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ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

Πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων 

 

10.1. Εισαγωγή 
Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα 
επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών.  Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς 
δραστηριότητας του Οµίλου, ενδέχεται να διαµορφωθούν συνθήκες, από τις οποίες να 
προκύπτουν καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων είτε έκτακτα είτε σε 
επαναλαµβανόµενη βάση.  Στις περιπτώσεις όπου οι καταστάσεις σύγκρουσης 
συµφερόντων ενδέχεται να αποβούν επιζήµιες για τα συµφέροντα των πελατών του, ο 
Όµιλος έχει ως κύρια και βασική επιδίωξη τη διακρίβωση και διαχείριση των 
καταστάσεων αυτών, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του ισχύοντος ρυθµιστικού 
πλαισίου, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων της Οδηγίας για τις Αγορές 
Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFID). 
Το παρόν έγγραφο αποτυπώνει την Πολιτική που έχει υιοθετήσει ο Όµιλος, 
προκειµένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς τη διατήρηση και την 
εφαρµογή αποτελεσµατικών διοικητικών διαδικασιών για τη διακρίβωση, διαχείριση και 
παρακολούθηση υφιστάµενων και δυνητικών καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων. 
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Σύγκρουσης Συµφερόντων, οι όροι 
«Όµιλος» και «Όµιλος Πειραιώς» αναφέρονται στην Τράπεζα Πειραιώς και στις 
εταιρείες του Οµίλου της, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την έννοια 
του ν. 3606/2007 ή άλλων νόµων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τους 
οποίους ενσωµατώθηκε η Οδηγία MiFID στα επιµέρους κράτη µέλη.  Οι εταιρείες του 
Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IX. Οι όροι «Όµιλος» και «Όµιλος Πειραιώς» 
καλύπτουν, για την εφαρµογή της παρούσας, και τα υποκαταστήµατα της Τράπεζας ή 
εταιρειών του Οµίλου στην αλλοδαπή. 
Στόχος της Πολιτικής είναι να προσφέρει καθοδήγηση σε µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου, διευθυντικά στελέχη και υπαλλήλους των εταιρειών του Οµίλου για το πως 
ορίζονται οι συγκρούσεις συµφερόντων, πως µπορούν να αναγνωριστούν και ποιες 
διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν όταν λαµβάνουν χώρα.  Συγκεκριµένα, ο στόχος 
της Πολιτικής Σύγκρουσης Συµφερόντων είναι να χαρτογραφήσει τον τρόπο, µε τον 
οποίο ο Όµιλος: 
� εντοπίζει καταστάσεις, στις οποίες µπορεί να προκύψουν συγκρούσεις 

συµφερόντων που ενδεχοµένως ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο για τα συµφέροντα 
του πελάτη,  

� υιοθετεί κατάλληλες διαδικασίες, µηχανισµούς και συστήµατα για τη διαχείριση των 
εν λόγω συγκρούσεων, και  

� σχεδιάζει και εφαρµόζει διαδικασίες και συστήµατα µε στόχο την πρόληψη τυχόν 
ζηµιών στα συµφέροντα των πελατών από τυχόν περιπτώσεις σύγκρουσης 
συµφερόντων. 

 

10.2. Πεδίο εφαρµογής της Πολιτικής – Ορισµοί 
Η παρούσα Πολιτική εφαρµόζεται σε όλες τις δραστηριότητες και υπηρεσίες που 
παρέχονται από τις εταιρείες του Οµίλου και ρυθµίζονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 
για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFID), και στο σύνολο του προσωπικού 
τους, µε ιδιαίτερη έµφαση στο προσωπικό που απασχολείται στους τοµείς των 
επενδύσεων, των πωλήσεων και του µάρκετινγκ. 
 
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, στους πελάτες του Οµίλου 
περιλαµβάνονται:  

� οι υφιστάµενοι πελάτες του Οµίλου και οι 
� οι νέοι πελάτες  



 
Περαιτέρω, για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως "καλυπτόµενα πρόσωπα"  
νοούνται:  

� οι διευθυντές, οι µέτοχοι που κατέχουν ποσοστό συµµετοχής ή δικαιωµάτων 
ψήφου ίσο ή ανώτερο του 5% στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, οι 
συνεταίροι, τα µέλη του ∆.Σ., τα διευθυντικά στελέχη και οι συνδεδεµένοι 
αντιπρόσωποι της Τράπεζας, 

� προκειµένου περί συνδεδεµένων αντιπροσώπων της Τράπεζας, οι διευθυντές, 
οι µέτοχοι, οι εταίροι, τα µέλη του ∆.Σ., και τα διευθυντικά στελέχη αυτών, 

� οι διευθυντές ή ισοδύναµα πρόσωπα, τα διευθυντικά στελέχη και οι 
συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι των θυγατρικών της Τράπεζας (που παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα), 

� οι διευθυντές ή ισοδύναµα πρόσωπα, και τα διευθυντικά στελέχη των 
συνδεδεµένων αντιπροσώπων των θυγατρικών της Τράπεζας (που παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα), 

