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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 

 

1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όμιλος Πειραιώς λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να 
επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες του κατά την εκτέλεση εντολών σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα για λογαριασμό τους, καθώς και κατά τη λήψη και διαβίβαση εντολών τους προς 
εκτέλεση σε τρίτους. 

Η παρούσα Πολιτική συνοψίζει τις αρχές που εφαρμόζει ο Όμιλος για την εκτέλεση των εντολών πελατών του 
και την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος κατά την εκτέλεση αυτών. 

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών, οι όροι «Όμιλος» και «Όμιλος Πειραιώς» 
αναφέρονται στην Τράπεζα Πειραιώς και στις εταιρείες του Ομίλου της, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες κατά την έννοια της Οδηγίας MiFID ή/και του ελληνικού νόμου 3606/2007 ή άλλων νόμων κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους οποίους ενσωματώθηκε η Οδηγία MiFID στα επιμέρους κράτη μέλη. 
Οι όροι «Όμιλος» και «Όμιλος Πειραιώς» καλύπτουν, για την εφαρμογή του παρόντος, και τα καταστήματα της 
Τράπεζας ή εταιρειών του Ομίλου στην αλλοδαπή. 

Οι εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης 
Εντολών παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α. 

Όροι για τους οποίους δεν παρέχεται ειδική ερμηνεία στην παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών 
ερμηνεύονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Οδηγία 2004/39/ΕΕ (η Οδηγία MiFID) ή στην Οδηγία 
2006/73/ΕΕ ή στον Κανονισμό (ΕΕ) 1287/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν (το Ρυθμιστικό Πλαίσιο). 

 

2. Πεδίο εφαρμογής 

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στους επαγγελματίες και ιδιώτες πελάτες του Ομίλου και σε όλα τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που καλύπτονται από τον ορισμό του Παραρτήματος Ι C της Οδηγίας MiFID. Η 
Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών εφαρμόζεται στη λήψη, διαβίβαση ή/και εκτέλεση εντολών πελατών, καθώς και 
κατά την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών. 

 

Η Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

� Εάν ο πελάτης έχει κατηγοριοποιηθεί ως επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος. 
� Εάν ο πελάτης έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες εκτέλεσης της εντολής του. Συγκεκριμένα :  
� Εάν ο πελάτης έχει δώσει ειδικές οδηγίες για την εκτέλεση μιας εντολής ή ένα μέρος της, ο Όμιλος θα εκτελέσει την 

εντολή ακολουθώντας τις εν λόγω οδηγίες, γεγονός που ενδέχεται να εμποδίσει τον Όμιλο να λάβει τα μέτρα που 
προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.  

� Στην περίπτωση που οι οδηγίες του πελάτη σχετίζονται με ένα μέρος της εντολής του, ο Όμιλος θα εφαρμόσει την 
Πολιτική στο υπόλοιπο μέρος της εντολής που δεν καλύπτεται από τις οδηγίες του Πελάτη . 

� Εάν η εντολή αφορά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι C της Οδηγίας MiFID. 
� Εάν συντρέχει γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο επηρεάζει, διακόπτει ή εμποδίζει (μόνιμα ή παροδικά) τη 

λειτουργία της οργανωμένης αγοράς ή του πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης ή άλλου μηχανισμού 
συστηματικών συναλλαγών, στον οποίο εκτελείται εντολή πελάτη. 

 

3. Εκτέλεση εντολών 

Κατά την εκτέλεση των εντολών πελατών, ο Όμιλος θα διασφαλίζει ότι: 

� οι εντολές καταχωρούνται και επιμερίζονται άμεσα και με ακρίβεια, 
� σε περίπτωση που υπάρχουν  παρόμοιες ή ομοειδής εντολές, εκτελούνται άμεσα και με τη σειρά που τις λαμβάνει,  
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� Σε περίπτωση που οι εντολές λαμβάνονται μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου  ελέγχεται η σχέση 
εξουσιοδοτημένου προσώπου και πελάτη-επενδυτή καθώς και η συνολική επενδυτική τους δραστηριότητα με 
σκοπό την αποφυγή της κατ΄ επάγγελμα διαμεσολάβησης τρίτου προσώπου μεταξύ επενδυτή και Τράπεζας ή 
ΑΕΠΕΥ, η οποία  θα μπορούσε να συνιστά παράβαση του άρθρου 8 του Ν.3606/2007 (δηλαδή παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών από μη αδειοδοτημένο από τις αρμόδιες αρχές και μη καταλλήλως συμβεβλημένο με τον 
Όμιλο πρόσωπο).    

