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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (εφεξής η «Εταιρεία») δυνάμει της απόφασης του Δ.Σ. της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ΄αρ. 5/781/24.4.2017, έχει αδειοδοτηθεί να παράσχει μεταξύ άλλων και τις 
υπηρεσίες: 

• Διαχείρισης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). 
• Διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών. 

Η  Εταιρεία συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λαμβάνει κάθε εύλογο 
μέτρο προκειμένου να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, κατά την εκτέλεση εντολών σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα για λογαριασμό́ των υπό́ τη διαχείρισή της συλλογικών και ατομικών 
χαρτοφυλακίων, καθώς και κατά ́τη διαβίβαση εντολών για συναλλαγές στα ανωτέρω χαρτοφυλάκια προς 
εκτέλεση σε τρίτους.  

Για τον σκοπό αυτό έχει καταρτίσει την παρούσα Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών (εφεξής η 
«Πολιτική») η οποία αποτελείται από δύο διαφορετικά κεφάλαια ως εξής: 

Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΟΣΕΚΑ με σκοπό την εξυπηρέτηση με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο των συμφερόντων των μεριδιούχων των ΟΣΕΚΑ όταν η Εταιρεία διενεργεί 
συναλλαγές – εντολές για λογαριασμό των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται.  

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ με σκοπό την εξασφάλιση του 
καλύτερου δυνατού αποτελέσματος κατά τη διαβίβαση εντολών προς εκτέλεση σε τρίτους για λογαριασμό 
των πελατών στο πλαίσιο της άσκησης της υπηρεσίας της διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου 
(discretionary asset management). 
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Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΟΣΕΚΑ 

Η Εταιρεία ως ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) διαχειρίζεται αμοιβαία 
κεφάλαια σύμφωνα με το Ν.4099/2012, όπως ισχύει, ο οποίος έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/65/ΕΚ. 

Η παρούσα Πολιτική ενσωματώνει και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από τα άρθρα 25 και 
26 της απόφασης 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
«Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, 
διαχείριση κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης» σύμφωνα 
με την οποία η Εταιρεία εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται 
όταν λαμβάνει αποφάσεις για διενέργεια συναλλαγών (εκτέλεση εντολών) για λογαριασμό των ΟΣΕΚΑ που 
διαχειρίζεται, στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου τους. 

Κατ’ εφαρμογή των παραπάνω νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, η Εταιρεία καθορίζει τους 
παράγοντες που λαμβάνει υπόψη κατά την εκτέλεση των εντολών της σε χρηματοπιστωτικά μέσα καθώς 
επίσης και τα κριτήρια επιλογής των κατάλληλων αντισυμβαλλόμενων – διαμεσολαβητών στους οποίους 
δίνει τις προς εκτέλεση εντολές της.  

Η Πολιτική εφαρμόζεται στο σύνολο των συναλλαγών των ΟΣΕΚΑ σε χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μετοχές εσωτερικού και εξωτερικού και συναφείς αξίες, ομόλογα και 
ομολογίες εσωτερικού και εξωτερικού και συναφείς αξίες, Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων και 
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια, χρηματοοικονομικά παράγωγα, μέσα χρηματαγοράς και συναφή 
προϊόντα κλπ. Για τους ΟΣΕΚΑ που τελούν υπό τη διαχείριση της, η Εταιρεία δεν προβαίνει σε Συναλλαγές 
Χρηματοδότησης Τίτλων και επαναχρησιμοποίησης (Securities Financing Transaction). Στην περίπτωση 
που η Εταιρεία, αποφασίσει στο μέλλον, για τους ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται να συνάψει Συναλλαγές  
Χρηματοδότησης Τίτλων θα μεριμνήσει, στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, να εξετάζει και 
να παρακολουθεί το σύνολο των οικονομικών μεγεθών και στοιχείων που συνδέονται άμεσα με αυτές τις 
συναλλαγές όπως π.χ. τα υποκείμενα επιτόκια των συμφωνιών επαναγοράς και αντίστροφων συμφωνιών 
επαναγοράς καθώς και τα κόστη / προμήθειες που χρεώνονται στους ΟΣΕΚΑ κατά την εκτέλεση τέτοιων 
συναλλαγών.   

