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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ 

 

1. Η AMBROSIA CAPITAL HELLAS MON Α.Ε.Π.Ε.Υ. (εφεξής η «Εταιρεία») παρέχει ένα ευρύ 

φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών και έχει ως βασική επιδίωξη να ενεργεί με έντιμο, 

αμερόληπτο και επαγγελματικό τρόπο για το συμφέρον των πελατών της. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών είναι ενδεχόμενο να δημιουργηθούν τακτικές ή 

έκτακτες καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων επιζήμιες για τα συμφέροντα των πελατών.  

Για το σκοπό αυτό η εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Πολιτική 

Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής Πολιτική )  για τη συμμόρφωση της εταιρίας με το ισχύον 

κανονιστικό πλαίσιο, αλλά κυρίως για την προάσπιση των συμφερόντων των πελατών της.  

Η θέσπιση και εφαρμογή της πολιτικής πρόληψης, εντοπισμού και 

διαχείρισης/αντιμετώπισης συγκρούσεως συμφερόντων στοχεύει στην έγκαιρη αναγνώριση 

και την αποφυγή ενδεχομένων συγκρούσεων συμφερόντων ή την επίλυση υφισταμένων 

συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ: 

α)    αφενός της Εταιρίας, των Αρμοδίων Προσώπων ή των προσώπων που συνδέονται άμεσα 

ή έμμεσα με την Εταιρία με σχέση ελέγχου – όπως τα ανωτέρω πρόσωπα ορίζονται στην 

επόμενη παράγραφο – και, αφετέρου, των πελατών της,  

β)    πελατών της Εταιρίας μεταξύ τους, ανεξάρτητα από την κατηγοριοποίησή τους σε 

ιδιώτες, επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους ή επαγγελματίες και ανεξάρτητα του αν αυτοί 

είναι υφιστάμενοι ή δυνητικοί πελάτες. 

Η Πολιτική εφαρμόζεται προς εντοπισμό και διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων στις 

σχέσεις των ανωτέρω προσώπων και της Εταιρίας με όλους τους πελάτες, ή των πελατών 

μεταξύ τους, που ανακύπτουν είτε ως αποτέλεσμα της παροχής επενδυτικών ή παρεπόμενων 

υπηρεσιών σε αυτούς είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

2. Αρμόδια Πρόσωπα 

 Ως Αρμόδια Πρόσωπα νοούνται τα εξής: 

(α)    Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι ή ισοδύναμα πρόσωπα και τα 

διευθυντικά στελέχη.  

(β)    Όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρίας.  

(γ)    Οι τυχόν Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι της Εταιρίας, οι διευθυντές ή ισοδύναμα 

πρόσωπα, τα διευθυντικά στελέχη και οι υπάλληλοι των Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων. 

(δ)    Τα φυσικά πρόσωπα, οι υπηρεσίες των οποίων τίθενται στη διάθεση και παρέχονται υπό 

τον έλεγχο της Εταιρίας ή συνδεδεμένου αντιπροσώπου που συμμετέχει στην παροχή και 

άσκηση των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων από την Εταιρία. Για τους σκοπούς 

της Πολιτικής στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν 

καταρτίσει με την Εταιρία σύμβαση έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, με 

αντικείμενο σχετιζόμενο με τις παρεχόμενες από την Εταιρία επενδυτικές υπηρεσίες.  

(ε)    Τα φυσικά πρόσωπα που τυχόν συμμετέχουν άμεσα στην παροχή υπηρεσιών στην 

Εταιρία ή σε συνδεδεμένο αντιπρόσωπό της, στο πλαίσιο συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης, 

με σκοπό την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων εκ μέρους της Εταιρίας. 
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Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, για τους σκοπούς της Πολιτικής, ως Αρμόδια Πρόσωπα  

νοούνται σε κάθε περίπτωση οι επικεφαλής όλων των διευθύνσεων και τμημάτων, 

περιλαμβανομένων των Τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και 

Διαχείρισης Κινδύνων, οι υπεύθυνοι των Υποκαταστημάτων της Εταιρίας (εφόσον υπάρχουν), 

ο Γενικός Διευθυντής, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και τα λοιπά μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που έχουν εκτελεστικά καθήκοντα. 

