του συνδεδεμένου αντιπροσώπου της, ο οποίος συμμετέχει επίσης στην 

παροχή και άσκηση των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων από την Εταιρεία, και 

• τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν άμεσα στην παροχή υπηρεσιών στην Εταιρεία ή στο 

συνδεδεμένο αντιπρόσωπό της, στο πλαίσιο συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης, με σκοπό την 

παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων εκ μέρους της Εταιρείας 

Ως “σχέση ελέγχου” νοείται η σχέση μεταξύ μητρικής και θυγατρικής επιχείρησης κατά την έννοια της παρ. 

5 του άρθρ. 42ε ΚΝ 2190/1920 ή παρόμοια σχέση μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και 

μιας επιχείρησης. 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι, κατά την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών της, ενδέχεται να 

προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων: 

• μεταξύ της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των διευθυντών και υπαλλήλων της, τυχόν 

συνδεδεμένων αντιπροσώπων της και κάθε προσώπου που συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με την 

Εταιρεία με σχέση ελέγχου και πελατών της, ή 

• μεταξύ πελατών της. 

Ενδεικτικά, σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται όταν η Εταιρεία ή καλυπτόμενο πρόσωπο ή πρόσωπο 

συνδεόμενο άμεσα ή έμμεσα με την Εταιρεία με σχέση ελέγχου βρίσκεται, είτε ως αποτέλεσμα της παροχής 

των επενδυτικών ή των παρεπόμενων υπηρεσιών είτε με άλλο τρόπο, σε μία από τις ακόλουθες 

καταστάσεις: 
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• η Εταιρεία ή το πρόσωπο αυτό είναι πιθανό να αποκομίσει οικονομικό όφελος ή να αποφύγει 

οικονομική ζημία, σε βάρος του πελάτη, 

• η Εταιρεία ή το πρόσωπο αυτό έχει, ως προς την έκβαση μιας υπηρεσίας που παρέχεται στον 

πελάτη ή μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται για λογαριασμό του, διαφορετικό συμφέρον 

από το συμφέρον του πελάτη, 

• η Εταιρεία ή το πρόσωπο αυτό έχει οικονομικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει τα συμφέροντα άλλου 

πελάτη ή άλλης ομάδας πελατών σε βάρος των συμφερόντων του πελάτη, 

• η Εταιρεία ή το πρόσωπο αυτό ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα με τον πελάτη, 

• η Εταιρεία ή το πρόσωπο αυτό λαμβάνει ή θα λάβει από πρόσωπο διαφορετικό από τον πελάτη 

αντιπαροχή σχετιζόμενη με υπηρεσία που παρέχεται στον πελάτη, υπό μορφή χρημάτων, αγαθών 

ή υπηρεσιών, πέραν της συνήθους προμήθειας ή αμοιβής για την παροχή της υπηρεσίας αυτής. 

Εντοπισμός και καταγραφή συγκρούσεων συμφερόντων 

Για τους σκοπούς του εντοπισμού των συγκρούσεων συμφερόντων που ανακύπτουν κατά την παροχή 

επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, των οποίων η ύπαρξη μπορεί να ζημιώσει τα συμφέροντα 

πελατών, ο επικεφαλής κάθε μονάδας της Εταιρείας καλείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, να υποβάλλει 

στον Υπεύθυνο Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης κατάλογο των συγκρούσεων 

συμφερόντων που ανακύπτουν ή πιθανολογούνται και σχετίζονται με την διοικούμενη από αυτόν μονάδα. 

Κάθε πιθανολογούμενη σύγκρουση συμφερόντων συνοδεύεται από τα περιστατικά που την συνιστούν 

καθώς και εκτίμηση του επικεφαλής της μονάδας αναφορικά με το βαθμό πιθανολόγησης επέλευσης της 

σύγκρουσης.  

