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1. Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Η εηαηξεία ελεξγεί θάησ από ηελ επσλπκία «Α. ΑΡΡΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΊΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ» θαη ππό ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ.». 
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: 

Γξαγαηζαλίνπ 6, ΣΚ 105 59 – Σειέθσλν: 210.33.67.700 Fax: 210.33.12.324 E-mail:sarrissecurities@yahoo.com 

 
Η εηαηξεία επνπηεύεηαη από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: 

Κνινθνηξώλε 1 & ηαδίνπ, ΣΚ 105 62 – Σειέθσλν:210.33.77.100 Ιζηνζειίδα:http://www.hcmc.gr  
 

 

2. ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

 

Η Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ είλαη αδεηνδνηεκέλε (Απιθμόρ Αδείαρ: 1/13/28.6.1994) λα πξνζθέξεη ηηο παξαθάησ θύξηεο θαη παξεπόκελεο ππεξεζίεο. 

Κύξηεο Δπελδπηηθέο Τπεξεζίεο: 
 Λήςε θαη Γηαβίβαζε εληνιώλ γηα ινγαξηαζκό πειαηώλ γηα θαηάξηηζε ζπλαιιαγώλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα 

 Δθηέιεζε εληνιώλ γηα ινγαξηαζκό πειαηώλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ αγνξάο ή πώιεζεο ελόο ή πεξηζζόηεξσλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ 

κέζσλ πξνο θαηάξηηζε ζπλαιιαγώλ επ’ απηώλ. 
 Γηαπξαγκάηεπζε γηα ίδην ινγαξηαζκό, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε δηαπξαγκάηεπζε από ηελ εηαηξεία καο κε θεθάιαηα ηεο, ελόο ή πεξηζζνηέξσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ πξνο θαηάξηηζε ζπλαιιαγώλ επ’ απηώλ. 

 Η παξνρή επελδπηηθώλ ζπκβνπιώλ ζηνλ ηνκέα ησλ επελδύζεσλ ή άιιεο κνξθέο γεληθώλ ζπζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά 
κέζα. 

 Η ηνπνζέηεζε ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ ρσξίο δέζκεπζε αλάιεςεο. 

 
Παξεπόκελεο Δπελδπηηθέο Τπεξεζίεο 

 Η θύιαμε θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ γηα ινγαξηαζκό πειαηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζεκαηνθύιαθα θαη 

παξνρήο ζπλαθώλ ππεξεζηώλ όπσο ε δηαρείξηζε ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ ή παξερνκέλσλ αζθαιεηώλ. 
 Η παξνρή πηζηώζεσλ ή δαλείσλ ζε επελδπηή πξνο δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο ζε έλα ή πεξηζζόηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζηελ νπνία κεζνιαβεί ε εηαηξεία 

καο, ε νπνία παξέρεη ηελ πίζησζε ή ην δάλεην. 

 Τπεξεζίεο ζπλδεόκελεο κε ηελ νξηζηηθή αλαδνρή έθδνζεο κε ηελ νξηζηηθή αλαδνρή έθδνζεο 
 

 

3. ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 

 

Η Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ εθηειεί εληνιέο ζε κεηνρέο πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ. Σν παξαπάλσ πξνηόλ παξέρεηαη ζηνπο πειάηεο θαηόπηλ 
ππνγξαθήο ζρεηηθήο ζύκβαζεο κε ηελ Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. 

 

4. ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

Η Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ ρξεζηκνπνηεί ζαλ επίζεκε γιώζζα επηθνηλσλίαο ηελ Διιεληθή. 

Σα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ κπνξεί ν πειάηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα έξζεη ζε επηθνηλσλία κε ηελ Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ είλαη ηα αθόινπζα: Σειέθσλν, Σαρπδξνκείν, 
Fax,   E-mail, κε βάζε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. 

Οη παξαγγειίεο γηα ηελ εθηέιεζε εληνιήο δίδνληαη ηειεθσληθώο ή εγγξάθσο. Η Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ δηαηεξεί θάζε δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνλ επελδπηή επηβεβαίσζε 

ηεο ζρεηηθήο παξαγγειίαο ζηηο πεξηπηώζεηο  όπνπ απηή δίδεηαη πξνθνξηθά. Η Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ ελεκεξώλεη όηη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ακνηβαίσλ ζπκθεξόλησλ ηεο 
Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ θαη ηνπ επελδπηή, νη πξναλαθεξόκελεο πξνθνξηθέο παξαγγειίεο ερνγξαθνύληαη. 

 

5. ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΝΣΟΛΧΝ – ΒΔΛΣΗΣΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Η Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ ιακβάλεη όια ηα εύινγα κέηξα, ώζηε λα επηηαρύλεη, θαηά ηελ εθηέιεζε εληνιώλ, ην βέιηηζην απνηέιεζκα γηα ηνπο πειάηεο ηεο, ιακβάλνληαο 

ππόςε ηελ ηηκή, ην θόζηνο, ηελ ηαρύηεηα, ηελ πηζαλόηεηα εθηέιεζεο θαη δηαθαλνληζκνύ, ηνλ όγθν, ηε θύζε θαη νπνηνλδήπνηε άιινλ παξάγνληα αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο 

εληνιήο. 

Παξαδείγκηα όπνπ ε Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ ελεξγεί κε βάζε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο είλαη: 

 Η Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ εληνιώλ ζην ζύζηεκα Ο.Α..Η.. (Οινθιεξσκέλν Απηόκαην ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ πλαιιαγώλ) πξνο 
εθηέιεζε ηεξεί απζηεξά ηε ρξνληθή πξνηεξαηόηεηα ιήςεο ησλ εληνιώλ ησλ επελδπηώλ. 

 Η Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ δέρεηαη ηηο νξηαθέο εληνιέο ησλ πειαηώλ ζε κεηνρέο πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ, ηηο νπνίεο θαηαρσξεί ζην 

ζύζηεκα Ο.Α..Η.. Παξάιιεια ε Α ΑΡΡΗ ΥΑΔ δέρεηαη θαη ηα παξαθάησ είδε εληνιώλ ζε κεηνρέο: 
o Διεύζεξεο 

o Δληνιέο ζην άλνηγκα, ζην θιείζηκν 

o Δληνιέο δηαξθείαο (κέρξη εκεξνκελία ή κέρξη λα νινθιεξσζνύλ ή αθπξσζνύλ) 
Η Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ εθηειεί ζπλαιιαγέο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ ζε κεηνρέο. Οη εληνιέο ηνπ επελδπηή δηαβηβάδνληαη ζηνπο πηζηνπνηεκέλνπο ππαιιήινπο ηεο 

εηαηξείαο είηε από ηνλ ίδην ή από εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν, θπζηθό ή λνκηθό. Ο επελδπηήο δίλεη ηηο εληνιέο ηειεθσληθά ή κε θπζηθή παξνπζία θαη ππνγξαθή 

εληνιόραξηνπ ή αθόκα θαη κε θάπνην άιιν ειεθηξνληθό κέζν, ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε είλαη ζήκεξα ή ζα γίλεη εθηθηή ζην κέιινλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε θαηόπηλ ζρεηηθήο 
ζπκθσλίαο θαη ακνηβαίαο απνδνρήο. 

Η Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ παξαθνινπζεί ζε ζπζηεκαηηθή βάζε (θαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξόλν) ηελ παξνύζα πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιώλ θαη εηδηθόηεξα ηελ 
πνηόηεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εληνιώλ γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αλαιπηηθή Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιώλ θαη όπνπ θξίλεη απαξαίηεην 

πξνβαίλεη ζηηο θαηάιιειεο δηνξζώζεηο. Η Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ επαλεμεηάδεη θάζε ρξόλν, ηελ πνιηηηθή ηεο.  

πλνςίδνληαο, ε ππνρξέσζε γηα βέιηηζηε εθηέιεζε εληνιώλ δελ ζρεηίδεηαη κόλν κε ηελ ηηκή αιιά ζπκπεξηιακβάλεη θαη άιινπο παξάγνληεο όπσο ην θόζηνο, ε ηαρύηεηα, 

θαη ε πηζαλόηεηα εθηέιεζεο ηεο ζπλαιιαγήο. Αθόκα θαη εάλ κηα ζπλαιιαγή εκθαλίδεηαη εθ ησλ πζηέξσλ λα κελ έρεη εθηειεζηεί ζηελ θαιύηεξε δπλαηή ηηκή, απηό δελ 

ζπληζηά απαξαίηεηα από κόλν ηνπ παξαβίαζε ηνπ θαζήθνληνο ηεο Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ γηα βέιηηζηε εθηέιεζε εληνιώλ. 

