
 

AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΈΝΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΌΜΕΝΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΆΣ (Αρ. Αδείας 3/908/22.03.2021) 

ΛΕΩΦOΡΟΣ ΑΛIΜΟΥ 7 | ΤΚ 17455 | ΑΛΙΜΟΣ 
                                                    ΤΗΛ: +30 210 300 4890 |www.ambrosiacapital.gr                                                 1 

ΑΦΜ 801470372 | Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε Αθηνών | Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 157516901000 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 

 

Στο παρόν έντυπο, η ΑΕΠΕΥ εκθέτει τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι οι εντολές των πελατών της επί χρηματοπιστωτικών μέσων εκτελούνται με τρόπο 

τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τα συμφέροντα των πελατών της 

("Βέλτιστη Εκτέλεση"). 

 

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 24 και 27 του ν. 4514/2018 (εφεξής ο «Νόμος») και σύμφωνα 

με άρθρα 64 και 65 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565, η ΑΕΠΕΥ οφείλει να λαμβάνει αποτελεσματικά 

μέτρα ώστε να επιτυγχάνει για τους Πελάτες της (πλην Επιλέξιμων Αντισυμβαλλομένων) το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα κατά την παροχή σ’ αυτούς των επενδυτικών υπηρεσιών: 

Α) της λήψης και διαβίβασης εντολών προς εκτέλεση από τρίτους, 

Β) της εκτέλεσης εντολών τους, 

Γ) της διαχείρισης χαρτοφυλακίων, καθώς και 

Δ) εν γένει κατά τον χειρισμό εντολών προς κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασμό των Πελατών της. 

Η παρούσα πολιτική έχει θεσπισθεί με στόχο να επιτρέψει την, κατά το δυνατό, βέλτιστη εκτέλεσή τω 

εντολών αλλά και τον έλεγχο / αναθεώρησή της σε συνδυασμό και με τις ρυθμίσεις του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας. 

 

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

2.1. Η περιγραφόμενη κατωτέρω πολιτική εκτέλεσης των εντολών που εφαρμόζει η ΑΕΠΕΥ ισχύει στις 

περιπτώσεις  που  η  ΑΕΠΕΥ  αποδέχεται  δήλωση  βουλήσεως  του  Πελάτη  ή  λαμβάνει  επενδυτική 

απόφαση  (εφόσον  παρέχει  την  υπηρεσία  της  διαχείρισης  χαρτοφυλακίου)  που  αποσκοπεί  στην 

κατάρτιση συναλλαγής επί χρηματοπιστωτικών μέσων μέσω : 

⎯ είτε της περαιτέρω διαβίβαση της εντολής αυτής σε τρίτο πρόσωπο (π.χ. ΕΠΕΥ, πιστωτικό ίδρυμα ή 

ΑΕΠΕΥ Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων/ΟΣΕΚΑ) προς εκτέλεση με κατάρτιση συναλλαγής για 

λογαριασμό του Πελάτη 

⎯ είτε  της εκτέλεσης της εντολής από την ίδια την ΑΕΠΕΥ, για λογαριασμό του Πελάτη, με κατάρτιση 

συναλλαγής για λογαριασμό του. 
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2.2. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο Πελάτης δύναται να βασίζεται στο ότι η ΑΕΠΕΥ θα επιδείξει την 

απαιτούμενη  επιμέλεια  για  την,  κατά  το   δυνατόν,  καλύτερη  προστασία  και  εξυπηρέτηση  των 

συμφερόντων του με την, κατά το δυνατόν, βέλτιστη εκτέλεση των εντολών που η ΑΕΠΕΥ λαμβάνει και 

αποδέχεται για λογαριασμό του Πελάτη. 

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

3.1. Με την επιφύλαξη  των περιπτώσεων, στις οποίες ο Πελάτης δίδει συγκεκριμένες οδηγίες στην 

ΑΕΠΕΥ σε σχέση με τον χειρισμό των εντολών του (βλ. παρακάτω υπό 5), η ΑΕΠΕΥ επιδεικνύει κάθε 

δυνατή  επιμέλεια  και  λαμβάνει  κάθε  δυνατό  μέτρο  ώστε  να  επιτυγχάνει  για  τους  Πελάτες  της  

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση των εντολών τους εξ απόψεως: 

α)της τιμής της συναλλαγής, με στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής, 