� οι υπάλληλοι της Τράπεζας και των θυγατρικών της (που παρέχουν 
επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα) και των 
συνδεδεµένων αντιπροσώπων τους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο φυσικό 
πρόσωπο, οι υπηρεσίες του οποίου τίθενται στη διάθεση και υπό τον έλεγχο 
της Τράπεζας και των θυγατρικών της (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή 
ασκούν επενδυτική δραστηριότητα) ή του συνδεδεµένου αντιπροσώπου τους, 
το οποίο συµµετέχει επίσης στην παροχή και άσκηση των επενδυτικών 
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της Τράπεζας και των θυγατρικών της (που 
παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα), καθώς 
και 

� τα φυσικά πρόσωπα που  εµπλέκονται άµεσα στην παροχή  υπηρεσιών στην 
Τράπεζα και τις θυγατρικές της (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή 
ασκούν επενδυτική δραστηριότητα) ή στο συνδεδεµένο αντιπρόσωπό τους, στο 
πλαίσιο συµφωνίας εξωτερικής ανάθεσης, µε σκοπό την παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων εκ µέρους της Τράπεζας και των θυγατρικών 
της (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική 
δραστηριότητα).  

 
Ως «συνδεόµενα πρόσωπα» µε ένα καλυπτόµενο πρόσωπο θεωρούνται τα εξής:  
� ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος του προσώπου αυτού που εξοµοιώνεται µε σύζυγο, 

σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία,  
� τα εξαρτώµενα τέκνα και τα εξαρτώµενα θετά τέκνα του καλυπτόµενου προσώπου, 
� οι λοιποί συγγενείς του καλυπτόµενου προσώπου, οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία 

της σχετικής προσωπικής συναλλαγής, διέµεναν, επί ένα τουλάχιστον έτος, στην 
ίδια οικογενειακή στέγη µε το καλυπτόµενο πρόσωπο. 

 
Περαιτέρω, στην παρούσα Πολιτική ως «προσωπική συναλλαγή» νοείται συναλλαγή σε 
χρηµατοπιστωτικά µέσα, η οποία διενεργείται από ή για λογαριασµό καλυπτόµενου 
προσώπου, εφόσον πληρούται τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 
� Το καλυπτόµενο πρόσωπο ενεργεί εκτός του πεδίου των δραστηριοτήτων, τις 

οποίες ασκεί υπό την ιδιότητα αυτή. 
� Η συναλλαγή πραγµατοποιείται για λογαριασµό ενός εκ των κάτωθι: 

� του καλυπτόµενου προσώπου, 
� οποιουδήποτε συνδεόµενου προσώπου µε το καλυπτόµενο πρόσωπο, 
� προσώπου, του οποίου η σχέση µε το καλυπτόµενο πρόσωπο είναι τέτοια, 

ώστε το καλυπτόµενο πρόσωπο να έχει ένα άµεσο ή έµµεσο ουσιώδες 
συµφέρον που επηρεάζεται από το αποτέλεσµα της συναλλαγής, πέραν της 
αµοιβής ή της προµήθειας για την εκτέλεση της συναλλαγής. 

 
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως «χρηµατοοικονοµικός αναλυτής» νοείται 
το καλυπτόµενο πρόσωπο που εκπονεί το ουσιώδες µέρος της έρευνας στον τοµέα 
των επενδύσεων. 
Ειδικά για τους σκοπούς του Κεφαλαίου 10.8 της παρούσας Πολιτικής Σύγκρουσης 
Συµφερόντων, ως «έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων» νοείται η έρευνα ή άλλη 
πληροφορία, η οποία: 
i. συνιστά ή συνεπάγεται, ρητά ή έµµεσα, µια επενδυτική στρατηγική σε σχέση µε 

χρηµατοπιστωτικά µέσα ή εκδότες χρηµατοπιστωτικών µέσων, περιλαµβανοµένης 



οποιασδήποτε γνώµης σχετικά µε την παρούσα ή µελλοντική αξία ή τιµή τέτοιων 
µέσων,  

ii. προορίζεται για διαύλους επικοινωνίας ή για το κοινό,  
iii. χαρακτηρίζεται ή περιγράφεται ως έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων ή µε 

παρόµοιους όρους, ή παρουσιάζεται ως αντικειµενική ή ανεξάρτητη επεξήγηση των 
θεµάτων που περιλαµβάνονται στη σύσταση, και 

iv. εάν η εν λόγω σύσταση απευθυνόταν σε πελάτη, δε θα συνιστούσε παροχή 
επενδυτικών συµβουλών. 

 
Επενδυτικές συστάσεις που αφορούν χρηµατοπιστωτικά µέσα, αλλά δεν πληρούν τα 
ανωτέρω κριτήρια αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας θεωρούνται επικοινωνία 
µάρκετινγκ και πρέπει να περιέχουν σαφή και εµφανή δήλωση ότι αποτελούν 
διαφηµιστική ανακοίνωση και ότι δεν έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις που 
αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της επενδυτικής έρευνας.  Γενικές 
συστάσεις (π.χ. για βιοµηχανίες, κατηγορίες τύπων ενεργητικού ή τύπους 
χρηµατοπιστωτικών µέσων) δεν θεωρούνται επενδυτικές συστάσεις. 
 