 
 

6. ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ 
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Η Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ εκπιέθεηαη ζε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε εθηέιεζε, ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιώλ θαη παξνρή επελδπηηθώλ ζπκβνπιώλ θαζώο θαη ππεξεζίεο 
εθθαζάξηζεο ζπλαιιαγώλ, ζεκαηνθπιαθήο θαη πηζηνδόηεζεο. Ωο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ, ηόζν ε εηαηξεία καο όζν θαη νη 

ζπλδεδεκέλνη αληηπξνζώπνη καο, ελδέρεηαη λα έρνπλ ζπκθέξνληα ή αληηθξνπόκελα ζπκθέξνληα κε ζπλαιιαγέο ησλ πειαηώλ καο ή παξερόκελεο ππεξεζίεο ζε απηνύο. Η 

Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ έρεη θαηαξηίζεη έλα πιαίζην αλαγλώξηζεο θαη παξαθνινύζεζεο εθείλσλ ησλ πεξηπηώζεσλ νη νπνίεο κπνξνύλ λα εμειηρζνύλ ζε ζύγθξνπζε 
ζπκθεξόλησλ. Πεξηπηώζεηο ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ κπνξνύλ λα αθνξνύλ ηα θάησζη: 

 Πεξηπηώζεηο νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζε νηθνλνκηθό όθεινο / πιενλέθηεκα ζε βάξνο ηνπ πειάηε 

 Πεξηπηώζεηο αληηθξνπόκελσλ ζπκθεξόλησλ θαη θπξίσο όηαλ ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο δελ ζπλάδεη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε 
 Πεξηπηώζεηο ιήςεο ή/θαη πιεξσκήο αληηπαξνρώλ νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζε νηθνλνκηθό όθεινο / πιενλέθηεκα ζε βάξνο ηνπ πειάηε 

Δλδεηθηηθά θαη κε πεξηνξηζηηθά νη αλσηέξσ πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα αληηθαηνπηξηζηνύλ ζηα παξαθάησ παξαδείγκαηα: 

 Η εηαηξεία ή θαιππηόκελα πξόζσπα ηεο εηαηξείαο (όπσο νξίδνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία) ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ επελδπηηθέο ζπκβνπιέο πξηλ 
απηή θνηλνπνηεζεί ζε πειάηεο. 

 Καιππηόκελα πξόζσπα ηεο εηαηξείαο κεηαβηβάδνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ελόο πειάηε ζε έλαλ δεύηεξν πειάηε, ν νπνίνο  

είλαη/ ζεσξείηαη αληαγσληζηήο ηνπ πξώηνπ. 
 Δθπξόζσπνη ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ παξνρή επελδπηηθώλ ζπκβνπιώλ πξνηείλνπλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ώζηε λα εμππεξεηνύλ ζπκθέξνληα ηδίσλ ή ηεο 

εηαηξείαο. 

 Δθπξόζσπνη ηεο εηαηξείαο ιακβάλνπλ ρξεκαηηθά ή άιια νθέιε ζρεηηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ ζε πειάηε πέξαλ ησλ θαηάιιεισλ πξνκεζεηώλ 
θαη ακνηβώλ. 

Η Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ έρεη θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα λα αλαγλσξίζεη πηζαλά αίηηα θαη πεξηπηώζεηο ζπγθξνύζεσλ ζπκθεξόλησλ δίλνληαο απμεκέλε βαξύηεηα ζε 

απηέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα απνβνύλ επηδήκηεο γηα ηνλ πειάηε. Η εηαηξεία ειέγρεη θαη παξαθνινπζεί κε ζηόρν ηελ απαινηθή ηέηνησλ πεξηπηώζεσλ ή ηελ ειαρηζηνπνίεζε 
ησλ επηπηώζεώλ ηνπο. 

Πεξηπηώζεηο αδπλακίαο αληηκεηώπηζεο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηώζεσλ ζπγθξνύζεσλ ζπκθεξόλησλ ζα γλσζηνπνηνύληαη ζηνπο πειάηεο καο κέζσ έθηαθηεο αιιεινγξαθίαο, 

νη νπνίνη ζα ελεξγνύλ αλαιόγσο, απνδέρνληαο ή όρη ηελ ελ ιόγσ θαηάζηαζε. 
 

 

7. ΦΤΛΑΞΖ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΜΔΧΝ Ζ΄ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

 

αο ελεκεξώλνπκε νηη ε Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ είλαη ν ζεκαηνθύιαθαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ. Ωο 

ζεκαηνθύιαθαο, ε Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ ιακβάλεη όια ηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ ησλ πειαηώλ. Δμεηάδεη θαζεκεξηλά ηελ ζπκθσλία 
εζσηεξηθώλ αξρείσλ ησλ πειαηώλ κε ην ύζηεκα Αύισλ Σίηισλ (ΑΣ) ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ. Δπηπξνζζέησο, ε Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ δηαζθαιίδεη θαη ειέγρεη 

νηη ηπρόλ κεξίζκαηα, ηόθνη, θνππόληα, ή άιια νθέιε πνπ αλαινγνύλ ζηνπο πειάηεο, έρνπλ έγθαηξα απνδνζεί ζε απηνύο. Ωζηόζν δελ θέξεη θακία επζύλε ζε πεξίπησζε 

ειαηησκάησλ ή πξνβιεκάησλ ζην ΑΣ. 
Αλαθνξηθά κε ηε θύιαμε ησλ θεθαιαίσλ ησλ πειαηώλ, ε εηαηξεία ηεξεί όια ηα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζή ηνπο. Σα θεθάιαηα ησλ πειαηώλ είλαη ζαθώο θαη αλά πάζα 

ζηηγκή δηαρσξηζκέλα από απηά ηεο εηαηξείαο, θαζώο ηεξνύληαη ζε δηαθνξεηηθνύο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ζηα δηάθνξα πηζησηηθά ηδξύκαηα κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη. 

Δπί ηνπ παξόληνο ε εηαηξεία ηεξεί ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο πειαηώλ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο, ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα, ζηελ Alpha 

Bank, ζηελ EFG Eurobank Ergasias, ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο θαη ζηελ Γεληθή Σξάπεδα. Η εηαηξεία επηθπιάζζεηαη γηα ηελ ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο Σξάπεδεο κειινληηθά ή 

ηελ δηαθνπή ζπλεξγαζίαο κε θάπνηα από ηηο πξναλαθεξζείζεο. Δπηπξόζζεηα, ηα θεθάιαηα ηνπ θάζε πειάηε είλαη ζαθώο θαη αλά πάζα ζηηγκή δηαρσξηζκέλα από απηά ησλ 

ππνινίπσλ πειαηώλ εθόζνλ ηεξνύληαη ζε νλνκαζηηθά εζσηεξηθά αξρεία θαη ινγαξηαζκνύο ζην εκπνξηθό ζύζηεκα ηεο εηαηξείαο. Καζεκεξηλά ειέγρνληαη ηα ρξεκαηηθά 
ππόινηπα ησλ πειαηώλ θαη ζπκθσλνύληαη κε ηνπο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ηεο εηαηξείαο πνπ αθνξνύλ πειάηεο ηεο θαη ηεξνύληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο Σξάπεδεο. 

 

 

8. ΤΣΖΜΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΔΠΔΝΓΤΣΧΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ 

 

Οη ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίδνληαη κέζσ ηεο Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ θαιύπηνληαη από ην πλεγγπεηηθό Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο 2533/1997. Η ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο ζην θεθάιαην απηό δηαζθαιίδεη ηελ θαηαβνιή απνδεκηώζεσλ ζε εληνιείο θαη αληηζπκβαιιόκελα 

κέξε ζε πεξίπησζε δηαπηζησκέλεο νξηζηηθήο ή κε αλαηξέςηκεο αδπλακίαο ηεο εηαηξείαο καο λα εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ από ηε θείκελε 

λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. Σν κέγηζην ύςνο ηεο θαιύςεσο πξνο θάζε Πειάηε ηεο Δηαηξείαο γηα ην ζύλνιν ησλ απαηηήζεώλ ηνπ από όιεο ηηο παξερόκελεο ζ’ απηόλ επελδπηηθέο 
ππεξεζίεο θαη ηε θύιαμε ηίηισλ αλέξρεηαη ζε ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) Δπξώ. 

Δπηπιένλ, ζεκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πηώρεπζεο ηεο εηαηξείαο δελ ζπληξέρεη θίλδπλνο απώιεηαο ησλ κεηνρώλ ηνπ επελδπηή, ησλ κεηξεηώλ ηνπ θαζώο θαη ησλ ζέζεσλ 

ηνπ ζε παξάγσγα επεηδή ε εηαηξεία εθαξκόδεη απζηεξή πνιηηηθή δηαρσξηζκνύ ρξεκάησλ θαη ηίηισλ πνπ επνπηεύεηαη από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. εκεηώλεηαη όηη 
θαη ν ίδηνο ν επελδπηήο κπνξεί λα ειέγμεη όηη νη κεηνρέο βξίζθνληαη δηαρσξηζκέλεο ζην όλνκα ηνπ ζην ΑΣ είηε κε αίηεζε ζηελ ΔΥΑΔ, είηε ηειεθσληθά, είηε κέζσ 

δηαδηθηύνπ. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα απηό παξέρνληαη ζηελ ΔΥΑΔ, ζηνλ αξηζκό 210-33.66.800. Οη κεηνρέο ηνπ ελ ιόγσ επελδπηή ζηελ πεξίπησζε 

πηώρεπζεο ζα βξίζθνληαη ζηελ κεξίδα ηνπ, απιά δελ ζα ππάξρεη Υεηξηζηήο ηεο κεξίδαο ηνπ κέρξη λα πξνβεί ν ίδηνο ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηνλ δηνξηζκό λένπ 

Υεηξηζηή. 