Ως πρόσωπα συνδεόμενα άμεσα ή έμμεσα με την Εταιρία με σχέση ελέγχου νοούνται νομικά 

πρόσωπα που ευρίσκονται σε σχέση μητρικής και θυγατρικής επιχείρησης με την Εταιρία σε 

όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, καθώς και φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα που έχουν παρόμοια άμεση ή έμμεση σχέση με την Εταιρία, π.χ. κύριοι μέτοχοι της 

Εταιρίας. Σε συμφωνία με το άρθρο 4 παρ. 35 εδ. β του ν. 4514/2018, για τους σκοπούς του 

ανωτέρω ορισμού, κάθε θυγατρική θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται επίσης θυγατρική της 

μητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών. 

3.  Γενικά μέτρα και διαδικασίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση των καταστάσεων 

συγκρούσεως συμφερόντων 

Η εταιρία έχει θεσπίσει τα κάτωθι μέτρα στα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται όλα τα 

αρμόδια πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης της Εταιρίας. 

Μέτρα γενικής εφαρμογής: 

(α)    Τήρηση γενικών υποχρεώσεων επιμέλειας, αντικειμενικότητας αμεροληψίας και ίσης 

μεταχείρισης των πελατών 

(β)    Τήρηση μέτρων στεγανοποίησης των μονάδων, εχεμύθειας και απορρήτου των 

πληροφοριών όπως προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό και τις οδηγίες της Διοίκησης 

(γ)    Αποφυγή καταστάσεων στις οποίες είναι γνωστό ότι τα συμφέροντα Πελατών και 

Εταιρίας ή Αρμοδίων Προσώπων τίθενται σε μεταξύ τους σύγκρουση και ειδοποίηση του 

Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης αν αυτό δεν είναι δυνατό. 

(δ)    Αποχή των  από συναλλαγές ή άλλες πράξεις (για λογαριασμό της Εταιρίας ή των ιδίων 

ή συγγενικών ή συνδεόμενων προσώπων) που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα 

των πελατών της Εταιρίας.  

(ε)    Αποχή από τη χρήση πληροφοριών πελατών για την παροχή υπηρεσιών σε άλλους 

πελάτες. 

(στ)    Τήρηση απαγόρευσης διενέργειας συναλλαγών για λογαριασμό τρίτων προσώπων στο 

όνομα υπαλλήλων της Εταιρίας 

(ζ)    Διασφάλιση της τήρησης μέτρων παρακολούθησης προσωπικών συναλλαγών από 

επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης 

Μέτρα σχετικά με οφέλη και αμοιβές της Εταιρίας 

(α)    Τηρούνται οι περιορισμοί στη λήψη αμοιβών από τρίτα μέρη (π.χ. εκδότες, τρίτες 

επιχειρήσεις) στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών σε πελάτες, σύμφωνα με  24 παρ. 8-9 του 

ν. 4514/2018, των άρθρων 11-13 της Απόφασης 1/808/2018 της ΕΚ και του άρθρου 37 παρ. 

2(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565. Συγκεκριμένα: 
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- όταν η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή ανεξάρτητων επενδυτικών 

συμβουλών, δεν λαμβάνει αντιπαροχές (πλην ήσσονος σημασίας μη χρηματικών παροχών), 

εκτός αν οι εν λόγω παροχές μετακυλύονται στους πελάτες.  

- όταν παράγει έρευνα/ανάλυση, η Εταιρία δεν δέχεται αντιπαροχές από πρόσωπα που έχουν 

ουσιώδη συμφέροντα στο αντικείμενο της έρευνας/ανάλυσης.  

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, τυχόν λαμβανόμενες αμοιβές αξιολογούνται με βάση τα 

κριτήρια της ενίσχυσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες.   

(β)    Η διαπραγμάτευση για τα οφέλη της Εταιρίας γίνεται ανεξάρτητα από την παροχή 

υπηρεσιών προς τους πελάτες, ενώ οι υπεύθυνοι εξυπηρέτησης των πελατών δεν πρέπει να 

έχουν γνώση των οφελών αυτών. 

(γ)    Η επιλογή από την Εταιρία των συνεργαζόμενων τρίτων προσώπων γίνεται με 

αντικειμενικά κριτήρια τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά και χωρίς να λαμβάνονται  υπόψη τα 

οφέλη που τυχόν προσδοκά ότι θα λάβει από αυτά.  

