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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

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 κατά́ τη διαβίβαση εντολών για 

συναλλαγές στα ανωτέρω χαρτοφυλάκια προς εκτέλεση σε τρίτους. 

Ειδικότερα, η παρούσα πολιτική́ περιλαμβάνει δύο διακριτά́ κεφάλαια σχετικά́ με τη βέλτιστη 

εκτέλεση εντολών ως προς τα υπό:  

• τη διαχείρισή της χαρτοφυλάκια ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ και  

• τη διαχείρισή της χαρτοφυλάκια λοιπών πελατών.  

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ως «τόπος εκτέλεσης» νοείται ρυθμιζόμενη αγορά, πολυμερής μηχανισμός 

διαπραγμάτευσης, συστηματικός εσωτερικοποιητής ή ειδικός διαπραγματευτής ή 

οποιασδήποτε άλλος πάροχος ρευστότητας ή οντότητα που επιτελεί σε τρίτη χώρα 

λειτουργία όμοια με τις παραπάνω λειτουργίες. 

Ως «διαμεσολαβητής» νοείται κάθε μέλος χρηματιστηρίου ή συστήματος εκκαθάρισης 

συναλλαγών καθώς και κάθε διαπραγματευτής χρηματοπιστωτικών μέσων. Στους 

Διαμεσολαβητές περιλαμβάνονται οι επενδυτικές πλατφόρμες μέσω των οποίων 

διενεργούνται συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων με τη μέθοδο της απευθείας 

πρόσβασης (direct market access). 

 

Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΟΣΕΚΑ 

Η παρούσα πολιτική́ αποσκοπεί́ στη θέσπιση διαδικασιών με σκοπό ́την εξυπηρέτηση με τον 

καλύτερο δυνατό́ τρόπο των συμφερόντων των υπό ́τη διαχείριση της Εταιρίας ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ 

τόσο κατά́ τη λήψη αποφάσεων για τη διενέργεια συναλλαγών (εκτέλεση εντολών) για 

λογαριασμό́ τους, όσο και κατά́ τη διαβίβαση σε τρίτους εντολών προς εκτέλεση συναλλαγών 

στα χαρτοφυλάκιά τους, στο πλαίσιο της διαχείρισης τους, σύμφωνα με το Τμήμα 3 (άρθρα 

25 και 26) της με αρά. 15/633/20.12.2012 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με 

το Κεφάλαιο ΙΙΙ (άρθρα 20, 25 και 29) του Κανονισμού́ Ε.Ε. 231/2013. 

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:  

• 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,  
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• 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:  

• 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.  

Διαδικασία διασφάλισης βέλτιστου αποτελέσματος  

Κατά́ κανόνα, η Εταιρία θεωρεί́ ούτι το καλύτερο δυνατό́ αποτέλεσμα προσδιορίζεται με 

βάση το συνολικό ́ τίμημα. Το συνολικό́ τίμημα αντιπροσωπεύει την τιμή́ του 

χρηματοπιστωτικού́ μέσου στο οποίο διενεργείται η συναλλαγή́ και τις χρεώσεις που 

σχετίζονται με την εκτέλεση της εντολής, συμπεριλαμβανομένων ούλων των εξόδων που 

επιβαρύνουν τον ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ και τα οποία συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, 

όπως τα τέλη του τόπου εκτέλεσης, τα τέλη εκκαθάρισης και διακανονισμού́, και ούλες οι 

λοιπές αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της 

εντολής.  

Εννοείται, φυσικά́, ούτι 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 αγορά́ και οποιαδήποτε αλλά έμμεσα κόστη, και 

να τους δίνει προτεραιότητα σε σχέση με τους παράγοντες άμεσης τιμής και κόστους, αν 

κρίνει ούτι είναι απαραίτητοι για την επίτευξη του καλυτέρου δυνατού ́αποτελέσματος σε 

επίπεδο συνολικού́ τιμήματος για τον υπό́ διαχείριση ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

 Διαμεσολαβητές/Αντισυμβαλλόμενοι  

Κατά την διενέργεια των συναλλαγών, (εκτέλεση εντολών), για λογαριασμό των Α/Κ, η 

Εταιρεία διαβιβάζει εντολές προς εκτέλεση σε Διαμεσολαβητές / Αντισυμβαλλόμενους. Η 

Εταιρεία έχει επιλέξει συγκεκριμένους Διαμεσολαβητές /Αντισυμβαλλόμενους, 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. 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 αξιολογεί και καταγράφει την ποιότητα της εκτέλεσης των εντολών, ώστε σε 

ετήσια βάση να επαναξιολογηθεί ο Διαμεσολαβητής/ Αντισυμβαλλόμενος (σχετική 

παράγραφος 2.3) .  
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Οι εγκεκριμένοι από την Εταιρεία Διαμεσολαβητές/Αντισυμβαλλόμενοι, (ΑΧΕΠΕΥ, 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.  