β)του κόστους της συναλλαγής, με στόχο τον κατά το δυνατόν περιορισμό του κόστους, χωρίς όμως τούτο 

να αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, 

γ)της ταχύτητας εκτέλεσης της εντολής, με στόχο την κατά το δυνατόν ταχύτερη εκτέλεση αυτής, 

δ)της πιθανότητας  αα) εκτέλεσης της εντολής με κατάρτιση  συναλλαγής και  ββ) προσήκοντος 

διακανονισμού  της  εκτελεσθείσας  εντολής,  με  στόχο  τη  διασφάλιση  τόσο  της  εκτέλεσης  της 

εντολής, όσο και τον ασφαλή διακανονισμό της συναλλαγής. 

Την επίτευξη των ως άνω στόχων επηρεάζουν επίσης, και συνεπώς λαμβάνονται υπόψη, ο όγκος της 

προς  κατάρτιση  συναλλαγής  και  το  είδος  αυτής.  Δύνανται,  επίσης,  να  την  επηρεάζουν,  κατά 

περίπτωση,  και  άλλες  παράμετροι,  τις  οποίες  η  ΑΕΠΕΥ  θα  λαμβάνει  υπόψη  προς  επίτευξη  του 

καλύτερου δυνατού αποτελέσματος κατά την εκτέλεση της εντολής. 

3.2. Η ΑΕΠΕΥ υπογραμμίζει στον Πελάτη ότι, ως επί το πλείστον, δεν είναι δυνατή η παράλληλη και 

ταυτόχρονη εξυπηρέτηση ισότιμα όλων των ανωτέρω στόχων, καθόσον, αναλόγως των συνθηκών της 

αγοράς, απαιτείται ιεράρχησή τους, η οποία σημαίνει αναγνώριση προτεραιότητας σε ένα στόχο έναντι 

άλλου ή άλλων.  Κατά συνέπεια, σε σχέση με τους εκτεθέντες στόχους εκτέλεσης, η ΑΕΠΕΥ δίδει, κατά 

περίπτωση, μεγαλύτερη σημασία στην επίτευξη ορισμένων εξ αυτών έναντι άλλων, προς επίτευξη του 

βέλτιστου  αποτελέσματος  για  τους  Πελάτες,  σταθμίζοντας  αυτούς  και  βάσει  των  κριτηρίων  της 

παραγράφου 3.4. 

3.3. Ο Πελάτης δύναται να δώσει ειδικές οδηγίες ως προς την ιεράρχηση των ανωτέρω στόχων, καθώς 

και να προσδιορίσει έμμεσα κριτήρια ιεράρχησής τους, π.χ. βάσει των χαρακτηριστικών της εντολής 

που δίδει (market ή limit order κτλ.), λαμβανομένων υπόψη και των κανόνων της ρυθμιζόμενης αγοράς 

ή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης ή Μηχανισμού Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης, όπου 



 

AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΈΝΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΌΜΕΝΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΆΣ (Αρ. Αδείας 3/908/22.03.2021) 

ΛΕΩΦOΡΟΣ ΑΛIΜΟΥ 7 | ΤΚ 17455 | ΑΛΙΜΟΣ 
                                                    ΤΗΛ: +30 210 300 4890 |www.ambrosiacapital.gr                                                 3 

ΑΦΜ 801470372 | Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε Αθηνών | Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 157516901000 

εκτελούνται οι εντολές,  σε σχέση με το είδος και το χειρισμό από το σχετικό σύστημα συναλλαγών των 

εντολών που εισάγονται σ’ αυτό προς εκτέλεση. 

3.4. Η ΑΕΠΕΥ, προκειμένου να σταθμίσει τη σχετική βαρύτητα που αποδίδει στους παράγοντες που 

εκτέθηκαν υπό 3.1. ως προς την εκπλήρωση των αντίστοιχων στόχων, λαμβάνει υπόψη και τα εξής 

κριτήρια (παραμέτρους): 

α)Τα  χαρακτηριστικά  των  χρηματοπιστωτικών  μέσων  που  αποτελούν  το  αντικείμενο  της  εντολής 

(σύνθετα ή μή, υψηλής ή περιορισμένης ρευστότητας κτλ.), 

β)Τα χαρακτηριστικά του Πελάτη, περιλαμβανομένης της κατηγοριοποίησής του ως επαγγελματία, 

γ)Τα χαρακτηριστικά της εντολής του Πελάτη, σε σχέση πάντοτε με την επιλογή που προσφέρουν τα 