Ι. Παράγοντες και κριτήρια βέλτιστης εκτέλεσης εντολών για τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια 
ΟΣΕΚΑ 

Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους ΟΣΕΚΑ 
που διαχειρίζεται, λαμβάνοντας υπόψη ποσοτικούς και ποιοτικούς παράγοντες όπως:  

• το είδος του χρηματοπιστωτικού μέσου, 
• την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου,  
• το κόστος που συνδέεται με την εκτέλεση της εντολής (προμήθειες, κ.λ.π.).  
• την ταχύτητα εκτέλεσης που δύναται να επιτευχθεί,  
• τις συνθήκες της αγοράς,  
• την πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισμού,  
• τον όγκο και τη φύση της εντολής που δίνει για τη διενέργεια συναλλαγής,  
• οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες που αφορούν την εκτέλεση της εντολής.  

Ο προσδιορισμός της βαρύτητας των ανωτέρω παραγόντων διαμορφώνεται σε συνάρτηση με τα 
παρακάτω κριτήρια:  
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• τον επενδυτικό σκοπό, την επενδυτική πολιτική και τους κινδύνους στους οποίους είναι 
εκτεθειμένος ο ΟΣΕΚΑ, με βάση τα στο αναφερόμενα ενημερωτικό δελτίο και στον κανονισμό του 
ή κατά περίπτωση στα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ,  

• τα χαρακτηριστικά της εντολής,  
• τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά η εντολή,  
• τα χαρακτηριστικά των τόπων εκτέλεσης, στους οποίους μπορεί να προωθηθεί η εντολή προς 

εκτέλεση, 
• τις προμήθειες που ο αντισυμβαλλόμενος εισπράττει για την εκτέλεση των εντολών του ΟΣΕΚΑ.  

Οι παραπάνω παράγοντες και κριτήρια καθώς και η αξιολόγηση της βαρύτητάς τους στην εκτέλεση των 
εντολών δύναται να διαφοροποιείται, ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, 
τα επιμέρους χαρακτηριστικά και όρους των εντολών, τις συνθήκες ρευστότητας και μεταβλητότητας των 
τιμών καθώς και άλλους σχετιζόμενους με την εκτέλεση λόγους. 

Κατά ́κανόνα, η Εταιρία θεωρεί́ ότι το καλύτερο δυνατό́ αποτέλεσμα προσδιορίζεται με βάση το συνολικό́ 
τίμημα. Το συνολικό́ τίμημα αντιπροσωπεύει την τιμή́ του χρηματοπιστωτικού́ μέσου στο οποίο 
διενεργείται η συναλλαγή ́ και τις χρεώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση της εντολής, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων που επιβαρύνουν τον ΟΣΕΚΑ και τα οποία συνδέονται άμεσα με 
την εκτέλεση της εντολής, όπως τα τέλη του τόπου εκτέλεσης, τα τέλη εκκαθάρισης και διακανονισμού,́ και 
όλες οι λοιπές αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της εντολής.  

Εννοείται ότι η Εταιρία ενδέχεται να λαμβάνει υπόψη της και άλλους παράγοντες, όπως ενδεικτικά́ η 
ταχύτητα εκτέλεσης, η πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισμού́, ο όγκος και η φύση της εντολής, οι 
επιπτώσεις στην αγορά ́και οποιαδήποτε αλλά έμμεσα κόστη, και να τους δίνει προτεραιότητα σε σχέση 
με τους παράγοντες άμεσης τιμής και κόστους, αν κρίνει ότι είναι απαραίτητοι για την επίτευξη του 
καλυτέρου δυνατού́ αποτελέσματος σε επίπεδο συνολικού ́τιμήματος για τον υπό́ διαχείριση ΟΣΕΚΑ. 

II. Επιλογή Αντισυμβαλλομένων – Διαμεσολαβητών αγοράς 

Κατά την διενέργεια των συναλλαγών, (εκτέλεση εντολών), για λογαριασμό των ΟΣΕΚΑ, η Εταιρεία 
διαβιβάζει εντολές προς εκτέλεση σε Διαμεσολαβητές – Αντισυμβαλλόμενους αγοράς. Η Εταιρεία έχει 
επιλέξει συγκεκριμένους Διαμεσολαβητές – Αντισυμβαλλόμενους αγοράς, για την πραγματοποίηση 
συναλλαγών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τηρεί σχετικό εγκεκριμένο κατάλογο. 

Η επιλογή τους διενεργείται με βάση τους αναφερόμενους παράγοντες και τα κριτήρια της παραπάνω 
παραγράφου και σε κάθε περίπτωση με βασικότερο παράγοντα την νομιμότητα και την φερεγγυότητα 
τους.  