Για τις συναλλαγές επί μετοχών, οι οποίες διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά, η τιμή 

ή το εύρος τιμών στο οποίο θα πρέπει να εκτελεστεί μία εντολή, καθορίζεται από τον 

Διαχειριστή και δύναται να είναι ανεξάρτητη/το από τον όποιο Διαμεσολαβητή 

/Αντισυμβαλλόμενο εκτελέσει την εντολή.  

Για τις συναλλαγές επί χρεωστικών τίτλων, ελέγχονται οι τιμές /προσφορές τουλάχιστον δύο 

εγκεκριμένων Διαμεσολαβητών / Αντισυμβαλλομένων και επιλέγεται η καλύτερη τιμή. Οι 

προσφορές εκτυπώνονται και τηρούνται σε αρχείο. Η Εταιρεία κατά κανόνα δεν προβαίνει 

σε ομαδοποίηση και επιμερισμό των εντολών των χαρτοφυλακίων Α/Κ που διαχειρίζεται. Η 

Εταιρεία είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι εντολές που εκτέλεσε για συναλλαγές στο 

χαρτοφυλάκιο των Α/Κ που διαχειρίζεται, είναι σύμφωνες με την πολιτική εκτέλεσης εντολών 

της καθώς και ότι, διαβίβασε τις εντολές για συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο των υπό 

διαχείριση Α/Κ σύμφωνα με την αντίστοιχη πολιτική, την οποία έχει θεσπίσει. Η Εταιρεία 

μπορεί να υποχρεωθεί, να χρησιμοποιήσει μεθόδους εκτέλεσης διαφορετικές από τις 

προβλεπόμενες στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών, που έχει θεσπίσει ως προς τα 

υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια ΟΣΕΚΑ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδιαιτέρως σε 

περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως είναι η για οποιονδήποτε λόγο η απώλεια συνδεσιμότητας 

ή η αδυναμία επικοινωνίας με τους επιλεγμένους Διαμεσολαβητές/Αντισυμβαλλόμενους.  

Τόποι διαπραγμάτευσης  

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.  

Επικαιροποίηση ή και αναθεώρηση της πολίτικης εκτέλεσης εντολών  

Η Εταιρεία παρακολουθεί και επανεξετάζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες που έχουν 

θεσπιστεί, προκειμένου να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα για τα συμφέροντα των 

υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων Α/Κ.  

Ο Επικεφαλής του Τμήματος Διαχείρισης, σε συνεργασία με τους Διαχειριστές, 

παρακολουθεί τακτικά την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων και της πολιτικής εκτέλεσης 

εντολών καθώς και, την ποιότητα της εκτέλεσης των Διαμεσολαβητών / Αντισυμβαλλομένων 

στους οποίους διαβιβάζονται εντολές προς εκτέλεση, με σκοπό να εντοπίζει και όταν είναι 

απαραίτητο να ενεργεί για τη διόρθωση ενδεχόμενων ανεπαρκειών.  

Η επανεξέταση συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής επιλογής των Διαμεσολαβητών/ 

Αντισυμβαλλόμενων στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση εντολών, διενεργείται από την 

Επενδυτική Επιτροπή με την παρουσία του Εσωτερικού Ελεγκτή, σε ετήσια τουλάχιστον 

βάση, αλλά και έκτακτα σε περιπτώσεις όπου μία ουσιαστική αλλαγή επηρεάζει την 

ικανότητα της Εταιρείας, να εξακολουθήσει να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. 
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Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ 

ΠΕΛΑΤΩΝ (παροχή επενδυτικών υπηρεσιών παρ. 2, άρθρου 12 του Ν. 4099/2012) 

Η παρούσα Πολιτική́ εφαρμόζεται στους λοιπούς (πλην ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ) πελάτες της Εταιρίας, 

επαγγελματίες και ιδιώτες, με τους οποίους η εταιρία έχει συνάψει σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων, καθώς και σε ούλα τα χρηματοπιστωτικά́ μέσα που 

καλύπτονται από́ τον ορισμό́ του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (Παράρτημα Ι C της Οδηγίας 

MiFID).   