� ο ιδιώτης πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά με κάθε ουσιώδες πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει την ορθή 
εκτέλεση των εντολών του, αμέσως μόλις ο Όμιλος λάβει γνώση του προβλήματος αυτού, 

� οι εντολές για συναλλαγές εκτός οργανωμένων αγορών ή Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης θα 
εκτελούνται, μόνον εφόσον ο Όμιλος έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του πελάτη, 

� οι εντολές αγοράς και πώλησης με όριο (limit order) θα δημοσιοποιούνται αμέσως, ανεξάρτητα από το αν θα είναι 
δυνατόν να εκτελεστούν άμεσα υπό τις υπάρχουσες συνθήκες της αγοράς, εκτός εάν ο πελάτης έχει ρητά και 
εγγράφως δηλώσει άλλως. Ο Όμιλος  απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσιοποίησης εντολών με όριο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του Ν. 3606/2007 και στα άρθρα 31 & 32 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αριθμ. 1287/2006 για εντολές το μέγεθος των οποίων είναι μεγάλο σε σύγκριση με το κανονικό μέγεθος 
της αγοράς για τη συγκεκριμένη μετοχή ή τύπο μετοχής, όπως αυτό ορίζεται στο αρ. 20 του ανωτέρω Κανονισμού 

� δεν γίνεται αθέμιτη χρήση των πληροφοριών που αφορούν εκκρεμείς εντολές πελατών του και λαμβάνει όλα τα 
εύλογα μέτρα με σκοπό να αποφευχθεί η αθέμιτη χρήση των πληροφοριών αυτών από καλυπτόμενα πρόσωπα.    

 

Εξαιρέσεις θα γίνονται μόνο για τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

� εάν τα χαρακτηριστικά της εντολής του πελάτη ή οι συνθήκες της αγοράς επιβάλουν διαφορετικό χειρισμό,  
� εάν τα ειδικά συμφέροντα του πελάτη επιβάλουν διαφορετικό χειρισμό. 

 

4. Παράγοντες εκτέλεσης 

Ο Όμιλος Πειραιώς, όταν εκτελεί εντολές πελατών, λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες, με στόχο την 
επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τους πελάτες του. Οι κύριοι παράγοντες που 
λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση, ώστε να εξασφαλίζεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, είναι οι 
ακόλουθοι:  

� τιμή, 
� κόστος, 
� ταχύτητα εκτέλεσης της εντολής,  
� πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισμού,  
� όγκος της εντολής, 
� φύση της εντολής, 
� δυνατότητα των τόπων εκτέλεσης να διαχειριστούν τις δοθείσες εντολές.  

Η βαρύτητα εκάστου από τους ανωτέρω παράγοντες κρίνεται κατά περίπτωση, με βάση και τα κριτήρια της 
Ενότητας 5 κατωτέρω. 

Ειδικά για τους ιδιώτες πελάτες, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προσδιορίζεται με βάση το συνολικό τίμημα. 
Το συνολικό τίμημα αντιπροσωπεύει την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου και τις χρεώσεις που σχετίζονται 
με την εκτέλεση της εντολής, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων που επιβαρύνουν τον πελάτη και τα 
οποία συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, όπως τα τέλη του τόπου εκτέλεσης, τα τέλη 
εκκαθάρισης και διακανονισμού, και όλες οι λοιπές αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση της εντολής.  Επισημαίνεται, επίσης, ότι ο Όμιλος ενδέχεται, κατά την απόλυτη 
διακριτική του ευχέρεια, να λαμβάνει υπόψη του και άλλους παράγοντες, όπως ενδεικτικά η ταχύτητα 
εκτέλεσης, η πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισμού, ο όγκος και η φύση της εντολής, οι επιπτώσεις στην 
αγορά και οποιαδήποτε άλλα έμμεσα κόστη, και να τους δίνει προτεραιότητα σε σχέση με τους παράγοντες 
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άμεσης τιμής και κόστους, αν κρίνει ότι είναι απαραίτητοι για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού 
αποτελέσματος σε επίπεδο συνολικού τιμήματος για τον ιδιώτη πελάτη. 