Ο Υπεύθυνος  Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης καταγράφει και τηρεί σε αρχείο: 

• τις κοινοποιηθείσες πραγματικές ή πιθανολογούμενες συγκρούσεις συμφερόντων, 

• τις συγκρούσεις συμφερόντων που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα ή πιθανολογούνται βάσει 

καταγγελιών και παραπόνων πελατών ή υποψήφιων πελατών σχετικά με την Εταιρεία, το 

προσωπικό και τις υπηρεσίες της, και 

• τις συγκρούσεις συμφερόντων που ο ίδιος εντοπίζει κατά την άσκηση των ελεγκτικών ή άλλων 

καθηκόντων του. 

Το ανωτέρω αρχείο ενημερώνεται σε τακτά διαστήματα, και τουλάχιστον ετησίως, για κάθε επενδυτική ή 

παρεπόμενη υπηρεσία ή δραστηριότητα που ασκήθηκε από την Εταιρεία ή για λογαριασμό της και (α) ως 

προς την οποία έχει προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, που συνεπάγεται ουσιώδη κίνδυνο ζημίας των 

συμφερόντων ενός ή περισσότερων πελατών ή, (β) στην περίπτωση συνεχιζόμενης υπηρεσίας ή 

δραστηριότητας, ως προς την οποία ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει την ακόλουθη έγγραφη πολιτική σχετικά με τις συγκρούσεις 

συμφερόντων, με βάση το μέγεθος και την οργάνωσή της, καθώς και για τη φύση, την κλίμακα και την 

πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. 

Προσδιορισμός περιστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων 

Η ΑΕΔΑΚ, κατά́ τον προσδιορισμό́ των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, λαμβάνει υπόψη: 

• τα συμφέροντα της ΑΕΔΑΚ, , τα συμφέροντα των πελατών και τις υποχρεώσεις της ΑΕΔΑΚ έναντι 

των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, και  
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• τα συμφέροντα δύο ή περισσοτέρων ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.  

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αναλύονται παρακάτω, προκειμένου να 

ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα επέλευσης περιστάσεων που συνιστούν ή μπορούν να προκαλέσουν 

σύγκρουση συμφερόντων, η οποία συνεπάγεται ουσιαστικό κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων πελατών.  

Εφόσον πάντως, σε μεμονωμένη περίπτωση, αποδειχθεί ή πιθανολογηθεί ότι οι οργανωτικές και διοικητικές 

ρυθμίσεις της Εταιρείας για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων δεν διασφαλίζουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό την αποφυγή διακινδύνευσης των συμφερόντων των πελατών, η Εταιρεία 

γνωστοποιεί με σαφήνεια στον πελάτη τη γενική φύση της σύγκρουσης συμφερόντων και τις πηγές της 

σύγκρουσης συμφερόντων προτού αναλάβει την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών προς τον 

πελάτη. 

Διαδικασίες και μέτρα διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων 

Ανεξάρτητη άσκηση δραστηριοτήτων – χωριστή εποπτεία 

Μέσω του τρόπου οργάνωσης και στελέχωσης των μονάδων της που συμμετέχουν σε διάφορες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες συνιστούν ή μπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση 

συμφερόντων, η οποία συνεπάγεται ουσιαστικό κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων πελατών, η Εταιρεία 

εξασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο ανεξαρτησίας των εν λόγω μονάδων. Επίσης, η Εταιρεία λαμβάνει μέτρα για 

την αποφυγή ή τον έλεγχο της ταυτόχρονης ή διαδοχικής συμμετοχής ενός καλυπτόμενου προσώπου σε 

διαφορετικές επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες ή επενδυτικές δραστηριότητες, όταν η συμμετοχή αυτή 

ενδέχεται να αποβεί επιζήμια για την ορθή διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων. 