10.3. Προσδιορισµός καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων 

10.3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων  
Ως σύγκρουση συµφερόντων ορίζεται η σύγκρουση που αναφύεται κατά την παροχή 
επενδυτικής υπηρεσίας σε πελάτη σε οποιονδήποτε τοµέα των δραστηριοτήτων του 
Οµίλου, η οποία δύναται να ωφελήσει τον Όµιλο ή άλλο πελάτη για λογαριασµό, του 
οποίου ενεργεί ο Όµιλος, και ενδέχεται να αποφέρει σηµαντικές ζηµίες στα 
συµφέροντα του πελάτη, στον οποίο παρέχεται η επενδυτική υπηρεσία. 

10.3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων 
Σύγκρουση συµφερόντων µπορεί να προκύψει σε περιπτώσεις, όπου ο Όµιλος ή 
καλυπτόµενο πρόσωπο: 
� είναι πιθανό να αποκοµίσει οικονοµικό κέρδος ή να αποφύγει οικονοµική ζηµία εις 
βάρος του πελάτη,  

� έχει, ως προς την έκβαση µιας υπηρεσίας που παρέχεται στον πελάτη ή µιας 
συναλλαγής που πραγµατοποιείται για λογαριασµό του πελάτη, συµφέρον, το 
οποίο είναι διαφορετικό από το συµφέρον του πελάτη στην έκβαση αυτή, 

� έχει οικονοµικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει τα συµφέροντα άλλου πελάτη ή άλλης 
οµάδας πελατών εις βάρος των συµφερόντων του πελάτη, 

� ασκεί την ίδια επιχειρηµατική δραστηριότητα µε τον πελάτη, 
� λαµβάνει ή θα λάβει από τρίτο πρόσωπο αντιπαροχή σχετιζόµενη µε υπηρεσία 
που παρέχεται σε πελάτη, υπό τη µορφή υπηρεσιών, αγαθών ή χρηµάτων, πέραν 
της συνήθους προµήθειας ή αµοιβής για την παροχή της συγκεκριµένης 
υπηρεσίας. 

10.4. Κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων 
Η παρούσα Πολιτική καλύπτει τη σύγκρουση συµφερόντων που µπορεί να προκύψει 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

� Συγκρούσεις µεταξύ των συµφερόντων του Οµίλου και των συµφερόντων ενός 
πελάτη ή µιας οµάδας πελατών. 

� Συγκρούσεις µεταξύ των συµφερόντων ενός πελάτη ή µιας οµάδας πελατών και 
των συµφερόντων άλλου πελάτη ή άλλης οµάδας πελατών. 

� Συγκρούσεις µεταξύ των συµφερόντων ενός υπαλλήλου ή µιας οµάδας υπαλλήλων 
του Οµίλου ή ενός καλυπτόµενου προσώπου και των συµφερόντων του Οµίλου 
ή/και των πελατών του. 

10.5. Εντοπισµός, πρόληψη και διαχείριση των καταστάσεων σύγκρουσης 
συµφερόντων 
Ο Όµιλος έχει υιοθετήσει σειρά οργανωτικών µέτρων και διαδικασιών για τους 
διαφορετικούς τύπους σύγκρουσης συµφερόντων που έχουν προσδιοριστεί, ώστε να 
αποφευχθούν πιθανές συγκρούσεις στο µέλλον και να µπορεί να διαχειριστεί, ελέγξει 
και προλάβει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στα συµφέροντα των πελατών. 

 



10.5.1. Ανεξαρτησία, ξεχωριστή εποπτεία και διαχωρισµός λειτουργιών 
Ο Όµιλος δεσµεύεται να εφαρµόζει πολιτικές και διαδικασίες, σύµφωνα µε τις οποίες το 
προσωπικό κάθε διοικητικής µονάδας θα ενεργεί ανεξάρτητα σε ότι αφορά στα 
συµφέροντα των αντίστοιχων πελατών. 

Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ο Όµιλος λαµβάνει οργανωτικά µέτρα για τη διασφάλιση 
ξεχωριστής εποπτείας και διαχωρισµού των λειτουργιών των υπαλλήλων του, 
προκειµένου να αποτρέπεται η ταυτόχρονη εµπλοκή ενός υπαλλήλου σε διαφορετικές 
υπηρεσίες ή δραστηριότητες, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις 
σύγκρουσης συµφερόντων ή πιθανόν να παρεµποδίσει τη σωστή διαχείριση τέτοιων 
καταστάσεων. 

Επιπλέον, ο Όµιλος λαµβάνει µέτρα για την ξεχωριστή εποπτεία και το λειτουργικό 
διαχωρισµό των µονάδων του Οµίλου που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες σε 
πελάτες, τα συµφέροντα των οποίων µπορεί να έρχονται σε σύγκρουση µε εκείνα 
άλλων πελατών (ή οµάδας πελατών) ή µε τα συµφέροντα του Οµίλου. 