(δ)    Σε περίπτωση που τρίτος προσφέρει χρηματικό ή μη όφελος στην Εταιρία ή σε Αρμόδια 

Πρόσωπα, η προσφορά θα τίθεται υπόψη του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 

Μέτρα σχετικά με οφέλη Αρμοδίων Προσώπων 

(α)    Στην περίπτωση που από την παροχή υπηρεσιών από την Εταιρία σε πελάτη ενδέχεται 

να προκύψουν είτε άμεσα είτε έμμεσα οφέλη υπέρ των ιδίων ή τρίτου, νομικού ή φυσικού 

προσώπου ή άλλου πελάτη της Εταιρίας, τα Αρμόδια Πρόσωπα ενημερώνουν τον Υπεύθυνο 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης πριν τη διενέργεια της σχετικής πράξης. 

(β)    Tα Αρμόδια Πρόσωπα δεν λαμβάνουν οφέλη από Πελάτες, εκτός από δώρα μικρής αξίας 

τα οποία δίδονται εντός των πλαισίων της κοινωνικής ευπρέπειας. 

(γ)    Τα Αρμόδια Πρόσωπα υποβάλλουν στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης δήλωση 

σχετικά με τις συμμετοχές που έχουν σε άλλα νομικά πρόσωπα, ή συγγένεια μέχρι δευτέρου 

βαθμού με μέλη της διοίκησης ή  μετόχους ή άλλα ισοδύναμα με αυτούς πρόσωπα και τον 

ενημερώνουν σε περίπτωση αλλαγών. 

(δ)    Δεν υιοθετούνται προγράμματα παροχής πρόσθετης αμοιβής πέραν της συνήθους σε 

υπαλλήλους που ασκούν μία επενδυτική δραστηριότητα, η καταβολή των οποίων εξαρτάται 

από την επίτευξη στόχων που έχουν άμεση ή έμμεση σύνδεση με διαφορετική επενδυτική 

δραστηριότητα, παρά μόνον κατόπιν έγκρισης του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 

 Μέτρα σχετικά με την ιδιότητα Αρμοδίων Προσώπων  

(α)    Προσεκτική εξέταση συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό πελατών 

που βρίσκονται σε σχέση ανταγωνισμού με την Εταιρία (ή συνδεόμενες οντότητες) ή με το 

Αρμόδιο Πρόσωπο που εξυπηρετεί τον πελάτη.  

(β)    Εφόσον σε ορισμένη συναλλαγή η Εταιρία ή τα Αρμόδια Πρόσωπα που 

αντιπροσωπεύουν τον Πελάτη συγχρόνως ενεργούν ως αντιπρόσωποι άλλου Πελάτη, η 

συναλλαγή γνωστοποιείται στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης πριν την 

πραγματοποίησή της.  

4. Ειδικοί κανόνες οργάνωσης και διάρθρωσης και πρόληψης συγκρούσεως συμφερόντων 

(α) Απαγόρευση ανταλλαγής πληροφοριών 
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Τα Αρμόδια Πρόσωπα που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που είναι ευαίσθητες στον 

κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων δεν ανταλλάσσουν με άλλα Αρμόδια πρόσωπα 

πληροφορίες, παρά μόνον στο βαθμό που η ανταλλαγή πληροφοριών είναι απολύτως 

απαραίτητη για την εκπλήρωση των εργασιών τους.  Ιδίως απαγορεύεται η ανταλλαγή 

πληροφοριών όταν αυτή ενδέχεται να είναι επιζήμια για τα συμφέροντα Πελατών. 

(β) Απαγόρευση συμμετοχής σε διαφορετικές υπηρεσίες 

Αρμόδια Πρόσωπα δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ταυτόχρονα ή διαδοχικά στην άσκηση 

δραστηριοτήτων ή στην εξυπηρέτηση πελατών που εμπίπτουν στην παροχή διαφορετικών 

επενδυτικών υπηρεσιών, ή και στην αρμοδιότητα διαφορετικών τμημάτων της Εταιρίας, όταν 

τούτο ενδέχεται να είναι επιζήμιο για την ορθή διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων, 

εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητώς στον παρόντα 

εσωτερικό κανονισμό. 

