
 
 

ȀǼȂ 
(ȉȡȩʌȠȢ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ țĮȚ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ) 

 
 

 
x� ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ 
 
x� ȂȠȞȠȖȡĮĳȒ Įʌȩ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ıȣȞįȚțĮȚȠȪȤȠȣȢ ıİ țȐșİ ıİȜȓįĮ 
 
x� īȞȒıȚȠ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ  ıĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ıİȜȓįĮ Įʌȩ ǹıĲȣȞȠȝȓĮ Ȓ  ȀǼȆ Įʌȩ 

ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ıȣȞįȚțĮȚȠȪȤȠȣȢ 
 

x� ĭȦĲȠĲȣʌȓĮ ĲĮȣĲȠĲȒĲȦȞ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ıȣȞįȚțĮȚȠȪȤȦȞ 
 
x� ĭȦĲȠĲȣʌȓĮ ǼțțĮșĮȡȚıĲȚțȠȪ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ıȣȞįȚțĮȚȠȪȤȦȞ 

 
x� ĭȦĲȠĲȣʌȓĮ ʌȡȫĲȘȢ ıİȜȓįĮȢ ȕȚȕȜȚĮȡȓȠȣ țȠȚȞȠȪ ĲȡĮʌİȗȚțȠȪ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ 

                                                                                
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  
Έντυπο 1004 – Οκτώβριος 2011 

1

ΚΟΙΝΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΜΕΡΙ∆Α 
Στην Αθήνα σήµερα, ………………………………………………., µεταξύ  
Αφενός της ανώνυµης εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών µε την επωνυµία 
«ΠΗΓΑΣΟΣ Χρηµατιστηριακή Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», 
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βαλαωρίτου αρ. 17, έχει ΑρΜΑΕ 22698/06/Β/90/28, ΑΦΜ 
094288814 αρµόδια ∆.Ο.Υ. την ΦΑΕΕ Αθηνών, αριθµό αδείας λειτουργίας της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς 3/45/3.7.1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και εκπροσωπείται νόµιµα 
για την κατάρτιση της παρούσας σύµβασης από τ… κ. 
…………………………………………………………………..……………………..…... (στο εξής η 
«ΠΗΓΑΣΟΣ») αφενός και  
2) αφετέρου, 
α) τ..... ......................................... [επώνυµο] ......................................... [όνοµα] του 
....................................... [πατρώνυµο], τα πλήρη στοιχεία του οποίου αναφέρονται στο 
Παράρτηµα 1 «Γενικά Στοιχεία Πελάτη» της από …………………… Σύµβασης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών µε την ΠΗΓΑΣΟΣ  
β) τ...... ......................................... [επώνυµο] ......................................... [όνοµα] του 
....................................... [πατρώνυµο], τα πλήρη στοιχεία του οποίου αναφέρονται στο 
Παράρτηµα 1 «Γενικά Στοιχεία Πελάτη» της από …………………… Σύµβασης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών µε την ΠΗΓΑΣΟΣ  
γ) τ...... ......................................... [επώνυµο] ......................................... [όνοµα] του 
....................................... [πατρώνυµο], τα πλήρη στοιχεία του οποίου αναφέρονται στο 
Παράρτηµα 1 «Γενικά Στοιχεία Πελάτη» της από …………………… Σύµβασης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών µε την  
δ) τ...... ......................................... [επώνυµο] ......................................... [όνοµα] του 
....................................... [πατρώνυµο], τα πλήρη στοιχεία του οποίου αναφέρονται στο 
Παράρτηµα 1 «Γενικά Στοιχεία Πελάτη» της από …………………… Σύµβασης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών µε την ΠΗΓΑΣΟΣ (στο εξής: καθένας από αυτούς «ο Πελάτης» και 
από κοινού «οι Πελάτες») 
συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
  

1.  Οι Πελάτες έχουν συνάψει µε την ΠΗΓΑΣΟΣ τις ανωτέρω αναφερθείσες Συµβάσεις Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών.  