Πρόσθετα κριτήρια που εφαρμόζει η Εταιρεία για την αξιολόγηση των Αντισυμβαλλόμενων – 
Διαμεσολαβητών είναι ενδεικτικά η φήμη και η εμπειρία τους, η χρηματοοικονομική τους κατάσταση, η 
δυνατότητα πρόσβασής τους σε οργανωμένες αγορές και η εν γένει τιμολογιακή τους πολιτική.  

Ειδικότερα η Εταιρεία προσδιορίζει ποιοι από τους Διαμεσολαβητές / Αντισυμβαλλόμενους έχουν 
αθροιστικά (κόστος εκτέλεσης, ποιοτικές αναλύσεις, ανταπόκριση σε ερωτήματα/αιτήματα κλπ.), την 
υψηλότερη αξιολόγηση και κατά συνέπεια επιλέγονται κατά προτεραιότητα, για να λαμβάνουν τον 
μεγαλύτερο όγκο εντολών. Ο Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου ΟΣΕΚΑ αξιολογεί και καταγράφει την ποιότητα 
της εκτέλεσης των εντολών, ώστε σε ετήσια βάση να επαναξιολογηθεί ο Διαμεσολαβητής/ 
Αντισυμβαλλόμενος. 
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Οι εγκεκριμένοι από την Εταιρεία Διαμεσολαβητές - Αντισυμβαλλόμενοι, (ΕΠΕΥ, τράπεζες, κλπ. ), έχουν 
θεσπίσει και εφαρμόζουν εσωτερικά αντίστοιχες πολιτικές βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών των πελατών 
τους, οι οποίες προβλέπουν στη διασφάλιση της άμεσης και με ακρίβεια διαβίβασης των εντολών προς 
εκτέλεση.  

Στο Παράρτημα Α΄ που ακολουθεί προσδιορίζονται, για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου, οι 
Αντισυμβαλλόμενοι – Διαμεσολαβητές που επιλέγει η Εταιρεία για την εκτέλεση εντολών στα 
χαρτοφυλάκια των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ. 

ΙΙΙ. Εκτέλεση Εντολών. 

Κατά την εκτέλεση των εντολών για συναλλαγές στα χαρτοφυλάκια των υπό τη διαχείρισή της ΟΣΕΚΑ, η 
Εταιρία εφαρμόζει διαδικασίες και μηχανισμούς που εγγυώνται την έγκαιρη, δίκαιη και ταχεία εκτέλεση 
των εντολών που δίνονται για λογαριασμό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ και μεριμνά ώστε :  

• οι εντολές να καταχωρούνται και να επιμερίζονται άμεσα και με ακρίβεια, 
• σε περίπτωση που υπάρχουν συγκρίσιμες εντολές, να εκτελούνται έγκαιρα και με τη σειρά που τις 

λαμβάνει ο διαχειριστής, εκτός κι αν δεν το επιτρέπουν τα χαρακτηριστικά της εντολής ή οι 
συνθήκες της αγοράς ή αν τα συμφέροντα των ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ απαιτούν διαφορετικό χειρισμό, 

• ο Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ να ενημερώνεται άμεσα σχετικά με κάθε ουσιώδες 
πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει την ορθή εκτέλεση των εντολών του (ως τέτοιο αναφέρεται 
ενδεικτικά η αναστολή διαπραγμάτευσης ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ή ένα σημαντικό 
πρόβλημα στις υποδομές της). 
 

Η Εταιρία δεν κάνει αθέμιτη χρήση των πληροφοριών που αφορούν εκκρεμείς εντολές των ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ και 
λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα που απαιτούνται για την αποφυγή της αθέμιτης χρήσης αυτών των 
πληροφοριών από τα αρμόδια πρόσωπα. 
 
Η Εταιρεία εν γένει μεριμνά ώστε να είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι εντολές που εκτέλεσε για συναλλαγές 
στο χαρτοφυλάκιο των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, είναι σύμφωνες με την παρούσα καθώς και ότι, 
διαβίβασε τις εντολές για συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την 
αντίστοιχη πολιτική, την οποία έχει θεσπίσει. Για το σκοπό αυτό η Εταιρία τηρεί αρχείο εντολών. Στο 
σχετικό αρχείο καταγράφονται όλες οι εντολές που δίνονται από τους Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων 
ΟΣΕΚΑ. Οι εντολές εκτέλεσης ελέγχονται στο στάδιο της προώθησης της εντολής, αλλά και ως προς το 
αποτέλεσμα της εκτέλεσης της εντολής. Τα αποτελέσματα του ελέγχου συνιστούν και κριτήρια, για την 
ενδεχόμενη αναθεώρηση της επιλογής Διαμεσολαβητή - Αντισυμβαλλομένου, αλλά και των μεθόδων 
εκτέλεσης της εντολής που επιλέγονται. 
 