Ειδικότερα: 

• η ΑΕΔΑΚ ορίζει διαφορετικούς διαχειριστές επενδύσεων για τα συλλογικά́ χαρτοφυλάκια και τα 

χαρτοφυλάκια πελατών που διαχειρίζεται, και 

• οι διαχειριστές επενδύσεων συλλογικών χαρτοφυλακίων και χαρτοφυλακίων πελατών της ΑΕΔΑΚ 

δεν μπορούν να είναι:  

o μέλη του διοικητικού́ συμβουλίου ή υπάλληλοι εταιρίας της οποίας κινητές αξίες 

περιλαμβάνονται σε χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, 

o μέλη του διοικητικού́ συμβουλίου πιστωτικού́ ιδρύματος ή ΑΕΠΕΥ ή ασφαλιστικής 

επιχείρησης, και  

o διαχειριστές επενδύσεων σε πιστωτικό́ ίδρυμα ή σε ΑΕΠΕΥ ή σε ασφαλιστική́ επιχείρηση 

ή σε άλλη ΑΕΔΑΚ ή εταιρεία διαχείρισης.  

Τέλος ο διαχειριστής επενδύσεων δεν αποδέχεται την άσκηση καθηκόντων που θα μπορούσαν να 

παρεμποδίσουν την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τα καθήκοντά του, εκτός εάν έχει 

ενημερώσει και έχει λάβει ειδική́ προς τούτο έγκριση από́ το διοικητικό́ συμβούλιο της ΑΕΔΑΚ.. Επίσης, δεν 

μπορεί́ να δέχεται αμοιβές, παροχές ή αλλά προνομία από́ οποιοδήποτε τρίτο φυσικό́ ή νομικό́ πρόσωπο.  

Αμοιβές 

Μέσω της πολιτικής αμοιβών που εφαρμόζει η Εταιρεία, λαμβάνονται μέτρα για την εξάλειψη κάθε άμεσης 

σύνδεσης μεταξύ της αμοιβής των καλυπτόμενων προσώπων που ασκούν κατά κύριο λόγο μια επενδυτική 

δραστηριότητα για λογαριασμό της Εταιρείας και της αμοιβής ή των εσόδων που δημιουργούν άλλα 

καλυπτόμενα πρόσωπα που ασκούν κατά κύριο λόγο διαφορετική επενδυτική δραστηριότητα, όταν 

ενδέχεται να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές.  
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Διαδικασία προσωπικών συναλλαγών 

Με τη διαδικασία προσωπικών συναλλαγών που έχει θεσπίσει η Εταιρεία και στην οποία υπόκεινται όλα τα 

καλυπτόμενα πρόσωπα, περιορίζεται η δυνατότητα των προσώπων αυτών να διενεργούν συναλλαγές επί 

χρηματοπιστωτικών μέσων όταν η διενέργεια των συναλλαγών αυτών θα συνιστούσε σύγκρουση 

συμφερόντων με τους πελάτες της Εταιρείας. 

Εμπιστευτικότητα – Chinese Walls   

Η (φυσική ή ηλεκτρονική) πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες, δηλαδή σε πληροφορίες που αφορούν 

τους πελάτες, τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες και τις εντολές ή τις συναλλαγές τους, περιορίζεται στους 

υπαλλήλους και τα στελέχη της Εταιρείας που απαιτείται να λάβουν γνώση των εν λόγω πληροφοριών για 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους (πολιτική “need to know”), για την αποφυγή συγκρούσεων 

συμφερόντων και κατάχρησης των πληροφοριών. 

Περαιτέρω, η Εταιρεία εφαρμόζει σύστημα σινικών τειχών ανάμεσα σε μονάδες που επιτελούν λειτουργίες, 

μεταξύ των οποίων η διαρροή πληροφοριών θα συνιστούσε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως 

για παράδειγμα ανάμεσα στη μονάδα παροχής επενδυτικών συμβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου και 

στη μονάδα παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις. Το σινικά τείχη εκτείνονται και εμποδίζουν την ελεύθερη 

διακίνηση πληροφοριών τόσο στο μηχανογραφικό σύστημα της Εταιρείας, με τις κατάλληλες άδειες 

πρόσβασης ανά μονάδα και στέλεχος, όσο και στην πρόσβαση στον φυσικό χώρο από όπου παρέχεται κάθε 

υπηρεσία στα γραφεία της Εταιρείας. 