2.  Οι Πελάτες επιθυµούν να αποκτήσουν στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) Κοινή 
Επενδυτική Μερίδα κατά την έννοια του άρθρου 31 παρ. 8 του ν. 3461/2006 και του άρθρου 
6Α του Κανονισµού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. Στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα θα 
καταχωρούνται άυλες αξίες που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. και ανήκουν κατά κυριότητα από 
κοινού στους Πελάτες. Προς το σκοπό αυτό εξουσιοδοτούν την ΠΗΓΑΣΟΣ να ενεργήσει πάν 
ό,τι απαιτείται  
α) για τη δηµιουργία Κοινής Επενδυτικής Μερίδας στο Σ.Α.Τ. και για τη δηµιουργία 
Λογαριασµού Αξιών στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα µε χειριστή την ίδια την ΠΗΓΑΣΟΣ 
και   

β) για τη δηµιουργία αντίστοιχου κωδικού στο ΟΑΣΗΣ, ο οποίος θα είναι ξεχωριστός από 
τον ατοµικό κωδικό στο ΟΑΣΗΣ του κάθε ενός από τους Πελάτες, µέσω του οποίου θα 
καταρτίζονται οι συναλλαγές για τις άυλες αξίες που καταχωρούνται στην Κοινή 
Επενδυτική Μερίδα.  

3. Οι Πελάτες δηλώνουν και βεβαιώνουν προς την ΠΗΓΑΣΟΣ:  
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Α) Ότι έλαβαν γνώση των διατάξεων α) της νοµοθεσίας που διέπει τους κοινούς 
λογαριασµούς κατά την έννοια του ν. 5638/1932 και β) του Κανονισµού Λειτουργίας του 
Σ.Α.Τ. για τις κοινές επενδυτικές µερίδες, αναλαµβάνουν δε την υποχρέωση να 
ενηµερώνονται οι ίδιοι, µε δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη για κάθε τροποποίηση των 
διατάξεων αυτών, γνωρίζοντας ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ θα τους παρέχει σχετικώς κάθε δυνατή 
και απαραίτητη συνδροµή, εφόσον της ζητηθεί τούτο από τους Πελάτες, καθώς και ότι οι 
σχετικές τροποποιήσεις καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Αποθετηρίου 
Αξιών.  

Β) Ότι η Κοινή Επενδυτική Μερίδα θα διέπεται από τις διατάξεις του ν. 5638/1932, όπως 
ισχύει, και ότι σε περίπτωση θανάτου οιουδήποτε εκ των συνδικαιούχων της Κοινής 
Επενδυτικής Μερίδας οι αξίες της θα περιέρχονται αυτοδίκαια στους λοιπούς επιζώντες, 
µέχρι του τελευταίου εξ αυτών, σύµφωνα µε το εδάφιο 1 του άρθρου 2 του ν. 5638/1932, 

Γ) Ότι γνωρίζουν πως ως προς τις γνωστοποιήσεις που προβλέπει η νοµοθεσία, στις 
οποίες υποχρεούνται τυχόν να προβαίνουν, πρέπει να συµπεριλαµβάνουν για το σύνολο 
των µετοχών που κατέχει ο καθένας και τις µετοχές που είναι καταχωρηµένες στην Κοινή 
Επενδυτική Μερίδα. 

4. Οι Πελάτες ορίζουν ως ακολούθως την ιεράρχησή των ως συνδικαιούχων στην Κοινή 
Επενδυτική Μερίδα τους και δηλώνουν ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση των συνεπειών που η 
ιεράρχηση επιφέρει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. (π.χ. 
άρθρα 37, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 69, 77, 79, 80): 
α) ………..……………………………………………………… α΄ συνδικαιούχος µε ατοµικό 
αριθµό µερίδας  
 
β) …………………………………….…….…………………… β΄ συνδικαιούχος µε ατοµικό 
αριθµό µερίδας  
 
γ)………..……………………………………………………..… γ΄ συνδικαιούχος µε ατοµικό 
αριθµό µερίδας 
 
δ) ……………………..………………...………………………δ΄ συνδικαιούχος µε ατοµικό 
αριθµό µερίδας  
 
κ.ο.κ. 
∆ηλώνουν, επίσης, ότι γνωρίζουν πως δεν είναι τεχνικώς δυνατή η αλλαγή στην ιεράρχηση 
ούτε η συµβατική µεταβολή στα πρόσωπα των συνδικαιούχων (προσθήκη νέων ή 
αφαίρεση υφισταµένων). 