ΙV. Ομαδοποίηση και επιμερισμός εντολών 

Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να ομαδοποιεί εντολές που αφορούν συναλλαγές για το χαρτοφυλάκιο ενός 
ΟΣΕΚΑ μαζί με εντολές που αφορούν συναλλαγές ιδιωτών πελατών στα πλαίσια της διαχείρισης ιδιωτικών 
και θεσμικών χαρτοφυλακίων ή εντολές για λογαριασμό της ίδιας της Εταιρείας.  

Υπάρχει η δυνατότητα ομαδοποίησης εντολών ενός ΟΣΕΚΑ με εντολές άλλων ΟΣΕΚΑ μόνο στην περίπτωση 
που δεν θα υπάρξει ζημία για κανέναν από τους εν λόγω ΟΣΕΚΑ. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
ομαδοποιημένες εντολές η Εταιρεία επιμερίζει τις σχετικές συναλλαγές σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό 
κάθε ΟΣΕΚΑ, χωρίς καθυστέρηση και με ακρίβεια. Διασφαλίσει ταυτόχρονα ότι οι εντολές εκτελούνται με 
τη σειρά που λαμβάνονται εκτός αν οι συνθήκες της αγοράς δεν το επιτρέπουν. Χρηματοπιστωτικά μέσα 



ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών 

6 
 

που εισπράττονται μετά το διακανονισμό της εκτελεσθείσας εντολής πιστώνονται χωρίς καθυστέρηση 
στους λογαριασμούς των ΟΣΕΚΑ. 

 V. Τόποι Διαπραγμάτευσης 

Στους τόπους διαπραγμάτευσης περιλαμβάνονται οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι πολυμερείς μηχανισμοί 
διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) και οι μηχανισμοί οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ).  

Οι τόποι διαπραγμάτευσης επιλέγονται μεταξύ των χρηματιστηρίων αξιών / αγορών στις οποίες μπορούν 
να επενδύουν οι ΟΣΕΚΑ, βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, ώστε η Εταιρεία να είναι σε θέση 
συστηματικά να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα εκτέλεσης των εντολών που δίνει, για 
συναλλαγές στα χαρτοφυλάκια των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ.  

Σε περίπτωση που ένα χρηματοπιστωτικό μέσο βρίσκεται σε διαπραγμάτευση σε περισσότερους από έναν 
τόπους διαπραγμάτευσης, βασικό κριτήριο για την επιλογή του τόπου διαπραγμάτευσης για την Εταιρεία 
αποτελεί η συστηματική επίτευξη στον συγκεκριμένο τόπο του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον 
υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ. 

Στο Παράρτημα Β’ που ακολουθεί προσδιορίζονται, οι Τόποι Διαπραγμάτευσης που η Εταιρεία αξιολογεί 
πως πληρούν επαρκή κριτήρια ρευστότητας, ανταγωνιστικότητας, ασφάλειας και διαφάνειας συναλλαγών 
και εναρμονίζονται με την παρούσα Πολιτική.  

VI. Επανεξέταση και Αναθεώρηση της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών ΟΣΕΚΑ 

Η Εταιρεία παρακολουθεί τακτικά την αποτελεσματικότητα των μεθόδων και διαδικασιών που έχει 
επιλέξει για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών για τη διενέργεια συναλλαγών για 
λογαριασμό των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, και γενικότερα την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της 
Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών ΟΣΕΚΑ, ώστε να διαπιστώνει και, αν χρειάζεται, να διορθώνει 
τυχόν ελλείψεις. 

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης αυτής, η Εταιρεία συνεκτιμά, αν οι επιλεγμένοι Τόποι Διαπραγμάτευσης 
είναι οι κατάλληλοι για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος ή αν χρειάζεται να γίνουν 
αλλαγές στον τρόπο εκτέλεσης και στους παράγοντες και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την 
εκτέλεση των εντολών. 

Η Εταιρεία αναθεωρεί την Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών ΟΣΕΚΑ όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, 
κάθε, δηλαδή, φορά που οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή επηρεάζει ή είναι σε θέση να επηρεάσει την 
ικανότητα της Εταιρείας να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τους υπό τη διαχείρισή της 
ΟΣΕΚΑ και τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Η αναθεωρημένη Πολιτική θα είναι διαθέσιμη στους 
μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση 
www.athosam.com. 

  

http://www.athosam.com/
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B. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Η Εταιρεία με βάση την άδεια που κατέχει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται σύμφωνα με το 
άρθρο 12, παρ. 2 του Ν.4099/2012 να παρέχει μεταξύ άλλων και την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου σε ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου. 