Ο Όμιλος θεωρεί ότι το συνολικό τίμημα αποτελεί ικανοποιητική βάση για τον καθορισμό του βέλτιστου 
αποτελέσματος όχι μόνον για τους ιδιώτες πελάτες του, αλλά και για τους επαγγελματίες. Εντούτοις, υπό 
ορισμένες συνθήκες που θα κρίνονται κατά περίπτωση, ενδέχεται άλλοι παράγοντες να κρίνονται πιο 
σημαντικοί για τους επαγγελματίες πελάτες. 

Τέλος, σε περιπτώσεις συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, που διαπραγματεύονται μόνο σε μία 
αγορά, ενδέχεται να υπάρχει μόνο ένας διαθέσιμος τόπος εκτέλεσης. Κατά την εκτέλεση μιας εντολής υπό 
αυτές τις συνθήκες, ο Όμιλος θεωρεί ότι εξασφαλίζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε συστηματική βάση, 
εφ’ όσον συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες της συγκεκριμένης αγοράς. 

 

5. Κριτήρια προσδιορισμού της βαρύτητας των παραγόντων βέλτιστης εκτέλεσης 

Ο Όμιλος προκειμένου να προσδιορίσει τη σχετική βαρύτητα των παραγόντων εκτέλεσης που αναφέρονται 
στην Ενότητα 4, λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 

� Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη (συμπεριλαμβανομένης και της κατηγοριοποίησής του ως ιδιώτη 
ή επαγγελματία). 

� Τα χαρακτηριστικά και τη φύση της εντολής (συμπεριλαμβανομένου του αν δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες από 
τον πελάτη). 

� Τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν το αντικείμενο της εντολής. 
� Τα χαρακτηριστικά του τόπου διαπραγμάτευσης, στον οποίο θα εκτελεστεί η εντολή. 

 

6. Τόποι Διαπραγμάτευσης – Διαμεσολαβητές αγοράς 

Το Παράρτημα Β της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών περιλαμβάνει, για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών 
μέσων, τους τόπους διαπραγμάτευσης, στους οποίους ο Όμιλος μπορεί συστηματικά να επιτυγχάνει το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα εκτέλεσης των εντολών των πελατών. 

Προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωσή του αναφορικά με το βέλτιστο αποτέλεσμα προς τον πελάτη, ο 
Όμιλος εκτελεί την εντολή του πελάτη στις οργανωμένες αγορές, στις οποίες διαθέτει άμεση πρόσβαση.  Σε 
περιπτώσεις όπου ο Όμιλος δεν έχει άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένη οργανωμένη αγορά, η εντολή του 
πελάτη εκτελείται με τη διαμεσολάβηση τρίτου μέρους (διαμεσολαβητής αγοράς), με το οποίο ο Όμιλος έχει 
έρθει σε συμφωνία για τη διαβίβαση εντολών προς εκτέλεση στη συγκεκριμένη αγορά.  Ειδικότερα: 

� Οι εντολές που αφορούν τίτλους ή παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία είναι εισηγμένα στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών θα εκτελούνται από την Τράπεζα Πειραιώς ή θα διαβιβάζονται προς εκτέλεση από την 
Τράπεζα σε άλλη εταιρεία του Ομίλου της ή σε τρίτο διαμεσολαβητή αγοράς, ο οποίος ενδέχεται να εκτελέσει την 
εντολή με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικοποίησης ή διασταύρωσης της εντολής με 
εντολή άλλου πελάτη. 

� Εντολές σχετικές με χρηματοπιστωτικά μέσα που διαπραγματεύονται ή είναι εισηγμένα σε άλλες αγορές, 
διαβιβάζονται κατά κανόνα προς εκτέλεση σε άλλους διαμεσολαβητές αγοράς που είναι μέλη των τοπικών αγορών, 
με τους οποίους ο Όμιλος Πειραιώς έχει συνάψει συμφωνίες διαβίβασης προς εκτέλεση. 