(γ) Δήλωση κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων 

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα δηλώνουν στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης κάθε 

περίπτωση στην οποία διαπιστώνουν ότι εξυπηρετούν: 

(α)    πελάτες των οποίων τα συμφέροντα ενδέχεται να συγκρούονται με αυτά της Εταιρίας ή 

συνδεδεμένου με αυτή προσώπου ή Αρμοδίου Προσώπου ή 

(β)    πελάτες της εκπροσωπούν διαφορετικά συμφέροντα (συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

της Εταιρίας) που βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. 

Αναλόγως της περίπτωση, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης ζητά τη λήψη κάθε 

απαραίτητου μέτρου, συμπεριλαμβανομένης και της υπαγωγής σε ξεχωριστή εποπτεία των 

Αρμοδίων Προσώπων που εξυπηρετούν πελάτες με αντικρουόμενα συμφέροντα. 

(δ) Κατάλληλη διαμόρφωση αμοιβών και σχετικών πρακτικών 

Η Διοίκηση της Εταιρίας και ο Υπεύθυνος του τμήματος που είναι αρμόδιο για τον καθορισμό 

των αμοιβών των υπαλλήλων και συνεργατών της Εταιρίας λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο 

για την αποτροπή κάθε άμεσης σύνδεσης μεταξύ αμοιβής των Καλυπτόμενων Προσώπων 

που  ασκούν κατά κύριο λόγο επενδυτική δραστηριότητα για λογαριασμό της Εταιρίας και της 

αμοιβής ή των εσόδων που δημιουργούν άλλα αρμόδια πρόσωπα που ασκούν κατά κύριο 

λόγο διαφορετική επενδυτική δραστηριότητα για λογαριασμό της Εταιρίας, όταν ενδέχεται 

να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές. 

Οι αμοιβές στελεχών που έχουν διακριτική ευχέρεια ή αρμοδιότητα διενέργειας συστάσεων 

και παροχής συμβουλών προς πελάτες για την πραγματοποίηση συναλλαγών ή άλλων 

πράξεων που συνεπάγονται οικονομική υποχρέωση, δεν επιτρέπεται να εξαρτώνται από τα 

καθαρά έσοδα που εισπράττονται από τους πελάτες που εξυπηρετούν οι ίδιοι. Στην 

περίπτωση κατά την οποία ακολουθούνται πρακτικές μεταβλητών αμοιβών σε σχέση με τα 

εν λόγω στελέχη, τηρουμένων και των σχετικών ρυθμίσεων της πολιτικής αμοιβών που 

διαμορφώνεται βάσει του ν. 4261/2014, επιτρέπεται να ορίζονται μεταβλητές αμοιβές που 

δεν ξεπερνούν το ποσό των σταθερών αμοιβών όταν προσδιορίζονται με βάση μεγέθη που 

δεν δημιουργούν κίνητρο για την εξυπηρέτηση των προσωπικών συμφερόντων των στελεχών 

επί ζημία των συμφερόντων των πελατών. Ενδεικτικά, επιτρέπεται η παροχή μεταβλητών 

αμοιβών στην περίπτωση κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη παράγοντες αξιολόγησης της 
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εργασίας βάσει ποιοτικών κριτηρίων ή βάσει επίτευξης στόχων που έχουν τεθεί από τους 

πελάτες. 

(ε) Τήρηση οργανογράμματος 

Όλα τα Αρμόδια Πρόσωπα ενεργούν τηρώντας το οργανόγραμμα και τις διαδικασίες των 

εργασιών που τους ανατίθενται, αποφεύγοντας κάθε μη προσήκουσα επιρροή στον τρόπο 

με τον οποίο άλλα Αρμόδια Πρόσωπα εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους.  

(στ) Εμπιστευτικότητα πληροφοριών 

Τα Αρμόδια Πρόσωπα δεν κοινοποιούν ούτε διαδίδουν εμπιστευτικές πληροφορίες προς 

οποιοδήποτε πρόσωπο, συνεργαζόμενο ή απασχολούμενο από την Εταιρία ή τρίτο, εκτός εάν 

αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση εντολής και την παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη 

στο πλαίσιο της σύμβασης του με την εταιρία, ή αν είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση 

υποχρεώσεων της εταιρίας στο πλαίσιο της άσκησης εποπτείας από αρμόδια όργανα. 