Η παροχή των ανωτέρω επενδυτικών υπηρεσιών διέπεται από τον Ν.4514/2018 «Αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» με τον οποίο έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο η 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II). 

Σε εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο της MiFID II, 
η Εταιρεία δεν προβαίνει η ίδια σε εκτέλεση εντολών του Πελάτη αλλά διαβιβάζει τις προς εκτέλεση 
εντολές σε τρίτους Διαμεσολαβητές - Αντισυμβαλλόμενους, που είναι αδειοδοτημένοι να παράσχουν την 
υπηρεσία εκτέλεσης εντολών του Πελάτη επί Χρηματοπιστωτικών Μέσων. 

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται κατά την παροχή της υπηρεσίας διακριτικής διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου ιδιωτών και επαγγελματιών πελατών, όπου μέσω των Διαχειριστών Χαρτοφυλακίου, η 
Εταιρεία λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις και συνεπώς δίνει εντολές προς εκτέλεση σε τρίτους 
Διαμεσολαβητές – Αντισυμβαλλόμενους για λογαριασμό του πελάτη. 

Ι. Παράγοντες και κριτήρια βέλτιστης εκτέλεσης εντολών για τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια 
πελατών 

Ως βασική αρχή, η Εταιρεία, όταν διαβιβάζει εντολές προς εκτέλεση στα πλαίσια της διαχείρισης 
χαρτοφυλακίων πελατών της σε Διαμεσολαβητές – Αντισυμβαλλόμενους, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες της λειτουργώντας πάντα με 
επαγγελματισμό, αμεροληψία και  εντιμότητα. 

Καθώς η Εταιρεία δεν προβαίνει απευθείας σε εκτέλεση εντολών, αλλά διαβιβάζει την εντολή που αφορά 
τον πελάτη προς εκτέλεση σε Διαμεσολαβητή – Αντισυμβαλλόμενο στηρίζεται στην αντίστοιχη πολιτική 
εκτέλεσης που αυτός εφαρμόζει, αφού συγχρόνως εξετάσει τη συμβατότητά της: 

• με τις ρητές  γραπτές εντολές του πελάτη, εφόσον υπάρχουν, ή 
• με τις αρχές εκτέλεσης που η ίδια η Εταιρεία εφαρμόζει. 

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να βεβαιωθεί ότι οι εντολές που 
προωθεί προς εκτέλεση εκτελούνται προς το συμφέρον του πελάτη και πάντα με τρόπο που διασφαλίζει 
την ακεραιότητα της αγοράς. 

Κατά τη διαβίβαση εντολής προς εκτέλεση, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη της, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, τους  ακόλουθους παράγοντες:  

• Τιμή  
• Κόστος 
• Ταχύτητα 
• Πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισμού 
• Όγκο 
• Φύση 
• Οποιονδήποτε άλλο παράγοντα αφορά στην εκτέλεση της εντολής 
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Η σχετική βαρύτητα που αποδίδεται σε κάθε παράγοντα εκτέλεσης για κάθε εντολή, πραγματοποιείται με 
βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

• τα χαρακτηριστικά του πελάτη περιλαμβανομένης της κατηγοριοποίησής του ως ιδιώτη ή 
επαγγελματία επενδυτή, 

• τα χαρακτηριστικά της εντολής του πελάτη, 
• τα χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού μέσου που αφορά η εντολή,  
• τα χαρακτηριστικά των διαμεσολαβητών στους οποίους η εντολή μπορεί να διαβιβαστεί προς 

εκτέλεση και των τόπων εκτέλεσης στους οποίους έχει πρόσβαση κάθε ένας από αυτούς. 
• οι προμήθειες που εισπράττονται από το διαμεσολαβητή αγοράς για την εκτέλεση της εντολής. 

Κατά κανόνα, υψηλό επίπεδο σχετικής βαρύτητας ως προς την επίτευξη του καλύτερου δυνατού 
αποτελέσματος, κυρίως για πελάτες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως ιδιώτες αποδίδεται στο συνολικό 
τίμημα (τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου πλέον χρεώσεων και εξόδων που συνδέονται με την εκτέλεση 
της εντολής και βαρύνουν τον πελάτη), στην πιθανότητα εκτέλεσης και στην ασφάλεια της συναλλαγής, 
χωρίς όμως να αποκλείεται, σε κάποιες περιπτώσεις και λόγω του τύπου του πελάτη ή της εντολής, της 
φύσης του χρηματοπιστωτικού μέσου, των διαθέσιμων τόπων εκτέλεσης ή/και διαμεσολαβητών, να 
αποδοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα σε άλλους παράγοντες εκτέλεσης.  