συστήματα  διαπραγμάτευσης  και  οι  κανόνες  της  αγοράς,  στην  οποία  εισάγεται  η  εντολή  προς 

εκτέλεση, 

δ)Τα  χαρακτηριστικά  των  «τόπων  εκτέλεσης»  στους  οποίους  η  εντολή  εισάγεται  προς  εκτέλεση, 

δηλαδή των ρυθμιζομένων αγορών, ΠΜΔ, ΜΟΔ ή άλλων δυνατοτήτων εκτέλεσης που μπορεί να 

προσφέρονται κατά περίπτωση και αναλόγως του είδους και του αντικειμένου της εντολής. 

3.5. Για   τα   χρηματοπιστωτικά   μέσα   που   αποτελούν   αντικείμενο   συναλλαγών   σε   τόπους 

διαπραγμάτευσης  και  για  τα  οποία  υπάρχει  ρευστότητα  στην  αγορά  και  δημόσιες  τιμές,  η  ΑΕΠΕΥ 

θεωρεί σημαντικότερους παράγοντες την τιμή  και το  κόστος εκτέλεσης της εντολής (και εν γένει το 

συνολικό  τίμημα  που  καταβάλει  ο  πελάτης),  λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  στους  εν  λόγω   τόπους 

διαπραγμάτευσης,   κατά   κανόνα   και   με   βάση   το   ισχύον   νομοθετικό   και   κανονιστικό   πλαίσιο, 

επιτυγχάνονται, σε ικανοποιητικές συνθήκες ταχύτητας και ασφάλειας, η κατάρτιση συναλλαγών και ο 

επιτυχής διακανονισμός, με βάση τις παρεχόμενες δημόσια τιμές. 

3.6. Για   προϊόντα   που   δεν   συνηθίζεται   να   αποτελούν   αντικείμενο   συναλλαγών   σε   τόπους 

διαπραγμάτευσης (ανεξαρτήτως της εισαγωγής τους, π.χ. στην περίπτωση τίτλων  ομολόγων) και για 

τα οποία δεν υπάρχουν δημόσιες ή συγκρίσιμες τιμές, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη ως 

σημαντικότερος παράγοντας η δυνατότητα εκτέλεσης και διακανονισμού της συναλλαγής και όχι 

αποκλειστικά η τιμή, υπό  την  παραδοχή  ότι  μόνη  η  προσφορά  καλύτερης  τιμής,  χωρίς  να  υπάρχει  

υψηλή  πιθανότητα κατάρτισης ή και διακανονισμού της συναλλαγής δεν εγγυάται την επίτευξη του 

καλύτερου δυνατού αποτελέσματος  ακόμη  και  εξ  επόψεως  του  συνολικού  τιμήματος  που  

καταβάλλει  ο  πελάτης.  Στις περιπτώσεις αυτές ελέγχεται ο δίκαιος χαρακτήρας της παρεχόμενης τιμής 

και η δυνατότητα της ΑΕΠΕΥ να διασφαλίζει σε σταθερή βάση αποτελέσματα που βρίσκονται εντός των 

τιμών που συναντώνται στην ευρύτερη αγορά για το κάθε επιμέρους είδος προϊόντων. 

Η ΑΕΠΕΥ εξασφαλίζει εκ των προτέρων τη ρητή συναίνεσή του  Πελάτη την κατάρτιση συναλλαγής εκτός 

τόπου διαπραγμάτευσης. 
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3.7. Υπογραμμίζεται ότι η  επίτευξη  της βέλτιστης εκτέλεσης δεν κρίνεται απαραιτήτως  με βάση  την 

εκάστοτε  συναλλαγή  μεμονωμένα,  αλλά  λαμβάνοντας  υπόψη  συγκεκριμένο  ιστορικό  συναλλαγών 

ορισμένης χρονικής περιόδου και αξιολογώντας κατά πόσο επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα για 

τους πελάτες από την εκτέλεση των εντολών τους σύμφωνα με την Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης και 

στους προβλεπόμενους σε αυτήν «Τόπους Εκτελέσης». 

