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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
 

Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (η Εταιρεία) σε σχέση με την Σύγκρουση Συμφερόντων είναι το 

ακόλουθο: 

1. Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15/05/2014 για τις 

αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 
2011/61/ΕΕ 

2. Ελληνικός Νόμος 4514/2018 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»  

3. Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/565 Της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2016 για τη 

συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, 
καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας 

4. Οδηγία 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 
περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς. 

5. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς,  

6. Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμοί, Εκτελεστικοί Κανονισμοί και Εκτελεστικές Οδηγίας κατ’ 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014  

7. Κανονισμός ΕΚ 809/2014 της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2004 για την εφαρμογή της οδηγίας 

2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες 

που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την 
ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη 

διάδοση των σχετικών διαφημίσεων, καθώς και τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς  
 

Στην Εταιρεία μπορεί να δημιουργηθούν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τα 
συμφέροντα των πελατών ή των καθηκόντων της απέναντι στους πελάτες. Αυτές περιλαμβάνουν 

συγκρούσεις συμφερόντων: 

 μεταξύ της Εταιρείας ή/και του μελών της όπως διευθυντών, υπαλλήλων, συνδεδεμένων 
αντιπροσώπων και κάθε προσώπου που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με σχέση ελέγχου (αρμόδια 

πρόσωπα) και των πελατών  

 μεταξύ διαφορετικών πελατών της Εταιρείας 

 

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει αφ’ ενός πολιτική και αφ’ ετέρου οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες 
για τον εντοπισμό και τη διαχείριση τέτοιων συγκρούσεων με αντικειμενικό σκοπό να διαφυλάξει τα 

συμφέροντα των πελατών.  

Βασική αρχή της πολιτικής είναι ότι το προσωπικό και τα τμήματα με δραστηριότητες που θα 

μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση συμφερόντων, πρέπει να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους 
ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. 

Όπου υπάρχει ανάγκη, η Εταιρεία έχει θεσπίσει τακτικές που εμποδίζουν την ροή πληροφοριών ή/και 

εμποδίζουν την πρόσβαση του προσωπικού σε πληροφορίες για την προστασία των συμφερόντων 
των πελατών. 

 
Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα που προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων και συνεπάγεται 

ουσιώδη κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων πελατών, η Εταιρεία οφείλει να προβεί άμεσα σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να το διαχειριστεί και να το επιλύσει. 
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Ενδεικτικά, συγκρούσεις συμφερόντων δυνητικά επιζήμιες για τον πελάτη ανακύπτουν όταν: 

 
 Η Εταιρεία ή τα αρμόδια πρόσωπα είναι πιθανό να αποκομίσουν οικονομικό όφελος ή να 

αποφύγουν οικονομική ζημία σε βάρος του πελάτη, 

 Η Εταιρεία  ή τα αρμόδια πρόσωπα έχουν (ως προς την έκβαση μίας υπηρεσίας που παρέχεται 

στον πελάτη ή μίας συναλλαγής που πραγματοποιείται για λογαριασμό του) διαφορετικό 
συμφέρον από το συμφέρον του πελάτη,  

 Η Εταιρεία ή τα αρμόδια πρόσωπα έχουν οικονομικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσουν τα 

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

 Η Εταιρεία ή τα αρμόδια πρόσωπα ασκούν την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα με τον πελάτη, 

 Η Εταιρεία ή τα αρμόδια πρόσωπα λαμβάνουν ή θα λάβουν από πρόσωπο διαφορετικό από τον 

πελάτη αντιπαροχή (που δεν πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στην οδηγία 201/593) 
σχετιζόμενη με υπηρεσία που παρέχεται στον πελάτη υπό μορφή χρημάτων, αγαθών ή 

υπηρεσιών, πέραν της συνηθισμένης προμήθειας ή αμοιβής για την παροχή της υπηρεσίας αυτής.  
 Υπάρχει διαρροή από την Εταιρεία ή τα αρμόδια πρόσωπα, πληροφοριών που δεν είναι 

δημοσιευμένες και προσιτές στο ευρύ κοινό ή διαρροή πληροφοριών μεταξύ τμημάτων τα οποία 

οφείλουν να τηρούν τη διαδικασία των «σινικών τοίχων»,  

 Διενεργούνται συναλλαγές για προσωπικό όφελος από τα αρμόδια πρόσωπα κάνοντας χρήση 

εμπιστευτικών πληροφοριών μή γνωστών στο ευρύ κοινό. Παράδειγμα: συναλλαγές σε μετοχή 
πριν τη δημοσιοποίηση έκθεσης  που καταρτίζει αναλυτής της Εταιρείας. 