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία τηρεί αρχείο εντολών στο οποίο καταγράφονται όλες οι εντολές που 
δίνονται από τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων ή και οι ρητές γραπτές οδηγίες που ενδεχομένως δίνει ο 
πελάτης. Οι εντολές εκτέλεσης ελέγχονται στο στάδιο της προώθησης της εντολής, αλλά και ως προς το 
αποτέλεσμα της εκτέλεσης της εντολής. Τα αποτελέσματα του ελέγχου συνιστούν και κριτήρια, για την 
ενδεχόμενη αναθεώρηση της επιλογής ∆ιαμεσολαβητή / Αντισυμβαλλομένου, αλλά και των μεθόδων 
εκτέλεσης της εντολής που επιλέγονται.  

II. Επιλογή Αντισυμβαλλομένων – Διαμεσολαβητών αγοράς  

Η Εταιρεία συνεργάζεται με Διαμεσολαβητές – Αντισυμβαλλόμενους αγοράς στους οποίους διαβιβάζει τις 
εντολές εκτέλεσης για λογαριασμό πελατών της. Αυτοί οι Διαμεσολαβητές – Αντισυμβαλλόμενοι αγοράς 
έχουν πρόσβαση σε διάφορους τόπους διαπραγμάτευσης προκειμένου να διασφαλίσουν την καλύτερη 
εκτέλεση των εντολών σύμφωνα με τη δική τους πολιτική εκτέλεσης εντολών.  

Για την επιλογή του Διαμεσολαβητή – Αντισυμβαλλόμενου για την εκτέλεση εντολών για χαρτοφυλάκια 
πελατών, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη της: 

• αν εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, όπως τροποποιείται και ισχύει, στην οποία 
περίπτωση νοείται ότι απολαμβάνει υψηλού βαθμού αξιοπιστίας και ότι διαθέτει πολιτική 
βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών, σύμφωνη με τα κριτήρια που θέτει η ισχύουσα ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, ή σε ανάλογες διατάξεις νομοθεσίας τρίτου (εκτός Ε.Ε.) κράτους, 

• αν εφαρμόζει στην πράξη πολιτικές εκτέλεσης που πληρούν τις προϋποθέσεις που η Εταιρεία έχει 
θέσει, και 

• αν επιβάλλει ή φροντίζει για την εφαρμογή ανάλογης πολιτικής από τρίτους που ο 
Διαμεσολαβητής - Αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί διαβιβάζοντας περαιτέρω τις εντολές που 
λαμβάνει από την Εταιρεία, 

• το συνολικό κόστος εκτέλεσης των εντολών, λαμβάνοντας υπόψη τις αμοιβές του Διαμεσολαβητή 
– Αντισυμβαλλόμενου καθώς και τυχόν χρεώσεις τρίτων που επιβάλλει ή ενδέχεται να επιβάλλει 
στις συναλλαγές του πελάτη. 
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Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί μόνον έναν Διαμεσολαβητή – Αντισυμβαλλόμενο αγοράς, εφόσον 
αποδεικνύεται ότι της επιτρέπεται και έτσι να ικανοποιήσει την υποχρέωση επίτευξης Βέλτιστης 
Εκτέλεσης και ότι περιμένει ευλόγως ότι ο Διαμεσολαβητής – Αντισυμβαλλόμενος που επελέγη είναι ικανός 
να επιτύχει αποτελέσματα τουλάχιστον το ίδιο καλά με αυτά που θα περίμενε αν χρησιμοποιούσε και 
εναλλακτικούς Διαμεσολαβητές - Αντισυμβαλλόμενους. Η χρησιμοποίηση ενός και μόνο Διαμεσολαβητή – 
Αντισυμβαλλόμενου δικαιολογείται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, όταν το κόστος από την ύπαρξη πολλών 
(στο μέτρο που βαρύνει τον πελάτη) υπερβαίνει το όφελός του από τη χρήση τους σε βάθος χρόνου. 
Εννοείται ότι στην περίπτωση αυτή, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαδικασίες παρακολούθησης και 
αναθεώρησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου Διαμεσολαβητή – 
Αντισυμβαλλόμενου. 