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η εξυπηρέτηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των 

συμφερόντων των πελατών της, όταν κατά τη διαχείριση χαρτοφυλακίων δίνει εντολές σε 

τρίτους (Διαμεσολαβητές – Αντισυμβαλλόμενους) για την εκτέλεση συναλλαγών σε 

χρηματοπιστωτικά μέσα για λογαριασμό πελατών της. 

Η παρούσα Πολιτική́ Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες της 

Εταιρίας, ιδιώτες ή επαγγελματίες και αναφέρεται: 

• στους παράγοντες εκτέλεσης εντολών για συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα 

για λογαριασμό πελατών, 

• στα κριτήρια για την εκτέλεση των παραπάνω συναλλαγών για λογαριασμό πελατών,  

• στη διαδικασία επιλογής των Διαμεσολαβητών – Αντισυμβαλλομένων που 

διαμεσολαβούν για την εκτέλεση των εντολών για λογαριασμό των πελατών,  

• στις αγορές και τις επιτρεπόμενες μεθόδους εκτέλεσης των εντολών από του 

Διαμεσολαβητές – Αντισυμβαλλόμενους που έχουν αναλάβει την εκτέλεση, 

• στα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορά η παρούσα πολιτική, 

• στον έλεγχο, επικαιροποίηση και αναθεώρηση της παρούσας πολιτικής 

 

Παράγοντες και κριτήρια βέλτιστης εκτέλεσης εντολών για τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια 

πελατών 

Ως βασική αρχή, η Εταιρία, 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 Εταιρία δεν προβαίνει απευθείας σε εκτέλεση εντολών, αλλά διαβιβάζει την εντολή 

που αφορά τον πελάτη προς εκτέλεση σε Διαμεσολαβητή – Αντισυμβαλλόμενο της αγοράς 

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 Εταιρία εφαρμόζει. 

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία 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:  
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• Τιμή  

• Κόστος 

• Ταχύτητα 

• Πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισμού 

• Όγκο 

• Φύση 

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 αποδίδεται στην τιμή, 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.  

 

Διαμεσολαβητές/Αντισυμβαλλόμενοι – Τόποι και μέθοδοι εκτέλεσης  

Η Εταιρεία συνεργάζεται με διαμεσολαβητές αγοράς στους οποίους διαβιβάζει τις εντολές 

εκτέλεσης για λογαριασμό πελατών της. Αυτοί οι διαμεσολαβητές αγοράς έχουν πρόσβαση 

σε διάφορους τόπους διαπραγμάτευσης προκειμένου να διασφαλίσουν την καλύτερη 

εκτέλεση των εντολών σύμφωνα με τη δική τους πολιτική εκτέλεσης εντολών. Η πολιτική 

αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εσωτερικοποίησης της εντολής  

Κατά τη διαδικασία επιλογής των εν λόγω διαμεσολαβητών, λαμβάνονται τα απαραίτητα 

μέτρα προκειμένου να επιλέγονται κάθε φορά οι διαμεσολαβητές που διαθέτουν και 

εφαρμόζουν προδιαγραφές εκτέλεσης εντολών που επιτρέπουν στην Εταιρεία να 

συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις βέλτιστης εκτέλεσης εντολών και προστασίας των 

συμφερόντων των πελατών της, λαμβανομένου υπόψη και του κόστους που προκύπτει για 

τους πελάτες από αυτή τούτη τη διαμεσολάβηση.  
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Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί μόνον έναν διαμεσολαβητή, εφόσον αποδεικνύεται ότι 

της επιτρέπεται και έτσι να ικανοποιήσει την υποχρέωση επίτευξης Βέλτιστης Εκτέλεσης και 

ότι περιμένει ευλόγως ότι ο διαμεσολαβητής που επελέγη είναι ικανός να επιτύχει 

αποτελέσματα τουλάχιστον το ίδιο καλά με αυτά που θα περίμενε αν χρησιμοποιούσε και 

εναλλακτικούς διαμεσολαβητές. Η χρησιμοποίηση ενός και μόνο διαμεσολαβητή 

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. 

Επίσης, η Εταιρία δύναται να δίδει και συγκεκριμένες εντολές αναφορικά με τον τόπο ή τη 

μέθοδο εκτέλεσης κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι μηχανισμοί αυτοί αναλύονται 

κατωτέρω. 

Ειδικά για εντολές που αφορούν κινητές αξίες σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα, οι εντολές 

αυτές μπορούν να εκτελεστούν από τους επιλεγμένους διαμεσολαβητές αγοράς είτε στην 

κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών, είτε στην Εναλλακτική Αγορά, είτε σε 

συστηματικούς εσωτερικοποιητές. 