10.5.2. Άρνηση παροχής υπηρεσίας 
Σε ορισµένες περιπτώσεις όπου ο Όµιλος ήδη ενεργεί για λογαριασµό ενός πελάτη, 
είναι πιθανόν να µην κρίνεται σκόπιµο να ενεργήσει για λογαριασµό άλλου πελάτη, αν 
είναι προφανές ότι ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συµφερόντων, την οποία ο 
Όµιλος δεν µπορεί να διαχειριστεί αποτελεσµατικά.  Κατά συνέπεια, σε περιπτώσεις 
όπου ο Όµιλος δεν είναι δυνατό να αποτρέψει ή να διαχειριστεί επιτυχώς µια 
κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων, ενδέχεται να αρνηθεί να παράσχει την 
υπηρεσία που του έχει ζητηθεί ή να επιλέξει να µην παρέχει τη συγκεκριµένη 
υπηρεσία εξ αρχής. 

 

10.5.3. ∆ιαχείριση απόρρητων / εµπιστευτικών πληροφοριών 
Ως απόρρητες πληροφορίες για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής νοούνται οι 
εσωτερικές ή εµπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν υφιστάµενο ή πιθανό πελάτη 
ή χρηµατοπιστωτικά µέσα και δεν είναι διαθέσιµες στο κοινό. 

 

10.5.3.1. ∆ιαχείριση εµπιστευτικών πληροφοριών 
Η διασφάλιση της εµπιστευτικότητας και η διαχείριση των πληροφοριών που 
λαµβάνονται από τους πελάτες σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 
αποτελεί µια από τις κύριες αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες του Οµίλου. 

Η δυνατότητα πρόσβασης στις εµπιστευτικές πληροφορίες περιορίζεται στα 
πρόσωπα εκείνα που χρειάζεται να γνωρίζουν πληροφορίες εµπιστευτικής φύσης στο 
πλαίσιο των καθηκόντων τους εντός του Οµίλου («Need to Know Policy»). Με τον 
τρόπο αυτό αποφεύγεται, κατά το δυνατόν, η κατάχρηση των εν λόγω πληροφοριών, 
καθώς και ενδεχόµενες καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων. 

Η ως άνω πολιτική της απολύτως απαραίτητης πληροφόρησης διασφαλίζεται, επίσης, 
από τα συστήµατα πληροφορικής του Οµίλου, τα οποία δεν επιτρέπουν πρόσβαση 
σε πληροφορίες που δεν θεωρούνται απαραίτητες για την πραγµατοποίηση κάποιας 
συγκεκριµένης εργασίας. Κατά συνέπεια, οι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση µόνο στις 
πληροφορίες / στα δεδοµένα εκείνα που θεωρούνται απαραίτητα για την εκπλήρωση 
των καθηκόντων τους εντός του Οµίλου. 

 

10.5.3.2. Εφαρµογή σινικών τειχών («Chinese Walls») µεταξύ των επιχειρησιακών 
µονάδων 
Με σκοπό την προστασία και τον έλεγχο της πρόσβασης σε σηµαντικές πληροφορίες 
που δεν είναι διαθέσιµες στο κοινό, ο Όµιλος εφαρµόζει ένα σύστηµα σινικών τειχών 
(«Chinese Walls»), σχεδιασµένο ώστε να προλαµβάνει τη διαρροή εµπιστευτικών 
πληροφοριών µεταξύ µονάδων και εταιρειών του Οµίλου. Η λειτουργία του 
συστήµατος αυτού δεν περιλαµβάνει µόνο τον διαχωρισµό των δεδοµένων και των 
συστηµάτων πληροφορικής, αλλά και τον φυσικό διαχωρισµό των διαφόρων 
µονάδων, ούτως ώστε τα απασχολούµενα σε κάθε µονάδα πρόσωπα να µην έχουν 
άµεση φυσική πρόσβαση σε αρχεία και πληροφορίες που αφορούν το αντικείµενο 
εργασίας άλλης µονάδας. 

Μέσω της καθιέρωσης και της εφαρµογής των «Chinese Walls», ο Όµιλος δηµιουργεί 
εµπόδια διακίνησης της πληροφορίας, για να εξασφαλίσει ότι οι κρίσιµες πληροφορίες 
που διαθέτει µια µονάδα ή εταιρεία του Οµίλου δεν χρησιµοποιούνται από άτοµα σε 



άλλη µονάδα ή εταιρεία, όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους εντός του Οµίλου. Περαιτέρω, τα σινικά τείχη αποτελούν βασικό 
εργαλείο για την πρόληψη των καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων και την 
αποτροπή εσωτερικών συναλλαγών ή χειραγώγησης της αγοράς. 

Κατά συνέπεια, η εφαρµογή συστήµατος σινικών τειχών παρέχει στον Όµιλο και τους 
υπαλλήλους του τη δυνατότητα να προσφέρουν στους πελάτες επενδυτικές 
υπηρεσίες, χωρίς να επηρεάζονται από άλλες πληροφορίες που διαθέτει ο Όµιλος και 
θα µπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση συµφερόντων.  