Η Εταιρεία και οι Διαμεσολαβητές - Αντισυμβαλλόμενοι με τους οποίους συνεργάζεται, μπορεί να 
αποφασίσουν να αλλάξουν οποτεδήποτε τους όρους, τις συνθήκες και τις διαδικασίες για την εκτέλεση 
των εντολών (τόποι, κριτήρια, συστήματα κλπ) πάντα όμως διασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα για τους πελάτες. 

Στο Παράρτημα Α΄ που ακολουθεί προσδιορίζονται, για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου, οι 
Αντισυμβαλλόμενοι – Διαμεσολαβητές που επιλέγει η Εταιρεία για την εκτέλεση εντολών στα υπό 
διαχείριση χαρτοφυλάκια πελατών. 

ΙV. Ομαδοποίηση και επιμερισμός εντολών 
 
Η Εταιρεία δεν ομαδοποιεί εντολές για χαρτοφυλάκια πελατών της με εντολές που εκτελούνται για 
λογαριασμό της ίδιας ή των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται. 
 
Η Εταιρεία δύναται, εντός των ορίων των εφαρμοστέων εκάστοτε διατάξεων της νομοθεσίας, να προβαίνει 
σε ομαδοποίηση και επιμερισμό των εντολών πελατών με τις εντολές άλλων πελατών, χωρίς ωστόσο αυτό 
να αποβαίνει εις βάρος των συμφερόντων των πελατών και υπό την προϋπόθεση ότι η ομαδοποίηση 
αναμένεται να έχει συνολικά καλύτερο αποτέλεσμα για τις εντολές των πελατών, να έχει χαμηλότερο 
κόστος συναλλαγής ή να υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ή σοβαρή δυσχέρεια εκτέλεσης διακριτών 
εντολών για λογαριασμό κάθε πελάτη χωριστά.  
 
Η Εταιρεία για την ομαδοποίηση των εντολών εφαρμόζει την αρχή του προκαθορισμού προκειμένου να 
προσδιορισθεί με ακρίβεια ο πελάτης και το χαρτοφυλάκιο του, το ποσοστό ή η αξία ή ο αριθμός των 
τεμαχίων του χρηματοπιστωτικού μέσου στο οποίο δίνεται εντολή εκτέλεσης ανά πελάτη / χαρτοφυλάκιο 
καθώς και όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο για την εκτέλεση της ομαδοποιημένης εντολής.  
 
Η Εταιρεία για τον επιμερισμό των εντολών που έχουν ομαδοποιηθεί εφαρμόζει την αρχή της 
αναλογικότητας προκειμένου να προσδιορισθεί με το δικαιότερο τρόπο ο επιμερισμός της συναλλαγής 
ανά πελάτη / χαρτοφυλάκιο ιδίως στις περιπτώσεις μερικής εκτέλεσης και η τιμή του επιμερισμού η οποία 
αντιστοιχεί στη μέση τιμή πραγματοποίησης της ομαδοποιημένης εντολής. 

V. Τόποι Διαπραγμάτευσης 

Στους τόπους διαπραγμάτευσης – εκτέλεσης εντολών περιλαμβάνονται οι ρυθμιζόμενες – οργανωμένες 
χρηματιστηριακές αγορές οι Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) και γενικώς όλες οι 
επιχειρήσεις που ενεργούν ως ειδικοί διαπραγματευτές ή συναλλάσσονται για δικό τους λογαριασμό, οι 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα και ΕΠΕΥ που ασκούν τη δραστηριότητα του 
διαπραγματευτή για ίδιο λογαριασμό) ή άλλος πάροχος ρευστότητας.  
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Η Εταιρεία κατά τη διαδικασία της προσυμβατικής ενημέρωσης του πελάτη και πριν τη σύναψη σύμβασης 
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών γνωστοποιεί στον πελάτη τους τόπους διαπραγμάτευσης – εκτέλεσης 
στους οποίους παρέχουν πρόσβαση οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία Διαμεσολαβητές – 
Αντισυμβαλλόμενοι αγοράς. 

Σε περίπτωση ανταγωνιστικών τόπων για την εκτέλεση μιας εντολής που αφορά χρηματοπιστωτικό μέσο, 
η Εταιρεία αξιολογεί και συγκρίνει τα αποτελέσματα που θα επιτυγχάνονταν για τον πελάτη με 
την εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους τόπους εκτέλεσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
Πολιτική και στους οποίους μπορεί να εκτελεστεί η σχετική εντολή, λαμβάνοντας κατά την αξιολόγηση 
αυτή υπόψη τις προμήθειες που εισπράττει η ίδια η Εταιρεία και τα κόστη που βαρύνουν τον πελάτη για 
την εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους επιλέξιμους τόπους εκτέλεσης. 