 
 

9. ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ 

 
Η Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ απνζηέιιεη ζηνπο πειάηεο επηβεβαίσζε δηεθπεξαίσζεο ηεο εληνιήο ηνπο ην αξγόηεξν ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο εληνιήο. Δπηπιένλ, ε 

εηαηξεία απνζηέιιεη ελεκέξσζε ζηνπο πειάηεο κηα θνξά ζην ηέινο ηνπ έηνπο. 

Γηα ηελ έγθαηξε θαη εγγπεκέλε παξαιαβή ησλ επηβεβαηώζεσλ, ε εηαηξεία πξνηξέπεη ηνπο πειάηεο όπσο απηνί παξέρνπλ πάληα ζηελ Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ ηα έγθπξα 
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα 1. 

 

 

10. ΚΟΣΖ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ 

 

 
1.Λήςε θαη Δθηέιεζε Δληνιώλ ζε Διιεληθέο Μεηνρέο 

Σν ζπλνιηθό θόζηνο πνπ επηβαξύλεη ηνλ πειάηε απνηειείηαη από ηελ: 

 Αμία ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνύ Μέζνπ: Η αμία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ κέζνπ ηελ ώξα θαηά ηελ νπνία εθηειέζηεθε ε εληνιή ηνπ πειάηε 
 Πξνκήζεηα ηεο εηαηξείαο: Η ρξέσζε ηνπ πειάηε ππνινγίδεηαη σο αθνινύζσο: 

ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΠΙΝΑΚΙΓΙΟ ζε  € ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ* INTRADAY ΔΛΑΥΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑ 

ΠΙΝΑΚΙΓΙΟ 

 0 – 2934,70 1,00%  5,87 € 

2934,71-8804,11 0,75%  5,87 € 

8804,12 < απεξηόξηζην 0,50%  5,87 € 
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Η εηαηξεία δηθαηνύηαη λα ηξνπνπνηεί ηελ ηηκνινγηαθή ηεο πνιηηηθή, ελεκεξώλνληαο γηα απηό ηνλ πειάηε. Δπλνηθόηεξεο ρξέσζεο ηπγράλνπλ νη ππάιιεινη ηεο εηαηξείαο. 

Η Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ ζπλεξγάδεηαη κε δύν αληηπξνζώπνπο, ζηε Λεηβαδηά θαη ζηε Γξάκα. ’ απηή ηε πεξίπησζε, ν πειάηεο δελ επηβαξύλεηαη κε επηπιένλ έμνδα 

πξνκήζεηαο. Ωζηόζν ε Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ επηζηξέθεη πνζνζηό πξνκήζεηαο πνπ εηζπξάηηεη από ηνπο πειάηεο ζηνπο πξναλαθεξζέληεο αληηπξνζώπνπο. Σν πνζνζηό 
απηό θαζνξίδεηαη ξεηά από δηκεξείο ζπκβάζεηο ηεο Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ κε ηα αληίζηνηρα πξόζσπα. 

2.Δμνδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ θαη ηεο ΔΥΑΔ (0,015% επί ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπ πηλαθηδίνπ, γηα όιεο ηηο κεηνρέο) 

Σα έμνδα απηά θαζνξίδνληαη από ην ΥΑ θαη ηελ ΔΥΑΔ. Κάζε πειάηεο ηνπ νπνίνπ νη εληνιέο εθηεινύληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ, ρξεώλεηαη βάζεη ηεο πην επίθαηξεο 
απόθαζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ. Η εηαηξεία δελ θέξεη θακία επζύλε θαη δελ έρεη θακία αλάκεημε κε ηνλ θαζνξηζκό ησλ ρξεώζεσλ απηώλ. 

3.Μεηαβηβαζηηθά έμνδα  (0,06% επί ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπ πηλαθηδίνπ, γηα όιεο ηηο κεηνρέο) 

Μέξνο ηωλ εμόδωλ απηώλ θαζνξίδνληαη από ην ΧΑ θαη ηελ ΕΧΑΕ. Κάζε πειάηεο, ηνπ νπνίνπ νη εληνιέο εθηεινύληαη ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ, ρξεώλεηαη βάζεη ηεο 
πην επίθαηξεο απόθαζεο ηνπ ΧΑ θαη ζπλεπώο ε εηαηξία δελ θέξεη θακία επζύλε θαη δελ έρεη θακία αλάκεημε κε ηνλ θαζνξηζκό ηωλ 

ρξεώζεωλ απηώλ. Η εηαηξία ρξεώλεη, επηπιένλ ηωλ αλωηέξω κεηαβηβαζηηθώλ εμόδωλ, έμνδν αλά ζπλαιιαγή πνπ αλέξρεηαη ζε 0,035% επί ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο. 

4.Δμνδα Δληνιήο 
ε θάζε εληνιή πνπ εηζάγεηαη ζην Ο.Α..Η. θαη εθηειείηαη ππάξρεη επηπιένλ έμνδν αλά εληνιή πνπ αλέξρεηαη ζε 0,06 επξώ. 

5.Φόξνο Πώιεζεο (0,15% επί ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπ πηλαθηδίνπ, γηα όιεο ηηο κεηνρέο) 

Οη θόξνη απηνί θαζνξίδνληαη από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ θαη θαηαβάιινληαη ζε απηό κέζσ ηεο ΔΥΑΔ θαη αθνξνύλ κόλν ζηελ δηαπξαγκάηεπζε κεηνρώλ. 
6.Παξνρή Δπελδπηηθώλ πκβνύισλ 

Οη ακνηβέο ηεο εηαηξείαο καο θαζνξίδνληαη θαηόπηλ ζπκθσλίαο κε ηνλ πειάηε 

7.Τπεξεζίεο Θεκαηνθπιαθήο Διιεληθώλ Μεηνρώλ 
Οη ρξεώζεηο πνπ θαηαβάιεη ν πειάηεο ζηελ εηαηξεία καο απνηεινύλ κέξνο ησλ ρξεώζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηελ ΔΥΑΔ γηα ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

πζηήκαηνο Αύισλ Σίηισλ.  

8.Υξεσζηηθό Δπηηόθην 
Η αγνξά κεηνρώλ κε πίζησζε ηξηεκέξνπ (3-DAY) ή ε ρνξήγεζε πίζησζεο γηα ηελ δηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ (margin account)  είλαη έληνθε. Σν επηηόθην είλαη θπκαηλόκελν. 

Σν ηζρύνλ ζήκεξα ρξεσζηηθό επηηόθην ηζνύηαη κε 10,00%. Ο ππνινγηζκόο ησλ ηόθσλ γίλεηαη κε βάζε έηνο 360 εκεξώλ. 

 
9.ΥΡΔΩΗ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ, ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟΤ & ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΑΞΙΩΝ ΓΙΑ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΑ ΑΝΩ ΣΩΝ 3.000 € : 

Α/Α ε € ΑΠΟ ΔΧ ΥΡΔΧΖ 

1 ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΔΗ ΑΞΙΑ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 3.001 100.000.000 0,003% επί ηεο κέζεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ + 3 € 

Η παξαπάλσ ρξέσζε γίλεηαη θαη’αλαινγία αλά εμάκελν 

 
10.ΥΡΔΩΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΤΛΩΝ ΣΙΣΛΩΝ: 

10 € Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ Δπελδπηή ζην .Α.Σ. 

20 € + ΦΠΑ Μεηαθνξά αμηώλ από ηνλ Λνγαξηζκό Υεηξηζηή ζηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό 

 

11.ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 

Η Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ είλαη ππνρξεσκέλε λα απνζηέιιεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ελεκεξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λ. 3606/2007 κέζσ ζηαζεξνύ κέζνπ (ηαρπδξνκείν, 

fax, email) ή λα ηα παξαιακβάλεη ν πειάηεο από ηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο, ην αξγόηεξν ηελ επνκέλε. Δθόζνλ, νη πιεξνθνξίεο θαη ελεκεξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ 
λ. 3606/2007 απνζηέιινληαη κε επηζπκία ηνπ πειάηε κέζσ ηαρπδξνκείνπ, ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε επηθνηλσλίαο πνπ καο έρεη γλσζηνπνηήζεη, ζα επηβαξύλεηαη κε ην 

αλάινγν θόζηνο, ήηνη από 1 € σο 2 € (αλαιόγσο ησλ παξαγόλησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην ηαρπδξνκηθό ηέινο) αλά απνζηειιόκελε ζηνλ πειάηε επηζηνιή. 

 
12. ΔΙΠΡΑΞΗ ΜΔΡΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΠΔΛΑΣΩΝ 

Ο πειάηεο πνπ εμνπζηνδνηεί ηελ Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ, πξνθεηκέλνπ λα εηζπξάηηεη αλη’ απηνύ  ηα κεξίζκαηα πνπ δηθαηνύηαη, επηβαξύλεηαη κε 1 € γηα θάζε 

εηζπξαηηόκελν κέξηζκα. 
 

  

11. ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ 

 

Η Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ θνηλνπνηεί ζηνπο πειάηεο νηη πξνέβε ζηελ απαηηνύκελε από ην Νόκν 3606 «Αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ πειαηώλ ηεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηηο παξερόκελεο πξνο απηνύο ππεξεζίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία γηα 
απηνύο. Οη θαηεγνξίεο είλαη «Ιδηώηεο», «Δπαγγεικαηίεο» θαη «Δπηιέμηκνη Αληηζπκβαιιόκελνη». 