Αντιπαροχές 

Η Εταιρεία δεν καταβάλλει ή λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή ή προμήθεια, ή παρέχει ή δέχεται οποιοδήποτε 

μη χρηματικό όφελος, εκτός αν πρόκειται για: 

• την αμοιβή, την προμήθεια ή το μη χρηματικό όφελος που καταβάλλεται ή παρέχεται απευθείας 

στον ή από τον πελάτη ή άλλο πρόσωπο, το οποίο ενεργεί, κατ̀  εξουσιοδότηση του πελάτη, για 

λογαριασμό του, 

• την αμοιβή, την προμήθεια ή το μη χρηματικό όφελος που καταβάλλεται ή παρέχεται σε ή από 

τρίτο πρόσωπο ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του τρίτου προσώπου, εφόσον 

πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

o γνωστοποιείται στον πελάτη, με πλήρη, ακριβή και κατανοητό τρόπο πριν από την παροχή 

της σχετικής επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας, η ύπαρξη, η φύση και το ποσό της 

αμοιβής, της προμήθειας ή του οφέλους ή η μέθοδος υπολογισμού του, εάν το ποσό δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί, και 

o η καταβολή της αμοιβής ή της προμήθειας ή η παροχή μη χρηματικού οφέλους 

αποσκοπεί στην ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας και δεν εμποδίζει 

την Εταιρεία να συμμορφώνεται με την υποχρέωση της να εξυπηρετεί με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του πελάτη της, 

o τις εύλογες αμοιβές που διευκολύνουν ή είναι αναγκαίες για την παροχή των επενδυτικών 

υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά τα έξοδα φύλαξης, τα έξοδα διακανονισμού, τα έξοδα 

μετατροπής συναλλάγματος, τα τέλη ή οι πόροι εποπτικών αρχών και οι δικηγορικές 

αμοιβές, οι οποίες από τη φύση τους δεν μπορούν να οδηγήσουν σε σύγκρουση 

συμφερόντων με την υποχρέωση της Εταιρείας να ενεργεί με έντιμο, δίκαιο και 

επαγγελματικό τρόπο για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των 

πελατών. 
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 Έκτακτα μέτρα  

 Σε περίπτωση που προκύψει ή πιθανολογηθεί ότι, είτε σε μεμονωμένη περίσταση είτε γενικώς, η υιοθέτηση 

ή η εφαρμογή στην πράξη των μέτρων και διαδικασιών που προβλέπονται παραπάνω δεν διασφαλίζει τον 

απαιτούμενο βαθμό ανεξαρτησίας, η Εταιρεία υιοθετεί εναλλακτικά ή επιπρόσθετα μέτρα και διαδικασίες 

τα οποία είναι απαραίτητα και κατάλληλα για το σκοπό αυτό. 

Ενημέρωση Πελατών  

Η Εταιρεία παρέχει στους πελάτες περιγραφή, η οποία μπορεί να λάβει και συνοπτική μορφή, της πολιτικής 

που εφαρμόζει όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων. Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η Εταιρεία 

χορηγεί πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική που εφαρμόζει για τις συγκρούσεις συμφερόντων. 

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μέσω σταθερού μέσου ή μέσω διαδικτύου (εφόσον δεν αποτελεί 

σταθερό μέσο) υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις πληροφόρησης μέσω διαδικτύου όπως 

προβλέπονται στη διαδικασία πληροφόρησης πελατών.  

Η ΑΕΔΑΚ ενημερώνει τους πελάτες της για κάθε δραστηριότητα διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων 

που ασκήθηκε από́ την ιδία την ΑΕΔΑΚ ή από́ τρίτα πρόσωπα για λογαριασμό́ της και ως προς την οποία έχει 

προκύψει σύγκρουση συμφερόντων που συνεπάγεται ουσιαστικό́ κίνδυνο ζημιάς των συμφερόντων ενός ή 

περισσοτέρων ΟΣΕΚΑ . 

 

 