(ζ) Ειδικοί κανόνες ως προς τη λήψη-διαβίβαση-εκτέλεση εντολών 

Η Διαβίβαση-εκτέλεση εντολών πελατών με βάση τη χρονική σειρά προέλευσης τους σε 

γνώση της Εταιρίας (in due turn). 

Η διαβίβαση-εκτέλεση εντολών πελατών προηγείται της διαβίβασης-εκτέλεσης ίδιων ή 

διαφορετικών εντολών για λογαριασμό των υπαλλήλων της Εταιρίας, συγγενών τους ή 

συνδεόμενων με αυτούς προσώπων. 

Οι εντολές που λαμβάνονται από δύο ή περισσότερους πελάτες για το ίδιο χρηματοπιστωτικό 

μέσο με τις ίδιες προϋποθέσεις πριν την έναρξη της συνεδρίασης οργανωμένης αγοράς ή 

Π.Μ.Δ. και εν γένει πριν την έναρξη λειτουργίας του συστήματος συναλλαγών στο οποίο 

εκτελούνται, πρέπει πάντα να διεκπεραιώνονται ταυτόχρονα.  Εφόσον είναι δυνατόν, 

διεκπεραιώνονται σε αναλογική βάση.   

Οι εντολές που λαμβάνονται κατά την συνεδρίαση της οργανωμένης αγοράς ή του Π.Μ.Δ. 

και, εν γένει, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος συναλλαγών, από δύο ή 

περισσότερους πελάτες για το ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο με το ίδιο όριο τιμών, 

εκτελούνται με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ώρα λήψης της εντολής.  

 Όταν λαμβάνονται ταυτόχρονα εντολές για τα ίδια χρηματοπιστωτικά μέσα, αλλά με 

διαφορετικά όρια τιμών ή προϋποθέσεις, προωθούνται με συγκεκριμένες αρχές 

προτεραιότητας. Ενδεικτικά σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλες συγκεκριμένες οδηγίες: 

Οι εντολές χωρίς όριο (market orders) εκτελούνται ή διαβιβάζονται προς εκτέλεση πρώτες. 

Οι εντολές στο όριο (limit orders) μπαίνουν σε προτεραιότητα με βάση την τιμή. 

 Το πρόσωπο που προβαίνει σε λήψη και διαβίβαση ή εκτέλεση των εντολών των πελατών 

δεν θα πρέπει να είναι αρμόδιο για την επιβεβαίωση και ενημέρωση των πελατών ως προς 

την εκτέλεση των εντολών τους. 

Οι εντολές των πελατών και κάθε πληροφορία που αφορά συναλλαγές για λογαριασμό 

πελατών δεν περιέρχονται σε γνώση μη αρμόδιων στελεχών, υπαλλήλων ή τρίτων (πελατών 

κλπ), αλλά διαβιβάζονται μόνο στους υπεύθυνους για την επεξεργασία τους. 

5. Έλεγχος επάρκειας και αποτελεσματικότητας των μηχανισμών και διαδικασιών 

πρόληψης και αντιμετώπισης σύγκρουσης συμφερόντων 
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 Εάν στην πράξη τα μέτρα και οι διαδικασίες της Πολιτικής δεν διασφαλίζουν τον 

απαιτούμενο βαθμό ανεξαρτησίας υιοθετούνται εναλλακτικά ή πρόσθετα μέτρα με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου για συγκεκριμένες περιπτώσεις και, αν χρειαστεί, τροποποιείται 

η παρούσα Πολιτική.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οργανώνει εκπαιδευτικές δράσεις για τα Αρμόδια 

Πρόσωπα ως προς ζητήματα πρόληψης και επίλυσης των συγκρούσεων συμφερόντων.  

 6. Υποβολή αναφορών – Γνωστοποίηση Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων στους 

Πελάτες - Τήρηση αρχείου συγκρούσεως συμφερόντων  

(α) Γνώση από τα αρμόδια πρόσωπα 

Το κάθε Αρμόδιο Πρόσωπο οφείλει να γνωρίζει τους περιορισμούς και τις διαδικασίες της 

παρούσας Πολιτικής καθώς και τους κανόνες λειτουργίας του τμήματος στο οποίο ανήκει.  