 

10.5.3.3. Μέτρα για αποφυγή ανάρµοστης επιρροής  
Η Τράπεζα λαµβάνει µέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισµό της άσκησης 
ανάρµοστης επιρροής στον τρόπο µε τον οποίο ένα καλυπτόµενο πρόσωπο παρέχει 
επενδυτικές ή παρεπόµενες υπηρεσίες ή ασκεί σχετικές δραστηριότητες. 

 
10.5.4. Πολιτικές & διαδικασίες 

Ο Όµιλος λαµβάνει µέτρα και εφαρµόζει πολιτικές και διαδικασίες για τον 
προσδιορισµό των µέσων αντιµετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων 
αναφορικά µε τα ακόλουθα ζητήµατα:  
� Αµοιβές προσωπικού 
� ∆ώρα και προσωπικά οφέλη 
� Προσωπικές συναλλαγές 
� ∆ευτερεύουσες δραστηριότητες και εξωτερική απασχόληση 

 

10.5.4.1. Αµοιβές προσωπικού 
Ο Όµιλος λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα, ούτως ώστε η αµοιβή, ο τρόπος 
αξιολόγησης και οι ανατεθείσες αρµοδιότητες να µην ενθαρρύνουν συµπεριφορές του 
προσωπικού που ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων 
ή στην ανάληψη υπερβολικών κινδύνων. 
 

10.5.4.2. ∆ώρα & προσωπικές ωφέλειες 
Η αποδοχή και η προσφορά δώρων και άλλων προσωπικών ωφελειών ρυθµίζεται 
από τις σχετικές πολιτικές και τις διαδικασίες του Οµίλου, οι οποίες είναι 
σχεδιασµένες, ούτως ώστε να αποτρέπεται η χρήση από καλυπτόµενο πρόσωπο της 
θέσης του εντός του Οµίλου, µε σκοπό να προσποριστεί προσωπικές ωφέλειες για το 
ίδιο ή συνδεδεµένο µε αυτό πρόσωπο. 

∆ώρα που λαµβάνονται από τους υπαλλήλους 
Τα καλυπτόµενα πρόσωπα, ως αναφέρονται ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να 
αποδέχονται δώρα αξίας και δώρα υπό µορφή χρηµάτων ή χρηµατοπιστωτικών 
µέσων, ανεξαρτήτως ποσού. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται δώρα 
προώθησης χαµηλής αξίας, όπως π.χ. είδη γραφείου που φέρουν το λογότυπο της 
εταιρείας που προσφέρει το δώρο (έως € 100). 

Εφόσον το καλυπτόµενο πρόσωπο δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει αν η αποδοχή ενός 
δώρου είναι σύµφωνη µε την Πολιτική του Οµίλου, οφείλει να ζητήσει καθοδήγηση 
από την Κανονιστική Συµµόρφωση Οµίλου (ΚΣΟ). 

∆ώρα που προσφέρονται σε πελάτες και συνεργάτες 
Επιτρέπεται να προσφέρονται δώρα στους πελάτες και στους συνεργάτες του 
Οµίλου, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης σχετικής προέγκρισης από την αρµόδια 
διοικητική Μονάδα του Οµίλου.  Αρχείο των δώρων που παρέχονται σε πελάτες κατά 
τα ανωτέρω τηρείται από το Marketing & Επικοινωνία Οµίλου. 

Σε περιπτώσεις που ένα καλυπτόµενο πρόσωπο δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει αν η 
προσφορά ενός δώρου είναι σύµφωνη µε την Πολιτική του Οµίλου, οφείλει να ζητήσει 
καθοδήγηση από την ΚΣΟ. 

Από την υποχρέωση λήψης προέγκρισης κατά τα ανωτέρω εξαιρούνται προωθητικά 
δώρα χαµηλής αξίας, όπως είδη γραφείου που φέρουν το λογότυπο του Οµίλου (έως 
€ 100). 

 



10.5.4.3. Προσωπικές συναλλαγές 
Ο Όµιλος έχει καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες για την παρακολούθηση των 
συναλλαγών του προσωπικού.  Σύµφωνα µε αυτές τις πολιτικές και διαδικασίες, τα 
καλυπτόµενα πρόσωπα δεν επιτρέπεται να διενεργούν συναλλαγές, οι οποίες: 
� είναι αντίθετες προς την ισχύουσα νοµοθεσία και τους ισχύοντες κανονισµούς, 
� τους αποσπούν από τα καθήκοντα της θέσης εργασίας τους, 
� δηµιουργούν κίνδυνο για τη φήµη του Οµίλου. 

 

Περαιτέρω, απαγορεύεται στα καλυπτόµενα πρόσωπα να χρησιµοποιούν 
πληροφορίες χαρακτηρισµένες ως εµπιστευτικές για τη διενέργεια προσωπικών τους 
συναλλαγών. Τα καλυπτόµενα πρόσωπα οφείλουν, επίσης, να διασφαλίζουν ότι η 
διενέργεια προσωπικών τους συναλλαγών δεν επιφέρει ζηµία στους πελάτες του 
Οµίλου. 

Αναφορικά µε τις προσωπικές συναλλαγές των καλυπτόµενων προσώπων ισχύουν οι 
ακόλουθοι βασικοί κανόνες: 

� ∆εν επιτρέπονται συναλλαγές που :  
� συνεπάγονται την κατάχρηση ή αθέµιτη γνωστοποίηση των 

εµπιστευτικών πληροφοριών ή σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3340/2005. 