3.8. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΠΕΥ δύναται να λαμβάνει υπ’ όψιν και άλλους παράγοντες που μπορεί να  

επηρεάσουν  την  εκτέλεση  της  εντολής  όπως  η  δυνατότητα  επιτεύξεως  καλύτερης  τιμής,  η 

ρευστότητα που εμφανίζει εκείνη τη στιγμή το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο στον τόπο στον 

οποίο διαπραγματεύεται, η πιθανότητα η εντολή να επηρεάσει την τρέχουσα τιμή εμποδίζοντας την 

επίτευξη  καλύτερου  αποτελέσματος,  το  μέγεθος  της  εντολής  και  η  φύση  της  συναλλαγής,  ο  

τόπος εκτέλεσης   στον   οποίο   προορίζεται   η   εντολή   (ρυθμιζόμενη   αγορά,   Πολυμερής   

Μηχανισμός Διαπραγματεύσεως, Μηχανισμός Οργανωμένης Διαπραγματεύσεως) κ.λ.π. 

 

4. ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

4.1. Οι τόποι εκτέλεσης στους οποίους κατευθύνει τις εντολές που αφορούν τους πελάτες της η ΑΕΠΕΥ 

είναι  αυτοί  στους  οποίους  η  τελευταία  θεωρεί  ότι  μπορεί  με  συστηματικό  τρόπο  να  επιτυγχάνει  

το καλύτερο   δυνατό   αποτέλεσμα,   λαμβάνοντας   υπόψη   και   το   δίκτυο   τρίτων   συνεργαζομένων 

επιχειρήσεων μέσω του οποίου οι εντολές καταλήγουν σε αυτούς. Στους τόπους εκτελέσεως, ανάλογα 

με   το   προϊόν   μπορεί   να   περιλαμβάνονται   ρυθμιζόμενες   αγορές,   οι   πολυμερείς   μηχανισμοί 

διαπραγματεύσεως,     οι     μηχανισμοί     οργανωμένης     διαπραγματεύσεως,     οι     συστηματικοί 

εσωτερικοποιητές και οι ειδικοί διαπραγματευτές. 

4.2. Για την κατάρτιση συναλλαγών σε τόπους εκτελέσεως στους οποίους δεν έχει άμεση πρόσβαση 

(π.χ. ως μέλος αγοράς ή δια της διενέργειας απευθείας συναλλαγής με αντισυμβαλλόμενο ίδρυμα που 

ενεργεί ως αγοραστής ή πωλητής χρηματοπιστωτικών μέσων), η ΑΕΠΕΥ συνεργάζεται με επιχειρήσεις 

επενδύσεων η πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία διαβιβάζει προς εκτέλεση τις εντολές των πελατών της 

(οι Εκτελούσες Επιχειρήσεις). 

4.3. Για την επιλογή των ως άνω Εκτελουσών Επιχειρήσεων, η ΑΕΠΕΥ βασίζεται στα κριτήρια βέλτιστης 

εκτέλεσης που αναφέρονται ανωτέρω,  και εξετάζει ιδίως κατά  πόσο  η  κάθε Εκτελούσα  Επιχείρηση 

θεσπίζει  και  εφαρμόζει  πολιτική  βέλτιστης  εκτέλεσης  εντολών,  αλλά  και  τα  παρακάτω  επιπλέον 

κριτήρια: 

(α)την άδεια παροχής υπηρεσιών που διαθέτει η Εκτελούσα Επιχείρηση λάβει από τις αρχές της χώρας 

στην οποία λειτουργεί και τη συνολική τους επαγγελματική φήμη και παρουσία της στην αγορά. 

(β)την  πληρότητα  και  την  ποιότητα  των  υπηρεσιών  που  παρέχει  η  Εκτελούσα  Επιχείρηση  και  τις 
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αγορές – τόπους διαπραγμάτευσης που καλύπτει. 

(γ)την επάρκεια των υποδομών και τη δυνατότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με την ΑΕΠΕΥ για την 

απρόσκοπτη ασφαλή και ταχεία εξυπηρέτηση των διαβιβαζομένων εντολών. 

Για  λόγους  συγκέντρωσης  του  όγκου  των  εντολών  και  για  την  επίτευξη  καλύτερης  τιμολόγησης 

ενδέχεται  η  ΑΕΠΕΥ   να επιλέγει να συνεργάζεται  με μία  μόνο  Εκτελούσα Επιχείρηση  για την κάθε 

κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων επί των οποίων διαβιβάζει εντολές για λογαριασμό πελατών της. 