Στο Παράρτημα Β’ που ακολουθεί προσδιορίζονται, οι Τόποι Διαπραγμάτευσης που η Εταιρεία αξιολογεί 
πως πληρούν επαρκή κριτήρια ρευστότητας, ανταγωνιστικότητας, ασφάλειας και διαφάνειας συναλλαγών 
και εναρμονίζονται με την παρούσα Πολιτική.  

VI. Λοιπές γνωστοποιήσεις 

Η Εταιρεία ενημερώνει τους πελάτες της ότι όταν δίνουν συγκεκριμένες εντολές ή οδηγίες για την εκτέλεση 
εντολών τους, θα καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια να ακολουθούνται οι οδηγίες, αλλά οι εν λόγω 
εντολές τους, ενδέχεται να εμποδίσουν την Εταιρεία να λάβει τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα 
Πολιτική, προκειμένου να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση των εντολών ως 
προς τα στοιχεία που καλύπτονται από τις εντολές των πελατών. 

V. Επανεξέταση και Αναθεώρηση της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών χαρτοφυλακίων 
πελατών 

Η Εταιρεία επανεξετάζει τακτικά και τουλάχιστον σε ετήσια βάση την πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης 
εντολών που έχει θεσπίσει ως ανωτέρω καθώς και εκτάκτως κάθε φορά που επέρχεται ουσιώδης μεταβολή 
που τυχόν επηρεάζει τη δυνατότητά της να συνεχίσει, κατά την εκτέλεση των εντολών να επιτυγχάνει σε 
συνεχή βάση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας τους τόπους εκτέλεσης που 
περιλαμβάνονται στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης.  

Η αναθεωρημένη Πολιτική θα είναι διαθέσιμη στους πελάτες μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας στη διεύθυνση www.athosam.com. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.athosam.com/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

1. Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι – Διαμεσολαβητές ανά κατηγορία Χρηματοπιστωτικού Μέσου 

Κατηγορία Χρηματοπιστωτικού μέσου Αντισυμβαλλόμενοι - Διαμεσολαβητές 

Μετοχικές επενδύσεις  
Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 
που έχουν αξιολογηθεί και περιλαμβάνονται στον 
εγκεκριμένο κατάλογο  

Ομολογιακές επενδύσεις Πιστωτικά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής 

Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων 
Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και 
φορείς μεταβιβάσεων 

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 
Πιστωτικά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής και 
εγκεκριμένες ΕΠΕΥ 

Προθεσμιακές καταθέσεις / repos / πράξεις 
συναλλάγματος 

Πιστωτικά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής 

 

2. Κατάλογος επιλέξιμων Διαμεσολαβητών – Αντισυμβαλλόμενων 

Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
Optima Bank Α.Ε. 
Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
Baader Bank AG 
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΛΑΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
Quintet Private Bank (Europe) S.A. 
Interactive Brokers LLC 
Kepler Cheuvreux 
Oppenheimer Europe 
EFG BANK AG 
Τράπεζα Eurobank A.E. 
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.  
Solidus Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

Τόποι Εκτέλεσης ανά κατηγορία Χρηματοπιστωτικού Μέσου 

Κατηγορία Χρηματοπιστωτικού μέσου Τόποι Εκτέλεσης 

Μετοχικές επενδύσεις εσωτερικού Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών  

Μετοχικές επενδύσεις ευρωπαϊκών εταιρειών & 
ETFs 

Ρυθμιζόμενες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές 
αγορές (π.χ. Deutsche Boerse – XETRA, Frankfurt 
Stock Exchange, Euronext – Paris, Euronext – 
Amsterdam, Euronext – Brussels, Borsa Italiana, 
Bolsa de Madrid κλπ.)  

Μετοχικές επενδύσεις εταιρειών Βορείου 
Αμερικής & ETFs 

Ρυθμιζόμες χρηματιστηριακές αγορές ΗΠΑ και 
Καναδά (π.χ. New York Stock Exchange, NASDAQ, 
Toronto Stock Exchange) 

Ομολογιακές επενδύσεις 

Ρυθμιζόμενες χρηματιστηριακές αγορές, 
Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης, 
Πιστωτικά ιδρύματα – συστηματικοί 
εσωτερικοποιητές 

Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων 
Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και 
φορείς μεταβιβάσεων 

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 
Ρυθμιζόμενες χρηματιστηριακές αγορές 
παραγώγων εσωτερικού και εξωτερικού 

Προθεσμιακές καταθέσεις / repos / πράξεις 
συναλλάγματος 

Πιστωτικά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής 

 