5. Οι Πελάτες συµφωνούν και αποδέχονται ότι ο καθένας απ’ αυτούς, ως συνδικαιούχος της 
Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, δύναται, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στον Κανονισµό 
Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., ενεργώντας ατοµικά, χωρίς τη σύµπραξη των λοιπών 
συνδικαιούχων, µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ,  
α)  να υποβάλλει αιτήσεις, όπως – ενδεικτικώς – i) µεταφοράς αξιών από την Κοινή 

Επενδυτική Μερίδα στην ατοµική του και αντίστροφα και ii) δεσµεύσεως και 
αποδεσµεύσεως αξιών, και  

β)  να απευθύνει δηλώσεις βουλήσεως προς το Κ.Α.Α. ως προς τις αξίες που είναι 
καταχωρηµένες στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα 

των συνδικαιούχων εξουσιοδοτούντων αλλήλους να προβαίνει οιοσδήποτε εξ αυτών στις ως 
άνω πράξεις και δηλώσεις και για λογαριασµό των άλλων, ως αντιπρόσωπός τους, 
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εξουσιοδοτούν δε την ΠΗΓΑΣΟΣ να ενεργεί σχετικώς κάθε απαραίτητη πράξη προς 
πραγµάτωση των ανωτέρω.  

6. Οι Πελάτες επιθυµούν να καταρτίζουν µέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ συναλλαγές µε αντικείµενο 
άυλες αξίες που καταχωρούνται στο Σ.Α.Τ., στην ως άνω Κοινή Επενδυτική Μερίδα, κατά τα 
ειδικότερον οριζόµενα στις υφιστάµενες µεταξύ κάθε Πελάτη και της ΠΗΓΑΣΟΣ συµβάσεις, 
οι διατάξεις των οποίων εφαρµόζονται αναλόγως και στην παρούσα. Για την 
παρακολούθηση και τεκµηρίωση των συναλλαγών αυτών, η ΠΗΓΑΣΟΣ θα ανοίξει και θα 
τηρεί Κοινό Επενδυτικό Λογαριασµό επ’ ονόµατι των Πελατών (στο εξής: ο «Κοινός 
Λογαριασµός»), κατ’ αναλογία όσων ορίζονται στην µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και κάθε Πελάτη 
Σύµβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Οι συναλλαγές αυτές θα καταρτίζονται 
κατόπιν εντολών που θα δίδουν οι Πελάτες, κατά τους όρους της µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και 
κάθε Πελάτη Συµβάσεως Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και τυχόν ειδικών συµβάσεων.  

7. Οι Πελάτες δηλώνουν και αποδέχονται ότι καθένας από αυτούς δύναται, ενεργώντας 
ατοµικά και χωρίς τη σύµπραξη των άλλων, να δίδει εντολές και εν γένει οδηγίες προς την 
ΠΗΓΑΣΟΣ σχετικά µε τον Κοινό Λογαριασµό. Οποιαδήποτε εντολή ή οδηγία δίνεται από 
κάθε ένα από τους Πελάτες προς την ΠΗΓΑΣΟΣ θεωρείται δεσµευτική και για τους 
υπόλοιπους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ειδοποίηση τους ή η λήψη επιβεβαίωσης από 
αυτούς.  

8.  Πελάτης που δίδει προς την ΠΗΓΑΣΟΣ εντολές ή οδηγίες θα διευκρινίζει ότι αυτές αφορούν 
τον Κοινό Λογαριασµό. Σε αντίθετη περίπτωση, και εφόσον υπάρχει εύλογη αµφιβολία της 
ΠΗΓΑΣΟΣ, αυτές θα θεωρείται ότι δεν αφορούν τον Κοινό Λογαριασµό, αλλά τον ατοµικό 
λογαριασµό του Πελάτη. 