4.4. Η ΑΕΠΕΥ έχει καταρτίσει κατάλογο των τόπων εκτελέσεως και των Εκτελουσών Επιχειρήσεων που  

χρησιμοποιούνται  ανά  κατηγορία  χρηματοπιστωτικού  μέσου,  στους  οποίους  βασίζεται  για  να 

εκπληρώσει την υποχρέωσή της προκειμένου να επιτυγχάνει σε σταθερή βάση το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα  κατά  την  εκτέλεση  των  εντολών  πελατών.  Ο  εν  λόγω  κατάλογος  περιλαμβάνεται  στο 

συνημμένο Παράρτημα I. 

4.5. Στην περίπτωση της κατάρτισης  συναλλαγών μέσω τρίτων Εκτελουσών Επιχειρήσεων, η ΑΕΠΕΥ 

επαφίεται στην πολιτική βέλτιστης εκτελέσεως της κάθε εκτελούσας επιχείρησης. 

 

5. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

5.1. Όταν ο Πελάτης δίδει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση της εντολής του (π.χ. όριο 

τιμής, τόπος διαπραγματεύσεως κ.ά.), η ΑΕΠΕΥ θα ακολουθεί τις οδηγίες αυτές χωρίς να δεσμεύεται 

από τις υποχρεώσεις της που περιγράφονται στο παρόν για τη διασφάλιση βέλτιστης εκτέλεσης, παρά 

μόνο στο βαθμό που οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται από τις ειδικές οδηγίες του Πελάτη. 

Εφόσον δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες από τον πελάτη σχετικά με την εκτέλεση της εντολής του, 

η  ΑΕΠΕΥ  θα εκτελεί κατά  τη  διακριτική  της ευχέρεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και  αξιολογώντας 

εκείνους  τους  παράγοντες  που  θα  οδηγήσουν  στην  επίτευξη  του  βέλτιστου  αποτελέσματος  για  

τον Πελάτη. 

5.2. Εν γένει, όταν ο Πελάτης επιθυμεί να εκτελεσθεί η εντολή του με τρόπο διαφορετικό από αυτόν 

που ορίζει η Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης της ΑΕΠΕΥ, οφείλει να δώσει σχετικές σαφείς οδηγίες. Εάν 

οι οδηγίες  δεν  είναι  σαφείς,  η  ΑΕΠΕΥ  θα  καθορίζει  τους  ασαφείς  παράγοντες  της  εντολής  βάσει  

της Πολιτικής Εκτέλεσης που έχει υιοθετήσει. 

5.3. Οι εντολές εισάγονται προς εκτέλεση με χρονική προτεραιότητα που καθορίζεται από τον χρόνο 

λήψης τους. 

 

6. ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ 

6.1. Όσον αφορά την εκτέλεση εντολών η ΑΕΠΕΥ: 
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• Διασφαλίζει ότι όλες οι εντολές που εκτελούνται για λογαριασμό Πελατών καταχωρούνται και 

επιμερίζονται αμέσως. 

• Διαβιβάζει  ή  εκτελεί  (αναλόγως  της  περίπτωσης)  άμεσα  και  σύμφωνα  με  τη  σειρά  που 

λαμβάνονται   τις   κατά   τα   λοιπά   στοιχεία   συγκρίσιμες   εντολές   πελατών,   εκτός   αν   τα 

χαρακτηριστικά της εντολής ή οι συνθήκες της αγοράς δεν το επιτρέπουν ή εάν τα συμφέροντα 

του πελάτη απαιτούν διαφορετικό χειρισμό. Ως συγκρίσιμες ενδεικτικά αναφέρονται οι 

εντολές που αφορούν στο ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο ή είδος της εντολής, δηλαδή αγορά ή 

πώληση. 

• Ενημερώνει τον πελάτη σχετικά με κάθε ουσιώδη δυσχέρεια που μπορεί να επηρεάσει την 

ορθή εκτέλεση μιας εντολής, αμέσως μόλις λάβει γνώση της δυσχέρειας αυτής. 

6.2. Η ΑΕΠΕΥ δεν ομαδοποιεί εντολές πελατών, ή εντολές για ίδιο λογαριασμό με εντολή πελάτη, παρά 

μόνο εάν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Η ομαδοποίηση των εντολών δεν ενδέχεται να αποβεί συνολικά εις βάρος οποιουδήποτε 

πελάτη του οποίου η εντολή πρόκειται να ομαδοποιηθεί. 