Με εξαίρεση οποιασδήποτε συγκεκριμένης εντολής από τον πελάτη, η εταιρία ενδεχόμενα 

εκτελέσει μέσω τρίτου μέρους-αντισυμβαλλόμενου (με τον οποίο έχει υπογράψει σύμβαση 

συνεργασίας) μια εντολή πελάτη με αρκετούς τρόπους: 

• σε μια οργανωμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή, 

• εκτός οργανωμένης αγοράς ή ΠΜΔ, όταν η εταιρία έχει προηγουμένως τη συναίνεση 

του πελάτη 

Η Εταιρία 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. 

Η Εταιρία και οι διαμεσολαβητές αγοράς 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. 

Επικαιροποίηση ή και αναθεώρηση της πολίτικης εκτέλεσης εντολών  

Η Εταιρεία ελέγχει σε τακτική βάση, και τουλάχιστον ετησίως, την αποτελεσματικότητα της 

πολιτικής, που έχει θεσπίσει σύμφωνα με τα παραπάνω, και ιδίως την ποιότητα εκτέλεσης 

από τους τρίτους διαμεσολαβητές που προσδιορίζονται στην πολιτική αυτή και, όπου κρίνει 

σκόπιμο, διορθώνει τυχόν αδυναμίες.  

Η επανεξέταση της πολιτικής πραγματοποιείται επίσης, κάθε φορά που επέρχεται ουσιώδης 

μεταβολή, η οποία επηρεάζει την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει να επιτυγχάνει το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες. 

Περαιτέρω, ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου προβαίνει τουλάχιστον ετησίως σε 

(δειγματοληπτικό ή γενικό)  έλεγχο των συναλλαγών που εκτελέσθηκαν για λογαριασμό 

πελατών, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης της Εταιρείας και η 
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αποτελεσματικότητα (ιδίως η ποιότητα εκτέλεσης) των διαμεσολαβητών που 

χρησιμοποιούνται, με την πολιτική και τους κανόνες εκτέλεσης της Εταιρείας.  

Η Εταιρία ενημερώνει τους πελάτες της για κάθε ουσιαστική αλλαγή που επιφέρει στην 

πολιτική εκτέλεσης εντολών της, με την ανάρτηση αναθεωρημένης έκδοσης της πολιτικής της 

στο δικτυακό της τόπο, εφόσον έχει λάβει τη σχετική τους συναίνεση. Σε περίπτωση που δεν 

διαθέτει την ως άνω συναίνεση, η ενημέρωση θα διενεργείται με σταθερό μέσο. Σε τακτική 

βάση, η εταιρία θα αξιολογεί τους αντισυμβαλλόμενους που χρησιμοποιεί, καθώς και τους 

τόπους και μεθόδους εκτέλεσης που αυτοί χρησιμοποιούν, για να επιλέξει εκείνους που 

συμβάλλουν στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον πελάτη με όρους 

βέλτιστης εκτέλεσης. Μετά την επαναξιολόγηση, όπου είναι αναγκαίο, η λίστα των 

αντισυμβαλλόμενων ή των επιτρεπτών τόπων εκτέλεσης θα τροποποιείται σχετικά. 

Συναίνεση Πελάτη 

Η Εταιρία διασφαλίζει την συναίνεση των πελατών της στην πολιτική εκτέλεσης εντολών της 

με την αποδοχή της κατά τη διάρκεια σύναψης Σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 

με τους πελάτες της. Σε περίπτωση έγγραφης εναντίωσης στην παρούσα πολιτική εκτέλεσης 

εντολών, ο πελάτης δύναται να δώσει ειδικές ή γενικές οδηγίες ως προς τον 

αντισυμβαλλόμενο ή τη μέθοδο εκτέλεσης ή τον τόπο εκτέλεσης που επιθυμεί να 

χρησιμοποιεί η Εταιρία για λογαριασμό του. 

 

Η Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών της Εταιρίας θα είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική της 

διεύθυνση www.athosam.com.  Για οποιαδήποτε τροποποίηση στην πολιτική εκτέλεση 

εντολών της η Εταιρία δεν υποχρεούται να ειδοποιήσει κάθε έναν πελάτη χωριστά, εφόσον 

η Εταιρία έχει λάβει από τον πελάτη τη ρητή του επιβεβαίωση ότι έχει συχνή πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. 