9. Κάθε Πελάτης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ για 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατάρτιση συναλλαγών που διενεργούνται στο 
πλαίσιο της παρούσας και καταχωρούνται στον Κοινό Λογαριασµό. Οι Πελάτες 
εξουσιοδοτούν ανεκκλήτως την ΠΗΓΑΣΟΣ να χρεώνει ή να πιστώνει τον Κοινό Λογαριασµό 
µε οποιοδήποτε ποσό οφείλει Πελάτης στην ΠΗΓΑΣΟΣ ή η ΠΗΓΑΣΟΣ σε Πελάτη, 
αντίστοιχα, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέει η απαίτηση που φέρεται κάθε φορά σε 
χρέωση ή σε πίστωση και ανεξάρτητα από το πότε είναι ληξιπρόθεσµη, πιστώνοντας ή 
χρεώνοντας, αντίστοιχα, οποιοδήποτε άλλο λογαριασµό Πελάτη-συνδικαιούχου του Κοινού 
Λογαριασµού στην ΠΗΓΑΣΟΣ, µη εφαρµοζοµένου οιουδήποτε τεκµηρίου ισοµοιρίας. Η 
εξουσιοδότηση αυτή ισχύει και σε περίπτωση θανάτου Πελάτη (µεταθανάτιος 
πληρεξουσιότητα) ως προς συναλλαγές, οι εντολές για την κατάρτιση των οποίων είχαν 
δοθεί όσο αυτός ζούσε και, εν γένει, ως προς υπόλοιπα υφιστάµενα εν ζωή του. 

10. Η ΠΗΓΑΣΟΣ αποστέλλει στον εκάστοτε α΄ Συνδικαιούχο Πελάτη µε το σταθερό µέσο που 
έχει δηλώσει προς την ΠΗΓΑΣΟΣ τις Επιβεβαιώσεις Εκτέλεσης Συναλλαγής και εν γένει τις 
ενηµερώσεις που αφορούν την κατάσταση του Κοινού Λογαριασµού (θέση σε χρήµατα και 
άυλες αξίες) και τις συναλλαγές που καταρτίσθηκαν για την περίοδο που αφορά η 
ενηµέρωση στο πλαίσιο της παρούσας και καταχωρήθηκαν στον Κοινό Λογαριασµό, 
εφαρµοζοµένων αναλόγως των αντίστοιχων όρων των υφισταµένων µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ 
και κάθε Πελάτη συµβάσεων.  Κατά τα λοιπά η ΠΗΓΑΣΟΣ θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της για ενηµέρωση έναντι όλων των Πελατών, εφόσον ενηµερώσει 
οποιονδήποτε εξ αυτών σε σχέση µε τις κινήσεις του Κοινού Λογαριασµού και το υπόλοιπό 
του σε χρήµατα και τίτλους. Οι Πελάτες δηλώνουν και αποδέχονται ότι καθένας από αυτούς 
δύναται, ενεργώντας ατοµικά και χωρίς τη σύµπραξη των άλλων, να λαµβάνει τις 
Βεβαιώσεις, ανακοινώσεις και ενηµερώσεις που θέτει στη διάθεσή τους η ΠΗΓΑΣΟΣ ως 
προς τον Κοινό Λογαριασµό. Αντιρρήσεις ως προς οποιοδήποτε στοιχείο των συναλλαγών 
υποβάλλονται κατά τους όρους της µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και κάθε Πελάτη συµβάσεως 
εντός της προβλεπόµενης στη σύµβαση αυτή προθεσµίας, η οποία αρχίζει την ηµέρα που 
ενηµερώθηκε πρώτος από την ΠΗΓΑΣΟΣ οιοσδήποτε Πελάτης – συνδικαιούχος. 

11.  Οι Πελάτες εξουσιοδοτούν, την ΠΗΓΑΣΟΣ να διενεργεί προς αυτούς καταβολές για 
απαιτήσεις τους από συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασµό τους στο πλαίσιο της 
παρούσας σύµβασης και καταχωρούνται στον Κοινό Λογαριασµό στον λογαριασµό υπ’ αρ. 
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……...………………… στην Τράπεζα ……………………………………, που τηρείται επ’ 
ονόµατι των δικαιούχων 
………………………………………………..…………………………………….., εκτός αν 
άλλως υποδείξει οποιοσδήποτε από τους Πελάτες.  Στο λογαριασµό αυτό ή και στον υπ’ 
αριθ. ………………………..…… τραπεζικό λογαριασµό που έχει δηλώσει ο Πελάτης 
…………..………………  θα γίνονται µέσω του ΚΑΑ οι χρηµατικές καταβολές για αξίες 
καταχωρηµένες στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα, της ΠΗΓΑΣΟΣ εξουσιοδοτουµένης να 
πράξει παν ό,τι απαιτείται για την καταχώρηση του αριθµού του εν λόγω τραπεζικού 
λογαριασµού, για να γίνονται σ’ αυτόν µέσω του ΚΑΑ οι χρηµατικές καταβολές για αξίες 
καταχωρηµένες στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα, κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ. 4 του 
Κανονισµού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. 