� αντιβαίνουν ή είναι πιθανό ότι θα αντέβαιναν σε υποχρέωση που 
υπέχει ο Όµιλος δυνάµει του ν. 3606/2007. 

� Περιορισµοί βραχυπρόθεσµων επενδύσεων. Τα καλυπτόµενα πρόσωπα και τα 
συνδεδεµένα µε αυτά πρόσωπα οφείλουν να αποφεύγουν βραχυπρόθεσµες 
επενδύσεις.  

� Απαγορεύεται η εκµετάλλευση πληροφοριών αναφορικά µε επενδυτικές 
προθέσεις πελάτη. Αν ένα καλυπτόµενο πρόσωπο διαθέτει πληροφορίες ότι ο 
Όµιλος έχει λάβει εντολή από έναν πελάτη ή θα πραγµατοποιήσει µια 
συναλλαγή για λογαριασµό ενός πελάτη, οφείλει να απέχει από τη διενέργεια 
αντίστοιχης συναλλαγής για ίδιο λογαριασµό, έως ότου η εν λόγω εντολή 
εκτελεστεί ή ακυρωθεί. 

� ∆εν επιτρέπεται το καλυπτόµενο πρόσωπο να βοηθά ή να συµβουλεύει 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να εκτελέσει συναλλαγή σε χρηµατοπιστωτικά 
µέσα η οποία, εάν ήταν προσωπική συναλλαγή του καλυπτόµενου προσώπου, 
θα ενέπιπτε στις ανωτέρω συναλλαγές.  

 

Ο Όµιλος τηρεί αρχείο µε τις προσωπικές συναλλαγές των καλυπτόµενων 
προσώπων που ανήκουν στο προσωπικό του Οµίλου. Ειδικότερα στην περίπτωση 
των συµβάσεων εξωτερικής ανάθεσης, ο Όµιλος λαµβάνει µέριµνα για να διασφαλίσει 
ότι η επιχείρηση στην οποία ανατίθεται η δραστηριότητα διατηρεί αρχείο προσωπικών 
συναλλαγών καλυπτόµενων προσώπων και ότι θα του παρέχει τις πληροφορίες 
αυτές άµεσα εφόσον ζητηθούν.     

 

10.5.5. Εκπαίδευση & επικοινωνία 
Ο Όµιλος παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση και πληροφόρηση σχετικά µε ζητήµατα 
σύγκρουσης συµφερόντων σε όλα τα καλυπτόµενα πρόσωπα. Ειδικότερα, αναφορικά 
µε την εκπαίδευση του προσωπικού, υιοθετούνται τα ακόλουθα µέτρα: 

� Ο Όµιλος ενισχύει την αφύπνιση της συνείδησης του προσωπικού σε ότι αφορά 
καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων, παρέχοντας σχετικές πληροφορίες 
µέσω του εσωτερικού δικτύου, εσωτερικών σεµιναρίων, ανοιχτών συζητήσεων 
κ.λπ.  

� Ο Όµιλος αναπτύσσει την ικανότητα του προσωπικού να προσδιορίζει και να 
διαχειρίζεται καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων µέσω της επιµόρφωσης 
και της συνεχούς εκπαίδευσης που παρέχεται στο προσωπικό από τα αρµόδια 
διευθυντικά στελέχη, εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες και την ΚΣΟ. 

� Στα προγράµµατα εκπαίδευσης και προετοιµασίας νέων υπαλλήλων έχει ληφθεί 
η κατάλληλη πρόνοια ώστε να καλύπτονται ζητήµατα σύγκρουσης 
συµφερόντων.   

� Η ΚΣΟ διασφαλίζει ότι όλα τα καλυπτόµενα πρόσωπα γνωρίζουν επαρκώς τις 
υποχρεώσεις τους σχετικά µε τις καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων. 



10.5.5.1.   Παρακολούθηση καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων 
Με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση πιθανών καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων, 
ο Όµιλος εφαρµόζει διαδικασίες σχεδιασµένες, ούτως ώστε όποιες πιθανές 
συγκρούσεις προκύπτουν από τις εργασίες του Οµίλου να εντοπίζονται και να 
διευθετούνται. Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων προσδιορίζονται µέσω των 
σχετικών διαδικασιών και καταγράφονται σε αρχείο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στην Ενότητα 9 της παρούσας Πολιτικής Σύγκρουσης Συµφερόντων.  

Επιπρόσθετα, η ΚΣΟ εξετάζει καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων που ενδέχεται 
να ανακύψουν κατά την παροχή νέων επενδυτικών υπηρεσιών ή συνδέονται µε νέα 
επενδυτικά προϊόντα, σε συνεργασία µε τις εκάστοτε αρµόδιες για το σχεδιασµό των 
νέων υπηρεσιών/προϊόντων Μονάδες του Οµίλου.  