• Έχει γνωστοποιήσει στον πελάτη του οποίου η εντολή θα ομαδοποιηθεί ότι η ομαδοποίηση 

αυτή ενδέχεται να αποβεί εις βάρος του σε σχέση με μια συγκεκριμένη εντολή. 

• Έχει θεσπίσει και εφαρμόζει αποτελεσματικά πολιτική, η οποία καθορίζει τον τρόπο με τον 

οποίο με  τον  οποίο  πραγματοποιείται  ο  δίκαιος  επιμερισμός  των  ομαδοποιημένων  

εντολών  και συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο ο όγκος και η τιμή 

των εντολών επηρεάζει τον επιμερισμό και την αντιμετώπιση των μερικών εκτελέσεων. 

6.3. Όταν η ΑΕΠΕΥ ομαδοποιεί εντολές κατά τα ανωτέρω: 

• μία εντολή με μία ή περισσότερες άλλες εντολές πελατών και η ομαδοποιημένη εντολή 

εκτελείται εν μέρει, επιμερίζει στη συνέχεια τις σχετικές συναλλαγές σύμφωνα με την πολιτική 

της για τον επιμερισμό των εντολών, 

• εντολή Πελάτη με εντολή για ίδιο λογαριασμό και η ομαδοποιημένη εντολή εκτελείται εν μέρει, 

επιμερίζει τις σχετικές συναλλαγές κατά προτεραιότητα στον πελάτη σε σχέση με την ίδια και 

τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες. 

6.4. Σε περίπτωση εντολής πελάτη με όριο που αφορά μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε 

ρυθμιζόμενη αγορά ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως σε τόπο διαπραγματεύσεως και 

που δεν εκτελείται αμέσως με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, η ΑΕΠΕΥ πρέπει εκτός και αν ο 

πελάτης  έχει  δώσει  ρητά  άλλες  οδηγίες,  να  λάβει  μέτρα  για  να  διευκολύνει  την  ταχύτερη  δυνατή 

εκτέλεση  της  εντολής,  ανακοινώνοντας  αμέσως  δημόσια  την  οριακή  εντολή  του  Πελάτη  με  τρόπο 

ευπρόσιτο στους άλλους συμμετέχοντες στην αγορά. Η ΑΕΠΕΥ απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
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δημοσιοποιήσεως εντολής, η  οποία είναι μεγάλου μεγέθους, σε σύγκριση  με τον συνήθη  όγκο  των 

συναλλαγών στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.600/2014. 

 

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

7.1. Η ΑΕΠΕΥ επανεξετάζει την ακολουθούμενη πολιτική περιοδικά σε τουλάχιστον ετήσια βάση με 

σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της. Επανεξετάζει τουλάχιστον ετησίως κατά πόσον οι 

Τόποι Εκτέλεσης που έχει επιλέξει και έχουν ανακοινωθεί στον Πελάτη με την παρούσα εξυπηρετούν 

επαρκώς  τα  συμφέροντα  του  Πελάτη  καθώς  και  εάν  τα  τρίτα  πρόσωπα  προς  τα  οποία  διαβιβάζει 

εντολές προς εκτέλεση διαθέτουν τις κατάλληλες προδιαγραφές και διαδικασίες σχετικά με τη βέλτιστη 

εκτέλεση των εντολών. 

7.2. Η ΑΕΠΕΥ θα ειδοποιεί τους Πελάτες της για οποιεσδήποτε ουσιώδεις μεταβολές της Πολιτικής 

Εκτέλεσης Εντολών με απλή επιστολή που θα αποστέλλει στον Πελάτη, κατά τα καθοριζόμενα στη 

Σύμβαση  Παροχής  Επενδυτικών  Υπηρεσιών  ή  με  την  τοποθέτηση  αναθεωρημένης  έκδοσης  της 

Πολιτικής Εκτέλεσης στο διαδικτυακό τόπο της ΑΕΠΕΥ. 

 

8. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Οι πελάτες της ΑΕΠΕΥ καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της παρούσας, το οποίο 

καθίσταται αντικείμενο της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης και δεσμεύει τα μέρη.  Εφόσον ο Πελάτης 

δώσει στην ΑΕΠΕΥ εντολή προς εκτέλεση είτε στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας της εκτέλεσης 

εντολών είτε στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών, αφότου έχει 

λάβει την  παρούσα,  τεκμαίρεται  ότι  έχει  αποδεχθεί  πως  το  περιεχόμενο  της  παρούσας  έχει  

καταστεί αντικείμενο της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης. 