 
1. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 
Τα μέλη του προσωπικού που ασχολούνται με τη σύσταση ή την έγκριση οποιουδήποτε 

πιστωτικού ορίου για πελάτες και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για τα οποία οι ίδιοι ή τα 

συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα έχουν σημαντικά συμφέροντα, θα πρέπει αμέσως να 
ενημερώνουν γραπτά τον διευθυντή του τμήματός τους. 

Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο υπάλληλος ή ο Διευθυντής Τμήματος θα πρέπει να συμβουλευτεί 
τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 

 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

i. Απαγορεύεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων προσώπων που συμμετέχουν 
σε δραστηριότητες που συνεπάγονται κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων όταν η ανταλλαγή 

αυτών των πληροφοριών ενδέχεται να ζημιώσει τα συμφέροντα ενός η περισσότερων 
πελατών.  

ii. Πρέπει να υπάρχει χωριστή εποπτεία των αρμόδιων προσώπων των οποίων τα κύρια 

καθήκοντα περιλαμβάνουν την άσκηση δραστηριοτήτων για λογαριασμό πελατών ή την 
παροχή υπηρεσιών σε αυτούς εφόσον τα συμφέροντα των εν λόγω πελατών ενδέχεται να 

συγκρούονται ή εφόσον οι εν λόγω πελάτες εκπροσωπούν διαφορετικά συμφέροντα, 
περιλαμβανομένων εκείνων της επιχείρησης τα οποία ενδέχεται να συγκρούονται.  

iii. Δεν πρέπει να υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ της αμοιβής των αρμοδίων προσώπων που 

ασκούν κατά κύριο λόγο μία δραστηριότητα αφενός και αφετέρου της αμοιβής διαφορετικών 
αρμόδιων προσώπων που ασκούν κατά κύριο λόγο άλλη δραστηριότητα ή των εσόδων που 

δημιουργούν αυτά τα πρόσωπα όταν ενδέχεται να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων σε 
σχέση με τις δραστηριότητες αυτές. 

iv. Πρέπει να αποφεύγεται ή να περιορίζεται η άσκηση ανάρμοστης επιρροής στον τρόπο που 

ένα αρμόδιο πρόσωπο παρέχει επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες ή ασκεί δραστηριότητες 
v. Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ή τον έλεγχο της ταυτόχρονης ή διαδοχικής 

συμμετοχής ενός αρμοδίου προσώπου σε χωριστές επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες όταν η συμμετοχή αυτή ενδέχεται να αποβεί επιζήμια για την ορθή διαχείριση 

των συγκρούσεων συμφερόντων.  
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3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  (INSIDER DEALING) – ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 
i. Τα αρμόδια πρόσωπα δεν πρέπει να συναλλάσσονται με τίτλους εισηγμένους ή μη, όταν 

κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση που αφορά το προσωπικό τους όφελος ή το όφελος 
κάποιου άλλου προσώπου ή της Εταιρείας. Ούτε η Εταιρεία θα πρέπει να εκμεταλλεύεται τις 

πληροφορίες αυτές που γνωρίζει το προσωπικό της ή τρίτοι κατά τη συναλλαγή τους με 

τέτοιους τίτλους. 
ii. Όπως δεν είναι επιτρεπτή η ανάμιξη των αρμοδίων προσώπων ή της Εταιρείας έτσι δεν είναι 

σωστό τα αρμόδια πρόσωπα ή η Εταιρεία να συμφωνεί με τρίτα πρόσωπα να συναλλάσσονται 
για λογαριασμό τους ή να γνωστοποιήσουν κάποια εσωτερική πληροφορία σε πρόσωπα που 

μπορεί να προβούν σε συναλλαγή. 

iii. Δεν θα πρέπει να γνωστοποιούνται εμπιστευτικές πληροφορίες σε άλλα πρόσωπα εκτός και αν 
είναι απολύτως απαραίτητο, π.χ. όταν αυτά τα πρόσωπα πρέπει να γνωρίζουν τις 

πληροφορίες αυτές για να εκτελέσουν τα καθήκοντα για τα οποία είναι υπεύθυνα, ή υπάρχει η 
συγκατάθεση του πελάτη, ή του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου. 