Η ΚΣΟ σε ό,τι αφορά την Τράπεζα, και οι εκάστοτε Υπεύθυνοι Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης, σε ό,τι αφορά τις θυγατρικές της, διενεργούν, περιοδικούς ελέγχους 
συµµόρφωσης µε τα οριζόµενα στην παρούσα Πολιτική στα ακόλουθα :  

� ∆ώρα και παροχές 
� Ορθή εκτέλεση των εντολών των πελατών 
� Χρεώσεις και προµήθειες  

 

10.6. Ενηµέρωση πελατών για καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπου, παρά τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την αποφυγή ή 
διαχείριση συγκρούσεων συµφερόντων, κρίνεται ότι δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί 
επαρκώς η αποτροπή ή η πλήρης διαχείριση της σύγκρουσης συµφερόντων, ο Όµιλος 
ενηµερώνει τους πελάτες, προτού προβεί σε σχετική πράξη για λογαριασµό τους, 
αναφορικά µε τη φύση και την πηγή τέτοιων καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων.  

Η ενηµέρωση αυτή πραγµατοποιείται σε σταθερό µέσο, εφόσον ο πελάτης του Οµίλου 
δεν έχει συναινέσει σε άλλο τρόπο ενηµέρωσης, και περιλαµβάνει επαρκείς 
λεπτοµέρειες, λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του πελάτη (ιδιώτη – 
επαγγελµατία – επιλέξιµου αντισυµβαλλόµενου), ώστε να είναι σε θέση να λάβει 
εµπεριστατωµένη απόφαση για την παρεχόµενη επενδυτική ή παρεπόµενη υπηρεσία, 
στο πλαίσιο της οποίας ανακύπτει η σύγκρουση συµφερόντων. 

 

10.7. Αντιπαροχές   
Ως αντιπαροχή θεωρείται οποιαδήποτε αµοιβή, προµήθεια ή µη χρηµατικό όφελος που 
καταβάλετε ή λαµβάνεται  από τον πελάτη, εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του ή τρίτο 
πρόσωπο στο πλαίσιο παροχής επενδυτικής ή παρεπόµενης υπηρεσίας.    

Σύµφωνα µε τις εσωτερικές πολιτικές του Οµίλου, δεκτές µπορούν να γίνουν 
αντιπαροχές µόνο εφόσον :  

• Καταβάλλονται ή λαµβάνονται νοµίµως από τον πελάτη ή  εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπο του στο πλαίσιο παροχής συγκεκριµένης επενδυτικής υπηρεσίας    

• Συνδέονται µε εύλογες αµοιβές που διευκολύνουν ή είναι αναγκαίες για την παροχή 
των επενδυτικών υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά, έξοδα φύλαξης, έξοδα διακανονισµού, 
έξοδα µετατροπής συναλλάγµατος, τέλη ή πόροι εποπτικών αρχών, δικηγορικές 
αµοιβές κ.τ.λ.).   

 

Αντιπαροχές από ή προς τρίτα πρόσωπα ή εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους αυτών 
γίνονται δεκτές µόνο εφόσον  γνωστοποιηθούν προηγουµένως στον πελάτη, µε ακριβή 
και κατανοητό τρόπο, και εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

o αποσκοπούν στην ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόµενης υπηρεσίας, και  

o δεν εµποδίζουν τον Όµιλο να συµµορφώνεται µε την υποχρέωσή του να 
εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα του πελάτη. 

 

10.8. Έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων 
Ο Όµιλος εφαρµόζει συγκεκριµένους κανόνες και οργανωτικές διαδικασίες, 
προκειµένου να διαχειριστεί τις συγκρούσεις συµφερόντων, οι οποίες µπορεί να 
προκύψουν κατά τη διεξαγωγή έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων.  Οι κανόνες που 
ισχύουν για το προσωπικό που εµπλέκεται σε έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων 
(ιδίως, χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές) είναι οι ακόλουθοι: 



� Η εποπτεία υπαλλήλων που εµπλέκονται στην έρευνα επενδύσεων δεν επιτρέπεται 
να γίνεται από πρόσωπα που απασχολούνται σε άλλες µονάδες του Οµίλου, των 
οποίων οι λειτουργίες µπορεί να έρχονται σε σύγκρουση µε την αντικειµενικότητα 
της παρεχόµενης επενδυτικής έρευνας.  Ειδικότερα, ένα πρόσωπο του οποίου οι 
αρµοδιότητες και τα καθήκοντά του έρχονται σε σύγκρουση µε τα συµφέροντα των 
προσώπων, στα οποία διαδίδεται η έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων που έχει 
διενεργηθεί από οποιαδήποτε µονάδα ή εταιρεία του Οµίλου, δε δύναται να είναι 
υπεύθυνο για: 

� τη διεξαγωγή έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων, 

� την επιτήρηση των καθηµερινών εργασιών των χρηµατοοικονοµικών 
αναλυτών, 

� τον καθορισµό/έγκριση του µισθού των προσώπων που διενεργούν έρευνα 
στον τοµέα των επενδύσεων.  

� Οι υπάλληλοι που εµπλέκονται σε έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων οφείλουν να 
απέχουν, µέχρι τη δηµοσίευση της έρευνας, από τη διενέργεια συναλλαγών σε 
χρηµατοπιστωτικά µέσα, µε τα οποία µπορεί να σχετίζεται η έρευνα. 