 

9. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

9.1. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η ΑΕΠΕΥ δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση, στο διαδικτυακό της 

τόπο,  για  κάθε  κατηγορία  χρηματοπιστωτικών  μέσων,  τους  πέντε  πρώτους  τόπους  εκτέλεσης  από 

άποψη όγκου συναλλαγών, στους οποίους εκτέλεσαν εντολές πελατών κατά το προηγούμενο έτος ή 

και – εφόσον συντρέχει περίπτωση -   τις πέντε πρώτες Εκτελούσες Επιχειρήσεις από άποψη όγκου 

συναλλαγών, στις οποίες διαβίβασε ή απέστειλε προς εκτέλεση εντολές πελατών, καθώς και στοιχεία 

για  την  ποιότητα  εκτέλεσης,  κατά  τις  προδιαγραφές  του  Κανονισμού  2017/576  της  Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 8 του Νόμου, να ζητήσουν 

από την ΑΕΠΕΥ στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής εκτέλεσης εντολών της ΑΕΠΕΥ στις 
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εντολές τους. 

9.2. Η ΑΕΠΕΥ είναι στη  διάθεση  του Πελάτη  για την παροχή  σ’ αυτόν κάθε πρόσθετης πληροφορίας 

ή διευκρίνισης ως προς την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών. Σχετικώς ο Πελάτης δύναται να απευθυνθεί 

στον υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΑΕΠΕΥ. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

ΧΩΡΑ 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΥΣΤΡΙΑ WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL 

ΒΕΛΓΙΟ EURONEXT BRUSSELS 

ΔΑΝΙΑ OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ OMX NORDIC EXCHANGE HELSINKI 

ΓΑΛΛΙΑ NYSE EURONEXT 

ΓΑΛΛΙΑ EUROLIST BY EURONEXT PARIS 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ MAIN MARKET OF IRISH STOCK EXCHANGE 

ΙΤΑΛΙΑ ELECTRONIC SHARE MARKET 

ΟΛΑΝΔΙΑ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT AMSTERDAM 

ΟΛΑΝΔΙΑ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ OSLO BΟRS ASA 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ FISH POOL ASA 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ EUROLIST BY EURONEXT 

ΙΣΠΑΝΙΑ BOLSA DE MADRID 

ΙΣΠΑΝΙΑ MERCADO CONTINUO ESPANOL 
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ΣΟΥΗΔΙΑ FIRST NORTH STOCKHOLM 

ΣΟΥΗΔΙΑ OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 

ΕΛΒΕΤΙΑ SCOACH SWITZERLAND 

ΕΛΒΕΤΙΑ SWISS EXCHANGE 

ΕΛΒΕΤΙΑ SWX EUROPE LIMITED 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ AIM 

ΙΣΡΑΗΛ TEL-AVIV STOCK EXCHANGE 

 

ΧΩΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΗΠΑ NYSE ARCA 

ΗΠΑ OTC BULLETIN BOARD 

ΗΠΑ NYSE AMEX EQUITIES 

ΗΠΑ NASDAQ CAPITAL MARKET 

ΗΠΑ NASDAQ/NGS 

ΗΠΑ NASDAQ/NMS 

ΗΠΑ NEW YORK STOCK EXCHANGE INC 

ΗΠΑ OTC BULLETIN BOARD 

ΚΑΝΑΔΑΣ TORONTO STOCK EXCHANGE 

ΜΕΞΙΚΟ BMV MEXICO 

 

ΧΩΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΧΟΝΚ ΚΟΝΓΚ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD 

ΙΑΠΩΝΙΑ OSAKA SECURITIES EXCHANGE 

ΙΑΠΩΝΙΑ TOKYO STOCK EXCHANGE 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ SINGAPORE EXCHANGE 

 

ΧΩΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
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NEA ΖΗΛΑΝΔΙΑ NEW ZEALAND EXCHANGE 

 

ΧΩΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE 

 

 

Σε όλους  τους  παραπάνω  τόπους  εκτέλεσης,  η  διενέργια  συναλλαγών  διασφαλίζεται  μέσω  της 

συνεργαζόμενης εταιρίας AMBROSIA CAPITAL LTD, η οποία εδρεύει στον Ηνωμένο Βασίλειο και είναι 

αδειοδοτημένη από την αρμόδια αρχή [Financial Conduct Authority]. 

 