 

4. «ΣΙΝΙΚΑ ΤΕΙΧΗ» (CHINESE WALLS) ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον διαχωρισμό των διαφόρων επαγγελματικών 
χώρων που σχετίζονται με τις επενδυτικές εργασίες με στόχο να περιοριστεί η ροή εμπιστευτικών 

πληροφοριών σε άλλα τμήματα της Εταιρείας π.χ. από το Τμήμα Ανάλυσης ή από το τμήμα 
Ειδικής Διαπραγμάτευσης ή από το τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής προς άλλα τμήματα. 

Έτσι, προστατεύονται τα συμφέροντα του πελάτη και μειώνονται οι πιθανότητες να προκύψουν 

συγκρούσεις συμφερόντων. 
 

Οι αρχές των «Σινικών Τειχών» εφαρμόζονται σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία και τις 
ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες ισχύουν για όλα τα αρμόδια πρόσωπα της 

Εταιρείας, ιδιαίτερα όμως για τους Υπεύθυνους Λογαριασμών(Account Officers) και Διευθυντές, 

που είτε εκτελούν επενδυτικές εργασίες, περιλαμβανομένης και της παροχής συμβουλών ή/και 
της διαχείρισης χαρτοφυλακίων (Portfolio Management), εάν και εφόσον παρέχονται τέτοιου 

είδους υπηρεσίες από την Εταιρεία, καθώς και για το προσωπικό του τμήματος Ανάλυσης, του 
τμήματος Ειδικής Διαπραγμάτευσης ή του τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής. 

 
Όλα τα αρμόδια πρόσωπα θα πρέπει να επιδεικνύουν επαγγελματισμό και προσοχή ώστε να 

διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα της αρχής των «Σινικών Τειχών». 

 
Γενικοί Κανόνες  

 
 Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει πολιτική ώστε μετά την αποχώρηση του προσωπικού να μην 

υπάρχουν πάνω στα γραφεία έγγραφα ή/και άλλο υλικό με εμπιστευτικές πληροφορίες που 

αφορούν πελάτη και δεν είναι ή δεν θα έπρεπε να γίνουν δημοσίως γνωστές  

 Τα ευαίσθητα τμήματα της Εταιρείας είναι χωροταξικά διαχωρισμένα 

 Η πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές γίνεται με τη χρήση κωδικών πρόσβασης  

 Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης αλλάζουν σε προκαθορισμένα τακτικά διαστήματα 

 Η πρόσβαση των χρηστών στα αρχεία της Εταιρείας είναι περιορισμένη και ελεγχόμενη και 

συνάδει τις αρμοδιότητες τους.  
 

5. «ΣΙΝΙΚΑ ΤΕΙΧΗ» ΜΕΤΑΞΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  
 

Τμήμα Ανάλυσης  

 Υπάρχει χωροταξικός διαχωρισμός μεταξύ του τμήματος Ανάλυσης και των υπολοίπων 

τμημάτων της Εταιρείας, ώστε να αποφεύγεται η κυκλοφορία ευαίσθητων πληροφοριών.  
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 Το προσωπικό των τμημάτων Πωλήσεων, Ειδικής Διαπραγμάτευσης, Επενδυτικής Τραπεζικής 

καθώς και τα μέλη του προσωπικού άλλων τμημάτων δεν έχουν πρόσβαση στο υλικό και το 
κείμενο της Ανάλυσης πριν αυτή δημοσιευθεί επισήμως.  

 Έγκριση για πρόσβαση μπορεί να δοθεί μόνον εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη και μόνο 
για το τελικό κείμενο της Ανάλυσης πριν τη δημοσίευση υπό προϋποθέσεις και υπό την 

εποπτεία  του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 

 Το περιεχόμενο των Αναλύσεων περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις σχετικά 
με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. 