� Εντολές σχετικές με ομόλογα, συμπεριλαμβανομένων των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, Τραπεζικών 
Ομολόγων και Εταιρικών Ομολόγων, εσωτερικού και εξωτερικού, διαβιβάζονται προς εκτέλεση κυρίως στην 
Τράπεζα Πειραιώς, η οποία δύναται να εκτελεί τις εν λόγω εντολές είτε μέσω εσωτερικοποίησής τους. 

� Τέλος, οι εντολές σε μετοχές ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) ή μερίδια Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων που η Τράπεζα Πειραιώς αντιπροσωπεύει, διαβιβάζονται για εκτέλεση στον εκάστοτε Οίκο Διαχείρισης 
(Ξένος Οίκος ή η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ). 

 

Οι ανωτέρω διαδικασίες εκτέλεσης υπόκεινται στους κάτωθι περιορισμούς: 
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� Όταν μία εταιρεία του Ομίλου διαβιβάζει μια εντολή σε άλλες εταιρείες του Ομίλου προς εκτέλεση, η διαβιβάζουσα 
εταιρεία θα διασφαλίζει ότι η εταιρεία που θα εκτελέσει την εντολή εφαρμόζει την παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης 
Εντολών. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η επίτευξη αποτελεσμάτων για τους πελάτες του Ομίλου που είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμα με τα αποτελέσματα που θα μπορούσαν να επιτευχθούν αν η εντολή τους διαβιβαζόταν 
προς εκτέλεση εκτός Ομίλου. 

� Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαθέσιμοι περισσότεροι από ένας τόποι διαπραγμάτευσης, προκειμένου να 
επιλέξει τον καταλληλότερο μεταξύ αυτών, ο Όμιλος εξετάζει : 

– αν ένας συγκεκριμένος τόπος διαπραγμάτευσης επιφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε 
σταθερή βάση για το συγκεκριμένο είδος εντολών ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων στα οποία 
αφορά η εντολή, ή 

– αν το κόστος για να συμπεριληφθούν περισσότεροι από έναν τόποι διαπραγμάτευσης στην 
Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών (όταν η συγκεκριμένη δαπάνη επιβαρύνει τους πελάτες) θα 
υπερέβαινε οποιαδήποτε τυχόν βελτίωση στην τιμή (εντός εύλογου χρονικού διαστήματος). 

 

Προκειμένου ο Όμιλος να επιλέξει τους τρίτους διαμεσολαβητές εκτός του Ομίλου, στους οποίους θα 
διαβιβάζει εντολές για εκτέλεση: 

� εξετάζει κατά πόσον οι τρίτοι έχουν την ιδιότητα της ΕΠΕΥ ή ισοδύναμης εταιρείας με άδεια λήψης, διαβίβασης και 
εκτέλεσης εντολών υπό την έννοια του άρθρου 21 της Οδηγίας MiFID, και 

� διασφαλίζει, ακολουθώντας αυστηρές διαδικασίες επιλογής, ότι οι συγκεκριμένοι διαμεσολαβητές αγοράς που θα 
χρησιμοποιήσει συμμορφώνονται με τις κύριες απαιτήσεις βέλτιστης εκτέλεσης, και συνεπώς μπορεί να στηρίζεται 
στην δική τους πολιτική εκτέλεσης εντολών. 

Κατάλογος με τους τόπους εκτέλεσης εντολών, στους οποίους ο Όμιλος έχει πρόσβαση, άμεσα ή έμμεσα 
(δηλαδή μέσω των διαμεσολαβητών αγοράς, με τους οποίους ο Όμιλος έχει συνάψει συμφωνίες για τη 
διαβίβαση προς εκτέλεση εντολών σε ξένες αγορές) και των διαμεσολαβητών αγοράς, περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα Β. 

Ο Όμιλος θα αξιολογεί τακτικά τον κατάλογο με τους διαθέσιμους τόπους εκτέλεσης και τον κατάλογο των 
εγκεκριμένων διαμεσολαβητών αγοράς και θα ενημερώνει τους εν λόγω καταλόγους αναλόγως. 

 

7. Ομαδοποίηση & επιμερισμός εντολών 

Ο Όμιλος  ομαδοποιεί εντολές πελάτη του με εντολές άλλων πελατών του, μόνο εφόσον η ομαδοποίηση 
εντολών και των αντίστοιχων συναλλαγών δεν πρόκειται να αποβεί, συνολικά, εις βάρος πελάτη, του οποίου η 
εντολή πρόκειται να ομαδοποιηθεί, ακόμη και εάν η ομαδοποίηση ενδέχεται να αποβεί εις βάρος του σε σχέση 
με μία συγκεκριμένη εντολή του. 

Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος γνωστοποιεί στον πελάτη του οποίου η εντολή πρόκειται να ομαδοποιηθεί, ότι η 
ομαδοποίηση ενδέχεται να αποβεί εις βάρος του σε σχέση με μια συγκεκριμένη εντολή του. 

Ο επιμερισμός των εντολών που  έχουν ομαδοποιηθεί, διενεργείται αναλογικά. 

Όταν η ομαδοποίηση διενεργείται για περισσότερους του ενός οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε 
κινητές αξίες τους οποίους διαχειρίζεται εταιρεία του Ομίλου, ο επιμερισμός των συναλλαγών ανά οργανισμό 
συλλογικών επενδύσεων θα έχει προκαθοριστεί, με κριτήριο και τον επενδυτικό προσανατολισμό κάθε 
οργανισμού. 

Ο Όμιλος δεν ομαδοποιεί εντολές πελατών του με εντολές που εκτελούνται για λογαριασμό του Ομίλου. 

 

8. Παρακολούθηση & αναθεώρηση 

Ο Όμιλος  παρακολουθεί τακτικά την αποτελεσματικότητα των μεθόδων και διαδικασιών που έχει επιλέξει για 
την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών των πελατών, και γενικότερα την αποτελεσματικότητα της 
εφαρμογής της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών, ώστε να διαπιστώνει και, αν χρειάζεται, να διορθώνει τυχόν 
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ελλείψεις. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης αυτής, ο Όμιλος  αποτιμά, μεταξύ άλλων, αν οι επιλεγμένοι τόποι 
διαπραγμάτευσης και οι επιλεγμένοι διαμεσολαβητές αγοράς είναι οι κατάλληλοι για την εξασφάλιση του 
καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον πελάτη ή αν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στον τρόπο εκτέλεσης. 

Ο Όμιλος  επανεξετάζει την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών όταν κρίνεται απαραίτητο, και τουλάχιστον μια φορά 
τον χρόνο, ώστε να την προσαρμόζει στις συνθήκες της αγοράς ή σε πιθανές αλλαγές στις πρακτικές της 
αγοράς. 

Οι εταιρείες του Ομίλου  ενημερώνουν τους πελάτες τους για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές στην Πολιτική 
Εκτέλεσης Εντολών με σταθερό μέσο (συμπεριλαμβανομένου του sms ή/και του διαδικτυακού τόπου τους). 

 

Α.     Εταιρείες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς που υπάγονται στην παρούσα Πολιτική 

� Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 
� Piraeus Bank Bulgaria A.D. 
� Piraeus Bank Romania S.A. 
� Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 
� Πειραιώς ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ 
� Piraeus Asset Management Europe S.A. 
� Piraeus Bank (Cyprus) Ltd 

 

Β.     Κατάλογος τόπων διαπραγμάτευσης 

Ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει πρόσβαση σε διεθνείς χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές μέσω συμφωνιών που 
έχει συνάψει με τους διεθνείς αντισυμβαλλόμενους που απεικονίζονται παρακάτω, ανά κατηγορία 
επενδυτικών προϊόντων:  

 