Η εηαηξεία ζα ρεηξίδεηαη θάζε πειάηε ζύκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θαη ηνπο θαλόλεο πνπ έρνπλ ηεζεί από ηνλ λόκν γηα ηελ θάζε θαηεγνξία πειαηώλ.  

ύκθσλα κε ην λόκν ην επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ ζα παξέρεηαη αλά θαηεγνξία πειάηε ζα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ εκπεηξία θαη εηδίθεπζε πνπ έρεη ζπζρεηηζζεί κε ηελ 
θάζε θαηεγνξία. 

Με απηή ηελ έλλνηα, ν «Ιδηώηεο» πειάηεο έρεη κεγαιύηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο από έλαλ «Δπαγγεικαηία», θαη έλαο «Δπηιέμηκνο Αληηζπκβαιιόκελνο» έρεη αληίζηνηρα έλα 

κηθξόηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο από ηνλ ηειεπηαίν. 
Ιδηώηεο Πειάηεο 

Ωο «Ιδηώηεο Πειάηεο» ζεσξνύληαη από ηελ Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ όινη νη πειάηεο πνπ δελ πιεξνύλ ηηο πξνππνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηνύλ σο «Δπαγγεικαηίεο» ή 

«Δπηιέμηκνη Αληηζπκβαιιόκελνη», θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπο παξέρνληαη ππεξεζίεο πνπ απνζθνπνύλ ζε έλα πςειόηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπο. 
ε όινπο ηνπο Ιδηώηεο πειάηεο παξέρνληαη νη παξαθάησ πξόζζεηεο ππεξεζίεο, ζπκβάιινληαο ζην πςειόηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο: 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εηαηξεία 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα είδε θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ θαη ηνπο ζπζρεηηζκέλνπο θηλδύλνπο 
 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θύιαμε ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ από ηελ Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ γηα ινγαξηαζκό ησλ ηδησηώλ πειαηώλ 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θόζηε θαη ηηο ρξεώζεηο 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε βέιηηζηε εθηέιεζε εληνιώλ 
 Γλσζηνπνίεζε ζε πειάηεο 

Δπαγγεικαηίεο Πειάηεο  

Α. Οη αθόινπζεο νληόηεηεο θαηεγνξηνπνηνύληαη σο «Δπαγγεικαηίεο» πειάηεο, νη νπνίεο ππνρξενύληαη λα ιάβνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο ή ππόθεηληαη ππνρξεσηηθά ζε 
επνπηηθνύο θαλόλεο γηα λα αζθήζνπλ ηεο ραξαθηεξηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο αλεμάξηεηα από ην εάλ έρνπλ ιάβεη άδεηα από έλα 

θξάηνο-κέινο θαη’ εθαξκνγή θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ή έρνπλ ιάβεη άδεηα ή ππόθεηληαη ζηνπο επνπηηθνύο θαλόλεο θξάηνπο-κέινπο ρσξίο αλαθνξά ζε νδεγία ή είλαη 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ή ππόθεηληαη ζε επνπηηθνύο θαλόλεο ηξίηεο ρώξαο: 
1) ΠΙΣΩΣΙΚΑ ΙΓΡΤΜΑΣΑ 2) ΔΠΔΤ 3) ΑΦΑΛΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 4) ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΣΟΤ 5) ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΑ ΣΑΜΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ 6) ΑΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 

Β. Μεγάιεο εηαηξείεο πνπ πιεξνύλ ζε αηνκηθή βάζε ηνπιάρηζηνλ δύν από ηα αθόινπζα θξηηήξηα κεγέζνπο: 
1) ΤΝΟΛΟ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ: 20.000.000 ΔΤΡΩ 2) ΚΑΘΑΡΟ ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΙΩΝ: 40.000.000 ΔΤΡΩ 3) ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ: 2.000.000 ΔΤΡΩ 
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Γ.Δζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο, δεκόζηνη θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη ην δεκόζην ρξένο, θεληξηθέο ηξάπεδεο, δηεζλείο θαη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί, όπσο ε 
Παγθόζκηα Σξάπεδα, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν, ε Δπξσπαηθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη Δπξσπαηθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ. 

Γ.Αιινη ζεζκηθνί επελδπηέο ησλ νπνίσλ θύξηα δξαζηεξηόηεηα είλαη ε επέλδπζε ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νληνηήησλ πνπ έρνπλ σο απνθιεηζηηθό 

ζθνπό ηελ ηηηινπνίεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ ή άιιεο ρξεκαηνδνηηθέο ζπλαιιαγέο. 

ε πεπίπηυζη πος κάποιορ πελάηηρ έσει καηηγοπιοποιηθεί υρ «Δπαγγελμαηίαρ» θευπείηαι από ηην εηαιπεία όηι είναι ζε θέζη να εκηιμήζει ή να διασειπιζηεί οπθά 

ηοςρ κινδύνοςρ ζηοςρ οποίοςρ εκηίθεηαι. 

Πεξαηηέξσ ε εηαηξεία εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηνπο «Δπαγγεικαηίεο» ζην όηη δεν ηοςρ παπέσονηαι νη πξόζζεηεο ππεξεζίεο πςειόηεξνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο όπσο απηέο 
πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν «Ιδηώηεο Πειάηεο». 

Δπηιέμηκνη Αληηζπκβαιιόκελνη 

Δλαο πειάηεο θαηεγνξηνπνηείηαη σο «Δπηιέμηκνο Αληηζπκβαιιόκελνο» κόλν ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ησλ επηιέμηκσλ ππεξεζηώλ ηεο Λήςεο-Γηαβίβαζεο θαη Δθηέιεζεο 
εληνιώλ. ηελ παξνρή επηιέμηκεο ππεξεζίαο ζε «Δπηιέμηκν Αληηζπκβαιιόκελν» πειάηε, ε εηαηξεία κπνξεί λα κελ εθαξκόζεη ζε έλα «Δπαγγεικαηία» πειάηε ζε ζρέζε 

κε: ππνρξεώζεηο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ παξνρή επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ, ππνρξέσζε εθηέιεζεο εληνιώλ κε ηνπο πιένλ επλνηθνύο κε ηνλ πειάηε όξνπο, 

θαη θαλόλεο εθηέιεζεο ησλ εληνιώλ ησλ πειαηώλ. 

Κπιηήπια Αλλαγήρ Καηηγοπιοποίηζηρ 

Δλαο «Ιδηώηεο Πειάηεο» κπνξεί λα δεηήζεη αιιαγή ζε θαζεζηώο «Δπαγγεικαηία» πειάηε εάλ ηθαλνπνηνύληαη δύν ή πεξηζζόηεξα από ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 

 Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη επαξθνύο όγθνπ ζπλαιιαγέο ζε κεηνρέο θάζε ηξίκελν γηα ηα πξνεγνύκελα ηέζζεξα ηξίκελα 
 Έρεη επελδπηηθό ραξηνθπιάθην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηαζέζεσλ, κε αμία πνπ ππεξβαίλεη ηα 500.000 επξώ 

 Δξγάδεηαη ή έρεη εξγαζηεί ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθό ηνκέα ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ρξόλν ζε επαγγεικαηηθή ζέζε πνπ απαηηεί γλώζε ησλ ζρεδηαδόκελσλ 

ζπλαιιαγώλ ή ησλ ππεξεζηώλ. 

Αλλαγή καηηγοπιοποίηζηρ από «Ηδιώηη» πελάηη ζε «Δπαγγελμαηίαρ» Πελάηη 

Δλαο «Ιδηώηεο» πειάηεο πνπ ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ κπνξεί λα δεηήζεη από ηελ εηαηξεία καο ηελ αιιαγή θαηεγνξηνπνίεζεο ζύκθσλα κε ηηο 

αθόινπζεο δηαδηθαζίεο. 
Οπνηνδήπνηε ηέηνην αίηεκα πξνο ηελ Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη γξαπηώο από ηνλ πειάηε. Η εηαηξεία ζα απνδέρεηαη ή ζα απνξξίπηεη ην αίηεκα κεηά 

από αμηνιόγεζε ηεο γλώζεο θαη εκπεηξίαο ηνπ πειάηε θαη ηελ πιήξσζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ θξηηεξίσλ 

Δάλ ε Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ θάλεη απνδεθηό ην αίηεκα, ζα ελεκεξώλεη ηνλ πειάηε εγγξάθσο θαη ζα ζπκπεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο αιιαγήο ηεο 
θαηεγνξίαο, ησλ δηθαησκάησλ από ηα νπνία παξαηηείηαη ν πειάηεο θαη ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ αλαιακβάλεη, θαζώο θαη γηα ηελ εκεξνκελία από ηελ νπνία ε αιιαγή ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ηίζεηαη ζε ηζρύ. Δαλ ε εηαηξεία απνξξίςεη ην αίηεκα, ζα ελεκεξώλεη ηνλ πειάηε γηα ηελ απόθαζή ηεο. 