 
Τμήματα Πωλήσεων  

 Υπάρχει χωροταξικός διαχωρισμός μεταξύ των τμημάτων Πωλήσεων και των υπολοίπων 

τμημάτων της Εταιρείας π.χ. Ανάλυσης, Εκκαθάρισης, Ειδικής Διαπραγμάτευσης κλπ ώστε να 
αποφεύγεται η κυκλοφορία ευαίσθητων πληροφοριών.  

 Το προσωπικό του κάθε τμήματος έχει πρόσβαση σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό εξοπλισμό (PC), 
και η πρόσβαση προστατεύεται από προσωπικό κωδικό (password). 

 Το προσωπικό του κάθε τμήματος έχει συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης στο πελατολόγιο 

και τις συναλλαγές των άλλων τμημάτων. 
 

Τμήμα Ειδικής Διαπραγμάτευσης   

 Υπάρχει χωροταξικός διαχωρισμός μεταξύ του τμήματος Ειδικής Διαπραγμάτευσης και των 

υπολοίπων τμημάτων της Εταιρείας π.χ. Ανάλυσης, Πωλήσεων, Εκκαθάρισης, Επενδυτικής 
Τραπεζικής κλπ ώστε να αποφεύγεται η κυκλοφορία ευαίσθητων πληροφοριών.  

 Το προσωπικό του τμήματος έχει πρόσβαση σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό εξοπλισμό (PC), και η 

πρόσβαση προστατεύεται από προσωπικό κωδικό (password). 

 Το προσωπικό του τμήματος έχει συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης στα συστήματα και 

δεν επιτρέπεται να βλέπει εντολές, συναλλαγές, θέσεις, στοιχεία πελατών. 

 Τα αρχεία του τμήματος τηρούνται ξεχωριστά από τα αρχεία των υπολοίπων τμημάτων. 

 Απαγορεύεται η ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ τμήματος Πωλήσεων της 

Εταιρείας, του τμήματος Ανάλυσης, του τμήματος Ειδικής Διαπραγμάτευσης και του τμήματος 
Επενδυτικής Τραπεζικής της Εταιρείας. Αν τυχόν τέτοια πληροφορία περιέλθει στη γνώση του 

τμήματος Ειδικής Διαπραγμάτευσης απαγορεύεται η αξιοποίησή της. 

 Επιπλέον σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει άμεσα να ενημερωθεί το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 

και Κανονιστικής Συμμόρφωσης ώστε να ερευνήσει το θέμα και να διασφαλίσει ότι δεν γίνεται 
χρήση της πληροφορίας και ότι δεν θα οδηγήσει σε οποιασδήποτε μορφής κατάχρησης της 

Αγοράς.  

 Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Εσωτερική Οδηγία που διέπει τις συναλλαγές του προσωπικού και 
περιλαμβάνει περιορισμούς όσον αφορά τα πρόσωπα που απασχολούνται στο εν λόγω τμήμα. 

 
Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής 

 Το τμήμα διαχωρίζεται σαφώς από τα υπόλοιπα τμήματα και χωροταξικά αλλά και 

ηλεκτρονικά, μέσω των συστημάτων του και των σχετικών περιορισμών που επιβάλλει στις 
προσβάσεις, με τη χρήση μυστικού προσωπικού κωδικού σε αυτά. 

 Απαγορεύεται η ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ του τμήματος και των άλλων 
τμημάτων όπως, ενδεικτικά, του τμήματος Ανάλυσης, του τμήματος Συναλλαγών Θεσμικών 

Πελατών, του τμήματος Ειδικής Διαπραγμάτευσης κλπ. Αν τυχόν εμπιστευτική πληροφορία 

διαρρεύσει από το τμήμα και περιέλθει στη γνώση άλλων τμημάτων, ο Διευθυντής του 
τμήματος οφείλει άμεσα να ενημερώσει τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τον 

Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και να 
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διασφαλιστεί ότι δεν θα αξιοποιηθεί η πληροφορία και ότι δεν θα οδηγήσει σε οποιασδήποτε 

μορφής κατάχρηση της Αγοράς. 

 Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει αναλάβει υπηρεσίες Σύμβουλου Έκδοσης ή/και Κύριου 

Ανάδοχου, δεν επιτρέπεται η εκπόνηση και διάδοση ανάλυσης για το χρονικό διάστημα από 
την έγκριση του Έργου από την αρμόδια Επιτροπή έως και τρεις (3) ημέρες από την έναρξη 

διαπραγμάτευσης των τίτλων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει αναλάβει την παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις 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, δεν 
επιτρέπεται η εκπόνηση και διάδοση ανάλυσης για το χρονικό διάστημα από την έγκριση του 

Έργου από την αρμόδια Επιτροπή έως και την ολοκλήρωσή  του.  

 
6. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ – ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΕΠΙΡΡΟΗ 

 
 Η Εταιρεία διαθέτει οργανωτική δομή, διαδικασίες και πολιτικές που ενισχύουν την 

ανεξαρτησία των τμημάτων κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους και την ξεχωριστή 

εποπτεία λαμβανομένου υπόψη της μορφής, του μεγέθους και της πολυπλοκότητας της.   

 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ενός αρμοδίου προσώπου σε χωριστές επενδυτικές ή 

παρεπόμενες υπηρεσίες. Ενδεικτικά δεν επιτρέπεται σε μέλη του τμήματος Ανάλυσης να 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες του τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής ή του τμήματος 

Ειδικής Διαπραγμάτευσης.  

 Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ανάρμοστης επιρροής στον τρόπο που ένα αρμόδιο 

πρόσωπο παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, απαγορεύεται ρητά και γνωστοποιείται στον 

Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. 

 Ενδεικτικά τα τμήματα Ειδικής Διαπραγμάτευσης, Πωλήσεων και Επενδυτικής Τραπεζικής, δεν 

εποπτεύονται ή/και αναφέρονται κατευθείαν σε τμήμα ή/και υπεύθυνο τμήματος, ο κύκλος 
εργασιών των οποίων είναι δυνατόν να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων με το 

αντικείμενο εργασίας του τμήματος Ανάλυσης. 

 
7. ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ - ΑΜΟΙΒΕΣ 

 
Αντιπαροχές, συνοπτικά είναι τα χρήματα (προμήθειες, κλπ) ή/και άλλου είδους μη χρηματικά 

οφέλη, που μία επενδυτική εταιρεία πληρώνει προς ή εισπράττει από τρίτους για υπηρεσίες που 
παρέχονται από και προς τρίτους. 

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μία αντιπαροχή θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί για τη 
βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας προς τον πελάτη και για αυτό πρέπει να ισχύουν όλες οι 

παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Να δικαιολογείται από την παροχή πρόσθετης υπηρεσίας ή υπηρεσίας υψηλότερου επιπέδου 

στον σχετικό πελάτη, ανάλογης με το επίπεδο των αντιπαροχών όπως πχ παροχή πρόσβασης, σε 

ανταγωνιστική τιμή, σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών μέσων που είναι πιθανό να 
καλύψουν τις ανάγκες του πελάτη 

β) Να μην ωφελεί άμεσα την επιχείρηση αποδέκτη, τις μετοχές της ή τους υπαλλήλους της χωρίς 
απτό όφελος για τον σχετικό πελάτη  

γ) Να δικαιολογείται από την παροχή ενός εν εξελίξει οφέλους του πελάτης σε σχέση με μία εν 

εξελίξει αντιπαροχή. 

Οι επενδυτικές εταιρείες οφείλουν να ενημερώνουν τον πελάτη για τις αντιπαροχές πριν την 

παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας  

Η Εταιρεία δύναται να δέχεται μη χρηματικά οφέλη, μόνον όταν αυτά είναι αποδεκτά ήσσονος 

σημασίας και συγκεκριμένα τα εξής: α) πληροφορίες ή τεκμηρίωση σχετικά με ένα 
Χρηματοπιστωτικό Μέσο ή μια επενδυτική υπηρεσία, γενικής φύσεως ή εξατομικευμένα, β) 

γραπτό υλικό από τρίτο που ανατίθεται ή πληρώνεται από εταιρικό εκδότη ή δυνητικό εκδότη για 
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να προωθήσει μία νέα έκδοση από την εταιρεία, ή όταν η τρίτη επιχείρηση έχει διοριστεί 