(β) Έλεγχος της τήρησης της πολιτικής 

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης καταχωρεί την κάθε γνωστοποίηση κατάστασης 

σύγκρουσης συμφερόντων, ή παράβασης της παρούσας Πολιτικής στο σχετικό αρχείο 

αμέσως μόλις λάβει γνώση αυτής (π.χ. κατόπιν διενέργειας ελέγχου ή κατόπιν αναφοράς από 

Αρμόδιο Πρόσωπο). Ταυτόχρονα ελέγχει κατά πόσο η κατάσταση αυτή δύναται να 

προκαλέσει ουσιώδη ζημία στα συμφέροντα ενός ή περισσότερων Πελατών.  

Εφόσον ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης εκτιμά ότι ως προς συγκεκριμένη 

συναλλαγή υπάρχει ουσιώδης κίνδυνος ζημίας των συμφερόντων ενός ή περισσότερων 

Πελατών ή συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας ή δραστηριότητα, ως προς την οποία ενδέχεται 

να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρίας και προτείνει μέτρα για την επίλυσή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

Πολιτική και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρίας ή και τυχόν εναλλακτικά ή πρόσθετα 

μέτρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προκρίνει τα μέτρα αυτά ή να τα απορρίψει 

αιτιολογώντας σχετικά την απόφασή του. 

 (γ) Γνωστοποίηση κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων στους πελάτες ως έσχατο μέτρο 

Στην περίπτωση διαπίστωσης υπόνοιας κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, ο αρμόδιος 

υπάλληλος διενεργεί σχετική αναφορά προς τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Ο 

Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης αξιολογεί την αναφερόμενη περίπτωση και 

αποφασίζει αν τίθεται πράγματι ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων ή όχι. Στην περίπτωση 

κατά την οποία κρίνει ότι τίθεται υπαρκτό ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, εξετάζει κατά 

πόσο οι οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις της Εταιρίας για την αντιμετώπιση των 

συγκρούσεων συμφερόντων επαρκούν ώστε να διασφαλίσουν, με εύλογη βεβαιότητα, την 

αποφυγή κινδύνου βλάβης των συμφερόντων του πελάτη. Εφόσον ο Υπεύθυνος 

Συμμόρφωσης κρίνει ότι δεν επαρκούν οι οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις της Εταιρίας 

για τον παραπάνω σκοπό, αποφασίζει αν πρέπει να μην επιτραπεί η συναλλαγή ή αν η 

συναλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης στον πελάτη. 

Ταυτόχρονα με τη διενέργεια της εν λόγω κρίσης, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης ενημερώνει το 

Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να εξετασθούν τυχόν αναγκαία μέτρα για την αποφυγή 

παρόμοιων καταστάσεων. 

Η γνωστοποίηση στον πελάτη πραγματοποιείται μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης και μόνο 

στην περίπτωση ανεπάρκειας των ρυθμίσεων της Εταιρίας και παρέχει πάντοτε στον πελάτη 

την ευχέρεια να μην πραγματοποιήσει την συναλλαγή. 

Η γνωστοποίηση κατάστασης σύγκρουσης προς τους πελάτες θα πρέπει: 
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-    να αναφέρει ρητώς ότι οι οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις που έχουν καθοριστεί από 

την Εταιρία για την πρόληψη ή τη διαχείριση της εν λόγω σύγκρουσης δεν επαρκούν ώστε 

να διασφαλίσουν, με εύλογη βεβαιότητα, την αποφυγή κινδύνου βλάβης των συμφερόντων 

του πελάτη. 

-    να είναι σαφής και να περιλαμβάνει επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να μπορεί ο Πελάτης να 

λάβει εμπεριστατωμένη απόφαση για την επενδυτική ή παρεπόμενη υπηρεσία στο πλαίσιο 

της οποίας ανακύπτει η σύγκρουση συμφερόντων. 

-    να γίνεται πριν από την ανάληψη της παροχής των επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών. 