Αλλαγή καηηγοπιοποίηζηρ από «Δπαγγελμαηίαρ» πελάηη ζε «Ηδιώηη» Πελάηη 

Δλαο «Δπαγγεικαηίαο» πειάηεο κπνξεί ν ίδηνο λα αηηεζεί ηελ αιιαγή θαηεγνξίαο, εάλ πηζηεύεη όηη δελ έρεη επαξθή εκπεηξία ή γλώζε έηζη ώζηε λα αμηνινγήζεη θαη λα 

δηαρεηξηζηεί ηνπο θηλδύλνπο πνπ αλαιακβάλεη. Η αιιαγή θαηεγνξηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα γίλεη εγγξάθσο από ηνλ πειάηε πξνο ηελ Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Με ηελ 

απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ, ε εηαηξεία ζα παξέρεη ζηνλ πειάηε πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο. Η ελεξγνπνίεζε ηεο λέαο θαηεγνξηνπνίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ γξαπηή 
ζπκθσλία κεηαμύ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ πειάηε. 

Αλλαγή καηηγοπιοποίηζηρ από «Δπιλέξιμο Ανηιζςμβαλλόμενο» ζε «Δπαγγελμαηία» ή «Ηδιώηη» πελάηη 

Δλαο «Δπηιέμηκνο Αληηζπκβαιιόκελνο» κπνξεί λα αιιάμεη θαηεγνξία, κεηά από δηθή ηνπ αίηεζε ή θαηά ηελ επρέξεηα ηεο εηαηξείαο ζε «Δπαγγεικαηία» ή «Ιδηώηε» πειάηε 

ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία: 

-Αιιαγή θαηεγνξίαο κεηά από αίηεκα ηνπ πειάηε 

Δλαο «Δπηιέμηκνο Αληηζπκβαιιόκελνο» κπνξεί λα δεηήζεη από ηελ εηαηξεία λα ηνλ θαηεγνξηνπνηήζεη σο «Δπαγγεικαηία» ή «Ιδηώηε» πειάηε εάλ πηζηεύεη όηη δελ έρεη 
επαξθή εκπεηξία ή γλώζε έηζη ώζηε λα αμηνινγήζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηνπο θηλδύλνπο πνπ αλαιακβάλεη. 

Σν αίηεκα ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίδεη ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ν πειάηεο ζέιεη λα εληαρζεί θαη α) εάλ ε αιιαγή θαηεγνξηνπνίεζεο δεηείηαη γεληθά π.ρ ζε ζρέζε κε όιεο ηηο 

Δπηιέμηκεο Τπεξεζίεο ή όιεο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξναλαθεξόκελεο ππεξεζίεο θαη όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνηόληα ή β) εάλ ην αίηεκα είλαη ζε 
ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ή ζπγθεθξηκέλν ηύπν ζπλαιιαγήο ή κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή ζε ζρέζε κε κία ππεξεζία ή όιεο ηηο ππεξεζίεο. Δάλ ν πειάηεο δελ 

δηεπθξηλίζεη κηα θαηεγνξία, ε εηαηξεία κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηνλ «Δπηιέμηκν Αληηζπκβαιιόκελν» σο «Δπαγγεικαηία» πειάηε γηα όιεο ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο, 

ζπλαιιαγέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνηόληα. 
Με ηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ, ε εηαηξεία ζα παξέρεη ζηνλ πειάηε εηδηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ λέα θαηεγνξηνπνίεζε. Η λέα θαηεγνξηνπνίζε ελεξγνπνηείηαη από ηελ 

εκέξα ππνγξαθήο ηεο γξαπηήο ζπκθσλίαο κεηαμύ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ πειάηε. 

-Αιιαγή θαηεγνξίαο ππό ηελ επρέξεηα ηεο Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ 
Δάλ ε Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ θαζνξίζεη όηη είλαη απαξαίηεην λα αιιάμεη ν πειάηεο θαηεγνξία από «Δπηιέμηκνο Αληηζπκβαιιόκελνο» ζε «Δπαγγεικαηία» ή «Ιδηώηε» 

πειάηε, ε εηαηξεία ζα εηδνπνηήζεη ηνλ πειάηε γηα απηήλ ηελ απόθαζε θαη ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ λέα θαηεγνξηνπνίεζε . Δπίζεο ε εηαηξεία ζα ελεκεξώζεη ηνλ 

πειάηε γηα ηελ εκεξνκελία από ηελ νπνία ε λέα θαηεγνξηνπνίεζε ηίζεηαη ζε ηζρύ. 

Δκηίμηζη ηηρ καηαλληλόηηηαρ καηά ηην παποσή επενδςηικών ζςμβοςλών 

 «Ιδηώηεο» Πειάηεο 

Η εηαηξεία δεηά πιεξνθνξίεο από ηνλ πειάηε ζρεηηθά κε ηηο γλώζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ γηα λα θαηαλνήζεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ζπλαιιαγή ηνπ, θαζώο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηνπο επελδπηηθνύο ηνπ ζηόρνπο. Βάζεη ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξίσλ, ε Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ εθηηκά ην επελδπηηθό 

πξνθίι ηνπ πειάηε θαη παξέρεη κόλν ηηο ππεξεζίεο πνπ θξίλνληαη θαηάιιειεο γη’ απηόλ. 
 «Δπαγγεικαηίαο» Πειάηεο 

α. Τπόζεζε γλώζεο θαη εκπεηξίαο γηα πξνηόληα θαη ππεξεζίεο. Η εηαηξεία δύλαηαη λα ππνζέζεη νηη ν πειάηεο έρεη ηελ εκπεηξία θαη ηελ απαξαίηεηε γλώζε γηα λα 

θαηαλνήζεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηα ρξεκαηνπηζησηηθά πξνηόληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη. 
β. Πιεξνθόξεζε γηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε/επελδπηηθνύο ζηόρνπο. Η Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ πξέπεη λα απνθηά από ηνλ πειάηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη ηνπο επελδπηηθνύο ηνπ ζηόρνπο ζε ζρέζε κε ηελ επηθείκελε ζπλαιιαγή. ε πεξίπησζε πνπ ε Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ δελ ιάβεη από ηνλ πειάηε ηηο 

παξαπάλσ πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο, δελ πξνβαίλεη ζηελ παξνρή επελδπηηθώλ ζπκβνπιώλ πξνο ηνλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε ή ζηε 
δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ. 

Δκηίμηζη ηηρ ζςμβαηόηηηαρ ηυν σπημαηοπιζηυηικών πποιόνηυν καηά ηη λήτη, διαβίβαζη και εκηέλεζη ενηολών από ηην Α.ΑΡΡΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ 

Η Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ εμαηξείηαη από ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ εθηίκεζε θαηαιιειόηεηαο θαηά ηελ ιήςε, δηαβίβαζε ή εθηέιεζε εληνιώλ, θαζώο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 
πξνηόληα πνπ παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο είλαη κε πνιύπινθα  (εηζεγκέλεο κεηνρέο), ηα νπνία παξέρνληαη θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ πειάηε. 

 

 

12. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ-ΔΗΖΓΜΔΝΔ ΜΔΣΟΥΔ 

 

 Οη επελδπηέο πνπ αγνξάδνπλ κεηνρέο εηζεγκέλσλ εηαηξεηώλ θαζίζηαληαη απηνκάησο κέηνρνη ησλ εηαηξεηώλ απηώλ. 
 Οη κέηνρνη ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηώλ πξνζδνθνύλ λα επσθειεζνύλ: α) από ηηο πηζαλέο απνθάζεηο ησλ εηαηξεηώλ λα δηαλείκνπλ κέξηζκα θαη β) από ηελ 

ελδερόκελε άλνδν ησλ ηηκώλ ησλ κεηνρώλ ζηηο νξγαλσκέλεο αγνξέο πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη. 

 Οη κέηνρνη ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηώλ απνθηνύλ ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο δηθαηώκαηα ςήθνπ ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο ησλ κεηνρώλ ησλ εηαηξεηώλ 
απηώλ. 

 Δλδεηθηηθά, νη εηζεγκελέο εηαηξείεο θαηεγνξηνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπο θαη ηα όξηα πνπ ζέηεη ε Δπνπηηθή Αξρή θάζε νξγαλσκέλεο 

αγνξάο. πλήζσο, όζν πην πςειή είλαη ε θεθαιαηνπνίεζε κηαο εηαηξείαο, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε εκπνξεπζηκόηεηα ηεο κεηνρήο ηεο. Ωζηόζν, αξθεηέο είλαη νη 
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πεξηπηώζεηο κεηνρώλ εηαηξεηώλ κεζαίαο θαη κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειόηεξε εκπνξεπζηκόηεηα από κεηνρέο εηαηξεηώλ πςειήο 
θεθαιαηνπνίεζεο. 

 Δθηόο από ηε βαζηθή θαηεγνξηνπνίεζε αλάινγα κε ηελ θεθαιαηνπνίεζή ηνπο, νη εηζεγκέλεο κεηνρέο θαηεγνξηνπνηνύληαη ζηηο νξγαλσκέλεο αγνξέο κε βάζε ηνλ 

θιάδν δξαζηεξηόηεηαο ηνπο. 
 Οη κεηνρέο εηαηξεηώλ πνπ εκθαλίδνπλ πςειή εκπνξεπζηκόηεηα θαη αλήθνπλ ζε θάπνηα από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζπκκεηέρνπλ ζηε ζύλζεζε δεηθηώλ πνπ 

απνηππώλνπλ ηελ πνξεία ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηώλ κεηνρώλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνλ δέηθηε FTSE/ASE 20 γηα ηηο εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο, ην 

δείθηε FTSE/ASE 40 γηα ηηο εηαηξείεο κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο  θαη ην δείθηε FTSA/ASE 80 γηα ηηο εηαηξείεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο, νη νπνίνη ηζρύνπλ 
γηα ην ΥΑ. 