Κατηγορίες Επενδυτικών Προϊόντων Αντισυμβαλλόμενοι 

� Μετοχές  

� Ομόλογα 

� Αμοιβαία Κεφάλαια 

� Σύνθετα Προϊόντα 

� Παράγωγα Προϊόντα 

� Συνάλλαγμα 

� ConvergEx Global I.S.  
� Investment securities  
� BNP Paribas Securities Services  
� Deutsche Bank London  
� Piraeus Bank S.A. 
� Piraeus Bank Bulgaria  
� Piraeus Bank Romania 
� JP Morgan Securities 
� BGC Partner 
� Euro MTS 
� ICAP – Harlow (London) Ltd  
� Reuters Dealing 
� Franklin Templeton International Services S.a.r.l.  
� JP Morgan Asset Management (Europe) S.a.r.l. 
� BlackRock (Luxembourg) S.A. 
� ING Asset Management B.V. 
� Goldman Sachs International 
� Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 
� Pictet & CIE (Europe) S.A. 
� Invesco Asset Management S.A. 
� Pioneer Global Investments Limited 
� BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 
� Pimco Europe LTD 
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� Amundi Hellas Mutual Funds Management Company 
� Lyxor International Asset Management 
� Societe Generale Bank & Trust  Lux 
� Πειραιώς ΑΕΠΕΥ 
� Εθνική Χρηματιστηριακή 
� Alpha Finance 
� Eurobank  ΑΕΠΕΥ 
� IBG Securities 
� Merit Securities 
� Solidus Securities 
� EUROXX Securities 
� BETA Securities 
� AXIA Ventures 
� Κύκλος ΑΕΠΕΥ 
� Citigroup 
� JP Morgan 
� Bayern LB 
� KBL 
� Εθνική Τράπεζα 
� Alpha Bank 
� Eurobank 
� Τράπεζα Αττικής 
� Banka IMI 
� Barclays Capital 
� HSBC 
� Lcf Ed. Rothschild 
� Morgan Stanley 
� Πειραιώς Asset management MFMC 
� NN Investment Partners 
� Deutsche Asset Wealth Management 

� Θεματοφυλακή - Εκκαθάριση � Τράπεζα Πειραιώς 
� Deutsche Bank  
� Euroclear Bank 
� JP Morgan Securities 
� Clearstream Banking 
� ING Luxembourg SA  
� BNP Paribas Securities Services 
� Societe Generale, Paris  
� Societe Generale Bank & Trust  Lux  
� Banco Commercial Portugues  
�  Piraeus Bank Romania SA  
� Εθνική Τράπεζα 
� Eurobank 
� KBL  

 

Β.1.     Τόποι διαπραγμάτευσης μετοχών 

Β.1.1.  Ευρωπαϊκές Κεφαλαιαγορές 

ΧΩΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
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Ελλάδα Χρηματιστήριο Αθηνών 

Ελλάδα Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α) Χρηματιστηρίου Αθηνών  

Κύπρος Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 

Γερμανία  Deutsche Boerse AG, (Xetra)  

Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία  Euronext  Stock Exchange   

Αγγλία  London Stock Exchange, London International  

Αγγλία  London AIM  

Ιταλία  Borsa Italiana  

Ισπανία Madrid Stock Exchange  

Σουηδία  Stockholm Stock Exchange 

Ελβετία Virt-x, The Swiss Exchange    

Φιλανδία Helsinki Stock Exchange  

Ιρλανδία  Irish Stock Exchange 

Αυστρία  Vienna Stock Exchange 

Δανία Copenhagen Stock Exchange 

Ουγγαρία Budapest Stock Exchange  

Τσεχοσλοβακία Prague Stock Exchange  

Πολωνία  Warsaw Stock Exchange  

Τουρκία  Istanbul Stock Exchange  

Ρουμανία   Bucharest Stock Exchange 

Βουλγαρία Sofia Stock Exchange 

 

Β.1.2.   Αμερικανικές Κεφαλαιαγορές 

ΧΩΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

Η.Π.Α  
New York Stock Exchange, Nasdaq, American Stock 
Exchange 

Καναδάς Toronto Stock Exchange, Venture Exchange  

 

Β.1.3.   Ασιατικές Κεφαλαιαγορές 

ΧΩΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

Ιαπωνία  Tokyo Stock Exchange 

Χονγκ Κονγκ The Stock Exchange of Hong Kong 

Σιγκαπούρη Singapore Exchange  

Ταϊλάνδη The Stock Exchange of Thailand 
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Β.1.4.  Αφρικανικές αγορές 

Νότιος Αφρική Johannesburg Stock Exchange 

Β.1.5.   Αγορές Ωκεανίας   

Αυστραλία Australian Stock Exchange 

 

Β.2.   Τόποι διαπραγμάτευσης παραγώγων 

� Χρηματιστήριο Αξιών 
� EUREX Exchange 
� EURONEXT Exchange 
� Chicago Board of Trade 
� Chicago Mercantile Exchange 
� Hong Kong Exchange 
� EURONEXT Liffe Exchange 
� Chicago Board of Options Exchange 
� Intercontinental Exchange 
� Singapore Derivatives Exchange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