συμβατικά και πληρωθεί από τον εκδότη για την παραγωγή αυτού σε συνεχή βάση, υπό την 
προϋπόθεση η σχέση να γνωστοποιείται σαφώς στο υλικό και το υλικό να είναι διαθέσιμο 

ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε επιχείρηση επενδύσεων επιθυμεί να το λάβει ή στο ευρύ κοινό, γ) 
συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις κατάρτισης σχετικά με τα οφέλη και τα 

χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου Χρηματοπιστωτικού Μέσου ή μιας επενδυτικής υπηρεσίας, 

δ) φιλοξενία εύλογης αξίας de minimis, όπως τρόφιμα και ποτά κατά τη διάρκεια μιας 
επιχειρηματικής συνάντησης ή ενός συνεδρίου, σεμιναρίου ή άλλων εκδηλώσεων κατάρτισης που 

αναφέρονται παραπάνω υπό (γ). 

Επιπλέον σημειώνεται ότι οι αμοιβές του προσωπικού του τμήματος Ανάλυσης ρυθμίζονται με 

βάση τη συνολική κερδοφορία της Εταιρείας και είναι ανεξάρτητες από συγκεκριμένες υπηρεσίες 

άλλων τμημάτων όπως άλλωστε συμβαίνει και με τα υπόλοιπα τμήματα της Εταιρείας.  

Η Εταιρεία στο πλαίσιο αυτό διαθέτει πολιτική αποδοχών στην οποία αναλύεται ο τρόπος 

προσδιορισμού των αμοιβών και τα κριτήρια είναι τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. 
 

8. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει εσωτερική οδηγία στην οποία περιγράφονται οι λεπτομερείς διαδικασίες 

και περιορισμοί που διέπουν τις συναλλαγές του προσωπικού.  
 

9. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
 

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι διαδικασίες της Εταιρείας μπορεί να μην είναι επαρκείς για την 

προστασία των συμφερόντων των πελατών, οπότε η Εταιρεία: 

i) Μπορεί να θεωρήσει πρέπον να πληροφορήσει τον πελάτη μέσω σταθερού μέσου για την 

πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και να εξασφαλίσει την επίσημη συγκατάθεση του πελάτη για 
τη διεκπεραίωση της εργασίας.  

ii) Μπορεί να αρνηθεί να παράσχει υπηρεσίες εάν θεωρήσει πιθανόν τον κίνδυνο να βλάψει τα 

συμφέροντα του πελάτη 

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι η γνωστοποίηση, αποτελεί μέτρο έσχατης ανάγκης και χρησιμοποιείται 

μόνο όταν οι οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις που έχουν καθοριστεί και εφαρμόζονται, δεν 
επαρκούν ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων του πελάτη. 

Στη γνωστοποίηση πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι οι οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις που 
έχουν θεσπιστεί από την Εταιρεία δεν επαρκούν στη συγκεκριμένη περίπτωση να διασφαλίσουν 

την αποφυγή κίνδυνου βλάβης των συμφερόντων του πελάτη.  

Επίσης, αναφέρονται οι συγκεκριμένες συγκρούσεις συμφερόντων που έχουν ανακύψει και 
περιγράφονται η φύση και οι πηγές αυτών, οι κίνδυνοι για τον πελάτη καθώς και τα μέτρα που 

λαμβάνονται για τον περιορισμό των κινδύνων. 
 

10. ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού  (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου, η 

Εταιρεία οφείλει να τηρεί αρχείο για κάθε επενδυτική ή παρεπόμενη υπηρεσία ή δραστηριότητα, 
το οποίο πρέπει να ενημερώνεται εάν και εφόσον χρειαστεί και στο οποίο να καταγράφονται: 

 Οι περιπτώσεις συνεχιζόμενης υπηρεσίας ή δραστηριότητας της Εταιρείας, ως προς την οποία 

ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων 

 Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που έχουν προκύψει και που συνεπάγονται 

ουσιώδη κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων ενός ή περισσοτέρων πελατών. 
 

11. ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  
 

Η Εταιρεία αξιολογεί και επανεξετάζει την παρούσα πολιτική σε ετήσια βάση.  