 πλήζσο ε δηαθύκαλζε ηεο ηηκήο κηαο κεηνρήο εηαηξείαο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο έρεη ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο λα παξνπζηάζεη αθξαίεο απνθιίζεηο ζε ζύγθξηζε 

κε ηελ κεηνρή κηαο εηαηξείαο κεζαίαο ή ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο. Αλάινγε είλαη θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο ηηκήο κηαο κεηνρήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ζύλζεζε 
ελόο ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε ζε ζύγθξηζε κε ηελ ηηκή κηαο άιιεο πνπ δελ ζπκκεηέρεη ζε θάπνην δείθηε, παξόιν πνπ κπνξεί θαη νη δύν κεηνρέο λα αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα θαηεγνξία θεθαιαηνπνίεζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε, νηη κε βάζε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηηο θηλήζεηο ησλ θεθαιαηαγνξώλ έρεη παξαηεξεζεί όηη νη 

ηηκέο ησλ κεηνρώλ εηαηξεηώλ πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο, νη νπνίεο μερσξίδνπλ ηαπηόρξνλα γηα ηελ πνιύ πςειή εκπνξεπζηκόηεηα ηνπο, όπσο απηέο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηε ζύλζεζε ηνπ δείθηε Dow Jones ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τόξθεο, παξνπζηαδνύλ πνιύ κηθξόηεξεο δηαθπκάλζεηο από όηη νη ηηκέο ησλ 

κεηνρώλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηώλ ζηηο αλαδπόκελεο αγνξέο. 

 Αιιεο θαηεγνξίεο εηζεγκέλσλ κεηνρώλ ζην ΥΑ αλεμάξηεηεο από ην θξηηήξην ηεο θεθαιαηνπνίεζεο είλαη γηα παξάδεηγκα: α) Μεηνρέο Δηδηθώλ 
Υξεκαηηζηεξηαθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ θαη β) Μεηνρέο Τπό Δπηηήξεζε. ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο εληάζζνληαη κεηνρέο εηαηξεηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηε θύζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ή ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπο ή ζπλδπαζκό θαη ησλ δύν. 

 Μηα εηδηθή θαηεγνξία κεηνρώλ είλαη νη κεηνρέο Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ Δπελδύζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ (ΑΔΔΥ) πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη ζηελ αγνξά ηνπ ΥΑ. Οη 
εηαηξείεο απηνύ ηνπ ηύπνπ απνηεινύληαη από ζπγθεθξηκέλν αξηζκό κεηνρώλ, νη νπνίεο δηαπξαγκαηεύνληαη ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο. Ωο εθ ηνύηνπ νη ηηκέο ηνπο 

παξνπζηάδνπλ παξόκνηα ζπκπεξηθνξά κε ηηο ηηκέο ησλ άιισλ εηζεγκέλσλ θαη δηακνξθώλνληαη κε ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε. Δπνκέλσο είλαη δπλαηό λα 

δηαπξαγκαηεύνληαη πάλσ ή θάησ από ηελ θαζαξή ηνπο αμία. 
 Σα θξηηήξηα εηζαγσγήο ή εμαγσγήο ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ησλ κεηνρώλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηώλ ζεζπίδνληαη από ηελ αξκόδηα Δπνπηηθή Αξρή θάζε 

νξγαλσκέλεο αγνξάο θαη κεηαβάιινληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο. 

 Η Δπνπηηθή Αξρή θάζε νξγαλσκέλεο αγνξάο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζεζπίδεη δηαθνξεηηθνύο όξνπο δηαπξαγκάηεπζεο γηα κεηνρέο εηαηξεηώλ πνπ αλήθνπλ ζε 
δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζην ΥΑ, νη κεηνρέο ησλ εηαηξεηώλ πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο δηαπξαγκαηεύνληαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεδξίαζεο, ελώ νη κεηνρέο ησλ ππό επηηήξεζε εηαηξεηώλ δηαπξαγκαηεύνληαη κόλν γηα κία ώξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 Οη κέηνρνη ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηώλ είλαη απνδέθηεο ησλ εηαηξηθώλ πξάμεσλ, ηηο νπνίεο απνθαζίδνπλ νη δηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηώλ. Οη κέηνρνη κε ηε ζεηξά 
ηνπο ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο ησλ εηαηξεηώλ εγθξίλνπλ ή απνξξίπηνπλ ηηο απνθάζεηο απηέο. Οη εγθεθξηκέλεο απηέο απνθάζεηο πινπνηνύληαη αθνύ ιάβνπλ 

έγθξηζε θαη από ηελ Δπνπηηθή Αξρή ηεο νξγαλσκέλεο αγνξάο ζηελ νπνία δηαπξαγκαηεύνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο. Αλαθέξνπκε ραξαθηεξηζηηθέο 

πεξηπηώζεηο εηαηξηθώλ πξάμεσλ: 
- Γηαλνκή Μεξίζκαηνο: Σν κέξηζκα απνηειεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ κεηόρνπ ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο, σο αληακνηβή γηα ηελ επέλδπζε ηνπ 

θεθαιαίνπ ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία. Σν πνζό ηνπ κεξίζκαηνο αλά κεηνρή δελ αθαηξείηαη από ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο, 

νύηε κεηαβάιιεηαη ε νλνκαζηηθή ηηκή ηεο κεηνρήο. 

- Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηώλ ππέξ ησλ παιαηώλ κεηόρσλ: Οη κέηνρνη έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηζάξηζκα δηθαηώκαηα 

κε ηνλ αξηζκό κεηνρώλ πνπ θαηέρνπλ, ηα νπνία είλαη ζηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα αλ ζα ηα εμαζθήζνπλ πιήξσο ή όρη θαηαβάιινληαο ρξήκαηα 

θαη ιακβάλνληαο κεηά ην πέξαο ηεο αύμεζεο λέεο κεηνρέο ή νκνινγίεο ή θαη ηα δύν. Σν αθξηβέο πνζό πνπ απαηηείηαη λα θαηαβάινπλ νη 
επελδπηέο θαζώο θαη ν αξηζκόο ησλ λέσλ κεηνρώλ ή νκνινγηώλ πνπ ζα παξαιάβνπλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνπο όξνπο ηεο αύμεζεο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ θάπνηνη επελδπηέο δελ επηζπκνύλ λα εμαζθήζνπλ θάπνηα ή όια ηα δηθαηώκαηά ηνπο κπνξνύλ λα ηα πνπιήζνπλ ζηελ 

νξγαλσκέλε αγνξά κέζα ζηα ρξνληθά πεξηζώξηα πνπ νξίδεη θάζε θνξά ε νξγαλσκέλε αγνξά. Η νξγαλσκέλε αγνξά νξίδεη αθξηβώο ηελ 
εκεξνκελία θαη ην πνζό απνθνπήο ηνπ δηθαηώκαηνο από ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο. Δπίζεο, ε ηηκή έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ 

δηθαηώκαηνο θαζώο θαη ηα εκεξήζηα όξηα δηαθύκαλζεο ηεο ηηκήο ηνπ δηθαηώκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ 

νξίδνληαη από ηελ νξγαλσκέλε αγνξά. Η νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρώλ κεηαβάιιεηαη θαηά ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο εηζεγκέλεο εηαηξείαο. 
- Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ κε Καηαβνιή Μεηξεηώλ κε παξαίηεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο ησλ παιαηώλ Μεηόρσλ: α) ππέξ ησλ 

εξγαδόκελσλ ηεο εηαηξείαο, β) ππέξ ζεζκηθώλ/ζηξαηεγηθώλ επελδπηώλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη παιαηνί κέηνρνη δελ έρνπλ δηθαηώκαηα, δελ 

θαηαβάινπλ ρξήκαηα θαη δελ απνθηνύλ θαηλνύξηεο κεηνρέο. Οη θαηλνύξηεο κεηνρέο πνπ εθδίδνληαη πεξλάλε ζηελ θπξηόηεηα είηε ησλ 
εξγαδνκέλσλ, είηε ησλ ζεζκηθώλ/ζηξαηεγηθώλ επελδπηώλ, νη νπνίνη θαηέβαιαλ ρξήκαηα θαη εηζήιζαλ ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο. 

Δθόζνλ δελ ππάξρεη απνθνπή δηθαηώκαηνο ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο αιιά θαη ε νλνκαζηηθή αμία ηεο δελ κεηαβάιινληαη. 

- Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ κε δηαλνκή δσξεάλ κεηνρώλ: Οη κέηνρνη ιακβάλνπλ δσξεάλ κεηνρέο σο απνηέιεζκα ηεο αύμεζεο ηνπ 
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο από θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθώλ ππέξ ην άξηην ή απνζεκαηηθώλ από αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο ή θεξδώλ εηο λέν. Ο αξηζκόο ησλ λέσλ κεηνρώλ πνπ αλαινγεί ζε θάζε επελδπηή νξίδεηαη ξεηά κε ηελ αλαινγία 

λέσλ κεηνρώλ πξνο ηηο παιαηέο κεηνρέο  ζηνπο όξνπο ηεο αύμεζεο. Η ζπγθεθξηκέλε εηαηξηθή πξάμε επηθέξεη άκεζε κεηαβνιή ζηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή. Αλαθνξηθά κε ηελ νλνκαζηηθή αμία, απηή κεηαβάιιεηαη θαηά ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο εηζεγκέλεο εηαηξείαο. 

- Γηάζπαζε Ολνκαζηηθήο Αμίαο Μεηνρήο (Split): Η ζπγθεθξηκέλε εηαηξηθή πξάμε γίλεηαη γηα λα απμεζεί ε εκπνξεπζηκόηεηα ηεο κεηνρήο. Οη 
κέηνρνη ιακβάλνπλ πνιιαπιάζηεο κεηνρέο ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηώλ κεηνρώλ ηνπο θαη ηαπηόρξνλα κεηώλεηαη αλαινγηθά ε 

ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή θαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρώλ. 

- Δπηζηξνθή Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ: Η εηαηξεία θαηαβάιεη ζηνπο κεηόρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλν πνζό αλά κεηνρή ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 
απόθαζεο επηζηξνθήο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. Η ρξεκαηηζηεξηαθή θαη νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο κεηώλεηαη ηζόπνζα κε ην επηζηξνθόκελν 

πνζό. Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο κεηώλεηαη θαηά ην ζπλνιηθό πνζό πνπ επηζηξέθεηαη ζην ζύλνιν ησλ κεηνρώλ ηεο. 

- πγρώλεπζε εηζεγκέλεο εηαηξείαο κε άιιε ή άιιεο εηαηξείεο εηζεγκέλεο ή κε: ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε εηαηξεία πνπ απνξξνθά ηηο 
ππόινηπεο πξνρσξά ζε αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε έθδνζε λέσλ κεηνρώλ, ηηο νπνίεο ιακβάλνπλ νη κέηνρνη ησλ απνξξνθεκέλσλ 

εηαηξεηώλ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηώλ κεηνρώλ ηνπο. πρλά, ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ ιακβάλνπλ λέεο κεηνρέο νη κέηνρνη όισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηε ζπγρώλεπζε εηαηξεηώλ. Ο αξηζκόο ησλ λενεθδηδόκελσλ κεηνρώλ, νη ζρέζεηο αληαιιαγήο ηνπο κε ηηο παιαηέο κεηνρέο ησλ 
ζπγρσλεπκέλσλ εηαηξεηώλ θαζώο θαη ν ηξόπνο πνπ ππνινγίζηεθαλ ηα παξαπάλσ νξίδνληαη ξεηά ζην ζρέδην ζπγρώλεπζεο. ηηο πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο, ε νξγαλσκέλε αγνξά νξίδεη ηελ αξρηθή ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρώλ ηεο εηζεγκέλεο εηαηξείαο πνπ πξνθύπηεη από ηε 

ζπγρώλεπζε. 
- Μεηαβνιή Ολνκαζηηθήο Αμίαο ηεο Μεηνρήο: Η αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο εθόζνλ δελ ζπλνδεύεηαη από κεηαβνιή ηνπ 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ δελ πξνθαιεί κεηαβνιή ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο εηαηξείαο. Οπνηαδήπνηε αύμεζε ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο 

κεηνρήο είλαη πξνο όθεινο ησλ κεηόρσλ ηεο θαη αληηζηξόθσο. 
 

 Οη επελδπηέο πξαγκαηνπνηνύλ αγνξαπσιεζίεο κεηνρώλ δίλνληαο απεπζείαο εληνιέο ζηηο ΑΔΠΔΤ θαηά ηελ ειεύζεξε βνπιεζή ηνπο. ε πεξίπησζε παξνρήο 

επελδπηηθώλ ζπκβνπιώλ, νη επελδπηέο δηαρεηξίδνληαη νη ίδηνη ηα ραξηνθπιαθηά ηνπο, δεηώληαο ζπκβνπιέο από ηηο ΔΠΔΤ. Η ππεξεζία ηεο παξνρήο επελδπηηθώλ 
ζπκβνπιώλ παξέρεηαη ζηνπο επελδπηέο, ύζηεξα από έιεγρν θαηαιιειόηεηαο (ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ). Οπνηαδήπνηε δεκία ππνζηείηε από ηελ εθηέιεζε 

ησλ εληνιώλ ζαο ιόγσ ηνπ νηη νη εληνιέο ζαο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζαο σο επελδπηήο (πξνθίι) ή ζηνπο επελδπηηθνύ ζαο ζηόρνπο, 

ε Α.ΑΡΡΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ νπδεκία επζύλε θέξεη. Όιεο νη εληνιέο αγνξαπσιεζίαο μεθηλνύλ από ηηο ΔΠΔΤ θαη θαηαιήγνπλ ζηό εηδηθό ζπζηήκα 



                    ΠΑΚΔΣΟ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΙΓΙΩΣΩΝ ΠΔΛΑΣΩΝ – ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2007   ζει. 6 από 6 
δηαπξαγκάηεπζεο (ΟΑΗ). Σν ζύζηεκα απηό δέρεηαη ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ εληνιέο γηα ηελ αγνξά ή πώιεζε ρξεκαηηθώλ κέζσλ. Γηα λα γίλνληαη δεθηέο νη 
εληνιέο από ην ζύζηεκα ζα πξέπεη πάληα λα αλαθέξεηαη ξεηά ζε απηέο αλ πξόθεηηαη γηα αγνξά ή πώιεζε θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ηίηινο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ 

κέζνπ ζηνλ νπνίνλ ζηνρεύνπλ. Οη κνξθέο εληνιήο είλαη: 

- Οξηαθή εληνιή: Δίλαη ε εληνιή θαηά ηελ νπνία πεξηγξάθεηαη αθξηβώο ε επηζπκεηή πνζόηεηα θαη ε επηζπκεηή ηηκή ηνπ ηίηινπ ζηνλ νπνίν 
ζηνρεύεη θαη δηαξθεί κέρξη ηε ιήμε ηεο εκέξαο δηαπξαγκάηεπζεο. 

- Διεύζεξε εληνιή: Δίλαη ε εληνιή θαηά ηελ νπνία πεξηγξάθεηαη αθξηβώο ε πνζόηεηα ηνπ ηίηινπ ζηνλ νπνίν ζηνρεύεη, αιιά δελ αλαθέξεηαη 

επηζπκεηή ηηκή. Η ζπγθεθξηκέλε εληνιή εθηειείηαη ζηηγκηαία ζε νπνηεζδήπνηε δηαζέζηκεο ηηκέο ππάξρνπλ εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ 
αγνξά κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ε πνζόηεηα ηεο εληνιήο. Αλ δελ ζπκπιεξσζεί όιε ε πνζόηεηα ηεο εληνιήο, επεηδή δελ ππάξρεη άιιε δηαζέζηκε 

πνζόηεηα ηίηισλ ζηελ αγνξά, ε ππνιεηπόκελε (κε εθηειεζκέλε) εληνιή αθπξώλεηαη από ην ζύζηεκα. Δηδηθά, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εληνιή 

έρεη εηζαρζεί πξνζπλεδξηαθά θαη θαηά ην άλνηγκα δελ εθηειεζηεί πιήξσο, ε ππνιεηπόκελε πνζόηεηα κεηαηξέπεηαη ζε νξηαθή εληνιή κε ηελ 
ηηκή αλνίγκαηνο ηεο κεηνρήο. 

- Δληνιή ζην θιείζηκν: Δίλαη ε εληνιή θαηά ηελ νπνία πεξηγξάθεηαη αθξηβώο ε επηζπκεηή πνζόηεηα ηνπ ηίηινπ ζηνλ νπνίν ζηνρεύεη, αιιά 

νξίδεη σο επηζπκεηή ηηκή ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο θαηά ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ηίηινπ. Δάλ θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή θιεηζίκαηνο δελ 
δηαπξαγκαηεπηεί ν ηίηινο ή αλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκε πνζόηεηα ηίηισλ ζηελ αγνξά γηα λα θαιύςεη ηε ζπλνιηθή πνζόηεηα ηεο εληνιήο, ε 

ππνιεηπόκελε (κε εθηειεζκέλε) εληνιή παξακέλεη ζαλ νξηαθή εληνιή ζηελ ηηκή θιεηζίκαηνο κέρξη ην ηέινο ηεο εκέξαο δηαπξαγκάηεπζεο. 

 
 

13. ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΣΖΣΑ 

 

 

 Σν κέγεζνο θαη ε ζπρλόηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηελ ηηκή ελόο ηίηινπ – δείθηε αγνξάο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν εθθξάδεηαη κε ηε κεηαβιεηόηεηα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ – δείθηε αγνξάο. Η κεηαβιεηόηεηα ελόο ηίηινπ κεηξηέηαη ππνινγίδνληαο ηελ εηήζηα ηππηθή απόθιηζε ησλ εκεξήζησλ αιιαγώλ ηεο 
ηηκήο ηνπ ηίηινπ – δείθηε αγνξάο. 