� Οι χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές οφείλουν να µη λαµβάνουν οποιαδήποτε 
οικονοµικά κίνητρα και αντιπαροχές που αφορούν τη δηµοσίευση έρευνας. 

� Οι χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές οφείλουν να µη λαµβάνουν οποιαδήποτε αµοιβή ή 
άλλη ωφέλεια από τον εκδότη ενός προϊόντος, χρηµατοπιστωτικού µέσου ή 
υπηρεσίας ή οποιουδήποτε άλλου εµπλεκόµενου µε τη δηµοσίευση µιας έρευνας 
και να µην προσφέρουν ή να δέχονται αντιπαροχές για τη δηµοσίευση µιας ευνοϊκής 
έρευνας. 

� ∆εν επιτρέπεται στους χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές να υπόσχονται σε 
οποιονδήποτε εκδότη προϊόντος ότι θα δηµοσιεύσουν µια ευνοϊκή έρευνα. 

� Οι υπάλληλοι που εµπλέκονται σε έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων οφείλουν να 
µη διενεργούν προσωπικές συναλλαγές µε χρηµατοπιστωτικά µέσα που σχετίζονται 
µε την έρευνα, οι οποίες να είναι αντίθετες στα αποτελέσµατα και τις συστάσεις της 
εν λόγω δηµοσιευµένης έρευνας. 

� Τα καλυπτόµενα πρόσωπα που εµπλέκονται στην εκπόνηση έρευνας επενδύσεων 
διασφαλίζουν ότι κανείς δεν µπορεί να έχει πρόσβαση σε προσχέδιο της έρευνας 
πριν την δηµοσιοποίησή της. 

� Ο Όµιλος παρέχει εκπαίδευση για την αναγνώριση των καταστάσεων σύγκρουσης 
συµφερόντων που ενδέχεται να ανακύψουν ειδικά σε περιπτώσεις ερευνών στον 
τοµέα των επενδύσεων, σε χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές, και γενικότερα σε όλα 
τα καλυπτόµενα πρόσωπα που ενδέχεται να σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την 
έρευνα.  Επιπρόσθετα, τα καλυπτόµενα πρόσωπα που εµπλέκονται σε έρευνα στον 
τοµέα των επενδύσεων οφείλουν να ενηµερώνουν άµεσα τους προϊσταµένους τους 
για κάθε περίπτωση που εντοπίζουν και ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση 
συµφερόντων, ώστε να λαµβάνονται εγκαίρως τα απαραίτητα µέτρα για την 
αποτελεσµατική διαχείριση και αντιµετώπιση των περιπτώσεων αυτών. 

� Οι ανωτέρω κανόνες δεν ισχύουν σε περιπτώσεις, όπου η έρευνα επενδύσεων που 
δηµοσιεύεται έχει πραγµατοποιηθεί από άλλα άτοµα ή οργανισµούς, υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

� Το άτοµο ή ο οργανισµός που έχει διεξάγει την έρευνα επενδύσεων δεν έχει 
καµία σχέση µε τον Όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς. 

� Οι συστάσεις της συγκεκριµένης έρευνας δεν έχουν τροποποιηθεί από τον 
Όµιλο. 

� Ο Όµιλος δεν εµφανίζεται ως ο παραγωγός της έρευνας. 

� Πριν από τη δηµοσίευση της έρευνας, ο Όµιλος έχει επαληθεύσει ότι το άτοµο 
ή οργανισµός που έχει διεξάγει την έρευνα εφαρµόζει τους ίδιους ή 
παρόµοιους κανόνες συµµόρφωσης µε τον Όµιλο. 

 

10.9. Τήρηση αρχείου & περιοδικές αναθεωρήσεις 
Ο Όµιλος τηρεί αρχείο καταγραφής σύγκρουσης συµφερόντων, στο οποίο 
καταχωρούνται οι περιπτώσεις όπου έχει ανακύψει σύγκρουση συµφερόντων, οι 



δραστηριότητες/ υπηρεσίες, στο πλαίσιο διενέργειας των οποίων ενδέχεται να 
προκύψει σύγκρουση συµφερόντων, καθώς και οι διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθηθούν για την πρόληψη και τη διαχείριση των περιπτώσεων αυτών.  Αρµόδιοι 
για την τήρηση και ενηµέρωση του ως άνω αρχείου είναι για µεν την Τράπεζα η ΚΣΟ, 
ενώ για τις θυγατρικές της που εµπίπτουν στην παρούσα Πολιτική οι εκάστοτε 
Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συµµόρφωσης.  

Η ΚΣΟ είναι επίσης, αρµόδια για την αξιολόγηση της Πολιτικής Σύγκρουσης 
Συµφερόντων σε τακτές περιόδους, προκειµένου να διαπιστώνει αν και µε ποιόν τρόπο 
θα πρέπει να αναθεωρηθεί η Πολιτική, ώστε να επιτυγχάνει αποτελεσµατικότερα τους 
στόχους της. 

 

 