-    να γίνεται με σταθερό μέσο κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη σύμβαση του πελάτη με 

την Εταιρία και αναλόγως της υπόδειξης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Σε κάθε περίπτωση η γνωστοποίηση θα πρέπει να εξηγεί: 

-    τη γενική φύση της σύγκρουσης συμφερόντων,  

-    τις πηγές της σύγκρουσης συμφερόντων, 

-    τους κινδύνους για τον πελάτη που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων 

συμφερόντων,  

-    τα βήματα που αναλαμβάνονται για τον περιορισμό αυτών των κινδύνων, 

-    πληροφορίες ως προς το τίμημα, τους αντισυμβαλλόμενους, το αντικείμενο και τον 

προγραμματισθέντα χρόνο κατάρτισης της συναλλαγής, καθώς και κάθε τυχόν άλλη 

λεπτομέρεια που, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του Πελάτη, κρίνεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο ότι είναι απαραίτητη. 

(δ) Περιεχόμενο αρχείου συγκρούσεων 

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης ενημερώνει το αρχείο συγκρούσεων συμφερόντων 

σε μηνιαία βάση. Οι καταχωρίσεις στο αρχείο γίνονται κατά χρονολογική σειρά και χωρίζονται 

ανά επενδυτική ή παρεπόμενη υπηρεσία ή δραστηριότητα που ασκήθηκε από την Εταιρία ή 

για λογαριασμό της σε σχέση με την οποία ανέκυψε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. 

Το αρχείο περιλαμβάνει: 

 (α)     τις γνωστοποιήσεις που υποβάλλονται στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

από Αρμόδια Πρόσωπα σχετικά με την ύπαρξη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων που 

έχει υποπέσει στην αντίληψή τους, καθώς και κάθε εν γένει γνωστοποίηση ή στοιχείο 

υποβάλλουν σε αυτόν βάσει της Πολιτικής,  

(β)     την απόφαση του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης σχετικά με το αν η κατάσταση 

αυτή συνεπάγεται ουσιώδη κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων ενός ή περισσότερων 

Πελατών,  

(γ)    τυχόν καταστάσεις που εντοπίζονται από τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης ως 

προς τις οποίες έχει προκύψει σύγκρουση συμφερόντων ή θεωρείται ότι μπορεί να προκύψει 

τέτοια σύγκρουση, 

(δ)     τις αναφορές του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο με τα πορίσματα των τακτικών και εκτάκτων ελέγχων για τη διαπίστωση ύπαρξης 

τυχόν καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που συνεπάγονται ουσιώδη κίνδυνο ζημίας 

των συμφερόντων ενός ή περισσότερων Πελατών ή συνεχιζόμενης υπηρεσίας ή 

δραστηριότητας, ως προς την οποία ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων και τα 

προτεινόμενα μέτρα,  
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(ε)      τα μέτρα που τελικά ελήφθησαν για την επίλυσή της. 

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης ενημερώνει το ΔΣ και τα ανώτερα διοικητικά 

στελέχη σχετικά με τις καταστάσεις υπάρχουσας ή ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων 

που καταγράφονται κατά τα ανωτέρω, τουλάχιστον σε ετήσια βάση με γραπτή έκθεση. Η 

ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση κανονιστικής 

συμμόρφωσης. 

(ε) Τήρηση του αρχείου συγκρούσεων 

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης φυλάσσει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε 

ετών τα παραπάνω στοιχεία και αρχεία.  Η τήρηση των στοιχείων και αρχείων μπορεί να 

γίνεται και σε ηλεκτρονική μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά πληροφοριακά 

συστήματα πληρούν όρους ελεγχόμενης πρόσβασης, χρήσης κωδικού ταυτοποίησης χρήστη 

(user ID) και ημερομηνίας. 

7.  Ετήσια αξιολόγηση πολιτικής 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί και επανεξετάζει περιοδικά, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, 

την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την 

αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει ειδικώς κατά πόσο η παροχή υπηρεσιών της Εταιρίας 

μπορεί να έχει στηριχθεί σε υπερβολικό βαθμό στη γνωστοποίηση συγκρούσεων 

συμφερόντων προς τους πελάτες. Εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση το Διοικητικό 

Συμβούλιο θα εκλαμβάνει το γεγονός ως αδυναμία της πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων 

της Εταιρίας και θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. 

 

 