 Οζν κεγαιύηεξε ε κεηαβιεηόηεηα, ηόζν κεγαιύηεξν θίλδπλν ελέρεη ν ηίηινο ή ζπλνιηθά νη ηίηινη πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ δείθηε αγνξάο. Με άιια ιόγηα, ε 

κεηαβιεηόηεηα αλαθέξεηαη ζην ύςνο ηεο αβεβαηόηεηαο γηα ην κέγεζνο ηεο αιιαγήο ζηελ ηηκή ηνπ ηίηινπ. Τςειόηεξε κεηαβιεηόηεηα ζεκαίλεη όηη ε ηηκή ηνπ 
ηίηινπ κπνξεί λα θηλεζεί ζε έλα κεγάιν εύξνο ηηκώλ. Γειαδή ε ηηκή ηνπ ηίηινπ κπνξεί λα αιιάμεη δξακαηηθά κέζα ζε κηθξή ρξνληθή πεξίνδν πξνο νπνηαδήπνηε 

θαηεύζπλζε (δξακαηηθή κείσζε ή αύμεζε). Αληηζέησο, ρακειόηεξε κεηαβιεηόηεηα ζεκαίλεη όηη ε ηηκή ηνπ ηίηινπ δελ δηαθπκαίλεηαη δξακαηηθά, αιιά αιιάδεη 

κε ζηαζεξό ξπζκό κέζα ζην ρξόλν. 
 Σν β (beta) ελόο ηίηινπ απνηειεί ελδεηθηηθό ζηνηρείν ηεο κεηαβιεηόηεηαο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο ελ γέλεη δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο. Οηαλ ην β γηα έλα ηίηιν είλαη 

κεγαιύηεξν ηεο κνλάδνο, ζεκαίλεη νηη έρεη κεγαιύηεξε κεηαβιεηόηεηα από ην ζύλνιν ηεο αγνξάο. Αληηζέησο, όηαλ ην β είλαη κηθξόηεξν ηεο κνλάδνο, ε ηηκή 

ηνπ ηίηινπ κεηαβάιιεηαη ιηγόηεξν από ηελ αγνξά. πλεπώο, όζν κεγαιύηεξν ην β ηόζν πςειόηεξε είλαη ε κεηαβιεηόηεηα ηνπ ηίηινπ ζε ζρέζε κε ηελ θίλεζε 
ηεο αγνξάο. 

 

14 ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

 

 

Η ζπκκεηνρή ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ ελέρεη θηλδύλνπο γηα ηνλ επελδπηή, νη νπνίνη δελ κπνξνύλ λα πξνβιεθζνύλ ή λα αληηζηαζκηζηνύλ πιήξσο. Οη ηζηνξηθέο 
απνδόζεηο δηάθνξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ δελ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ όηη δηαζθαιίδνπλ ηηο κειινληηθέο απνδόζεηο. Κάζε επέλδπζε ζε νπνηνδήπνηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθό κέζν εθηίζεηαη ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν ζε όινπο  ή θάπνηνπο από ηνπο επόκελνπο θηλδύλνπο. 

 Κίλδπλνο Αγνξάο: Ο θίλδπλνο πξνέξρεηαη από κεηαβνιέο ζε γεληθνύο παξάγνληεο ηεο αγνξάο όπσο επηηόθηα, ηηκέο κεηνρώλ θαη δεηθηώλ, ζπλαιιαγκαηηθέο 
ηζνηηκίεο, ηηκέο εκπνξεπκάησλ θαη δεηθηώλ εκπνξεπκάησλ, αιιαγέο ζηελ κεηαβιεηόηεηα. Με απιά ιόγηα, νη επελδπηέο παίξλνληαο κηα ζέζε ζηελ αγνξά 

αγνξάδνληαο νπνηνδήπνηε ρξεκαηννηθνλνκηθό κέζν, δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν νη ηηκέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξνηόλησλ λα κεησζνύλ κε απνηέιεζκα λα 

ράζνπλ κέξνο ή θαη νιόθιεξν ην επελδεδπκέλν θεθάιαην ηνπο. 
 Κίλδπλνο Δπηηνθίσλ: Ο θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη από ηελ πνξεία ησλ επηηνθίσλ θαη ηελ ζπλαθόινπζε επίδξαζή ηνπο ζηελ παξνύζα ρξνληθή αμία ησλ 

αλακελόκελσλ ρξεκαηηθώλ εηζξνώλ κίαο επέλδπζεο. 

 πλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο: Ο θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη από δπζκελείο κεηαβνιέο ζηελ ηζνηηκία ηνπ εγρώξηνπ λνκίζκαηνο ησλ επελδπηώλ θαη ηνπ λνκίζκαηνο 
ζην νπνίν απνηηκάηαη ην ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθό πξνηόλ ζην νπνίν έρνπλ επελδύζεη. 

 Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο: Ο θίλδπλνο αδπλακίαο ξεπζηνπνηήζεσο ελόο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ πξνηόληνο έγθαηξα θαη ζε εύινγε ηηκή. Υξεκαηννηθνλνκηθά 

πξνηόληα πνπ παξνπζηάδνπλ ηζηνξηθά  κεγάιε εκπνξεπζηκόηεηα έρνπλ πνιύ πεξηνξηζκέλν θίλδπλν ξεπζηόηεηαο. 
 Κίλδπλνο Πιεζσξηζκνύ: Η απώιεηα ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ θεθαιαίνπ ε νπνία πξνέξρεηαη από ηε κεγαιύηεξε ηεο αλακελόκελεο αύμεζεο ηνπ 

πιεζσξηζκνύ. 

 Πηζησηηθόο Κίλδπλνο: Ο θίλδπλνο πνπ δηαηξέρνπλ νη επελδπηέο λα κελ κπνξέζεη ν εθδόηεο ησλ κεηνρώλ λα εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, γεγνλόο πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη κέρξη θαη ηελ πηώρεπζε ηνπ εθδόηε 

 Κίλδπλνο Μόριεπζεο: Ο θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη από ηελ έθζεζε ζε θίλδπλν αγνξάο ελόο πνζνύ πνπ είλαη κεγαιύηεξν από ην αξρηθό επελδπόκελν θεθάιαην. 
Αθνξά επελδπηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ spot αγνξά κέζσ ινγαξηαζκώλ πεξηζσξίνπ (margin accounts). Αθνξά  επίζεο ηελ ππεξεζία ηεο ηξηήκεξεο 

πίζησζεο, όπνπ ε ρξεκαηηζηεξηαθή δαλείδεη ηνλ επελδπηή γηα πεξαηηέξσ αγνξέο κεηνρώλ από ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα κε ελέρπξν ην ραξηνθπιαθηό ηνπο γηα 

ηξείο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αγνξάο. 
 πζηεκαηηθόο Κίλδπλνο: Ο θίλδπλνο κεηαβνιήο ηεο αμίαο ελόο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ πξνηόληνο ιόγσ παξαγόλησλ πνπ νθείινληαη ζηελ αγνξά. Αθνξά ζηνλ 

θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη από ηε ζπζρέηηζε ηεο ηηκήο κηαο κεηνρήο κε ηελ πνξεία ηεο αγνξάο. 

 Δηδηθόο Κίλδπλνο: Ο θίλδπλνο κεηαβνιήο ηεο αμίαο ελόο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ πξνηόληνο ιόγσ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ εθδόηε πξνηόληνο (νηθνλνκηθά 
απνηειέζκαηα ηνπ εθδόηε, θιάδνο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη), δειαδή ν θίλδπλνο εθείλνο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ θίλδπλν αγνξάο. 

 Κίλδπλνο απσιεηώλ κέζσ ινγαξηαζκώλ πεξηζσξίνπ: Ο θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη ν επελδπηήο λα απσιέζεη νιόθιεξν ην αξρηθό επελδπόκελν θεθάιαηό ηνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ ε αγνξά θηλεζεί εηο βάξνο ηνπ επελδπηή ζα δεηεζεί ε άκεζε θαηαβνιή επηπιένλ θεθαιαίσλ γηα αζθάιηζε. πλεπώο ππάξρεη ε πηζαλόηεηα 
δηαθύβεπζεο επηπιένλ θεθαιαίσλ από ηα αξρηθά. ην ραξηνθπιάθην αζθαιείαο δελ είλαη δπλαηόλ λα ζπκκεηέρνπλ κεηνρέο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

Δηδηθώλ Υξεκαηηζηεξηαθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ, νύηε κεηνρέο Τπό Δπηηήξεζε. Δάλ κηα κεηνρή πνπ ήδε ζπκκεηέρεη ζην ραξηνθπιάθην αζθαιείαο εληαρζεί 

εθ’ησλ πζηέξσλ ζε κία από ηηο δύν παξαπάλσ θαηεγνξίεο, ηόηε απηνκάησο παύεη λα ππνινγίδεηαη ζην ραξηνθπιάθην αζθαιείαο. 
 

Δπομένυρ, οι επενδύζειρ ζε μεηοσέρ δεν έσοςν εγγςημένη απόδοζη και μποπούν να οδηγήζοςν ζηην απώλεια ζημανηικού ποζού ή ολόκληπηρ 

ηηρ απσικήρ επένδςζηρ. 