12. Με την καταβολή χρηµατικών ποσών σε οποιονδήποτε από τους Πελάτες ή µε την 
κατάθεση χρηµάτων σε τραπεζικό λογαριασµό που υποδείξει οποιοσδήποτε από τους 
Πελάτες στην ΠΗΓΑΣΟΣ, η ΠΗΓΑΣΟΣ απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση 
καταβολής των ποσών αυτών έναντι των λοιπών Πελατών, έχουσα εκπληρώσει νοµίµως 
τις υποχρεώσεις της έναντι όλων των Πελατών – συνδικαιούχων σε σχέση µε τον Κοινό 
Λογαριασµό. Οι Πελάτες δηλώνουν και αποδέχονται ότι καθένας από αυτούς, ενεργώντας 
ατοµικά και χωρίς τη σύµπραξη των άλλων, δύναται να εισπράττει χρήµατα από την 
ΠΗΓΑΣΟΣ σε εξόφληση υποχρεώσεών της από συναλλαγές που διενεργούνται για 
λογαριασµό τους επί άυλων αξιών στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης και 
καταχωρούνται στον Κοινό Λογαριασµό, κατ’ αναλογία όσων ορίζονται στις µεταξύ της 
ΠΗΓΑΣΟΣ και κάθε Πελάτη συµβάσεις, και να υπογράφει τα σχετικά παραστατικά.  

13. Με την παράδοση σε οποιονδήποτε από τους Πελάτες τίτλων – κατά τους όρους των 
µεταξύ κάθε Πελάτη και της ΠΗΓΑΣΟΣ συµβάσεων –, από αυτούς που είναι 
καταχωρηµένοι στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα και παρακολουθούνται µέσω του Κοινού 
Λογαριασµού, η ΠΗΓΑΣΟΣ απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση παράδοσης 
έναντι των λοιπών Πελατών. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να παραδίδει τίτλους σε Πελάτη 
χωρίς να είναι απαραίτητη η ειδοποίηση των λοιπών Πελατών ή η λήψη επιβεβαίωσης 
από αυτούς. Οι Πελάτες δηλώνουν και αποδέχονται ότι καθένας από αυτούς δύναται, 
ενεργώντας ατοµικά και χωρίς τη σύµπραξη των άλλων, να ζητά τη µεταφορά αξιών από 
το Λογαριασµό Χειριστή της ΠΗΓΑΣΟΣ στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα προς Λογαριασµό 
Χειριστή στην ατοµική επενδυτική του µερίδα στο Σ.Α.Τ., εκτός αν υπάρχει αντίθετη ειδική 
έγγραφη συµφωνία µεταξύ όλων των Πελατών και της ΠΗΓΑΣΟΣ.  

14. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να ζητεί έγκριση για καταρτισθείσες πράξεις και συναλλαγές επ’ 
ονόµατι και για λογαριασµό των Πελατών από οποιονδήποτε εξ αυτών. Οποιαδήποτε 
έγκριση δίνεται από οποιονδήποτε εκ των Πελατών προς την ΠΗΓΑΣΟΣ θεωρείται ως 
έγκριση και από τους υπόλοιπους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ειδοποίηση ή η 
επιβεβαίωση των υπολοίπων Πελατών.  

15. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εκ των Πελατών, ο επιζήσας ή οι επιζήσαντες  
 α) θα πρέπει να ενηµερώσουν την ΠΗΓΑΣΟΣ γραπτώς για την επέλευση του γεγονότος 

αυτού χωρίς υπαίτια βραδύτητα και  
 β) συνεχίζουν να είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνοι προς την ΠΗΓΑΣΟΣ για 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατάρτιση συναλλαγών που καταχωρούνται στον 
Κοινό Λογαριασµό είτε προέρχονται αυτές από τις συναλλαγές που καταρτίστηκαν προ της 
παραλαβής από την ΠΗΓΑΣΟΣ της γραπτής γνωστοποίησης του θανάτου Πελάτη είτε 
µετά.  Σε κάθε περίπτωση, για οφειλές έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ από συναλλαγές που είχαν 
καταρτισθεί στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης και καταχωρήθηκαν στον Κοινό 
Λογαριασµό κατόπιν εντολών που είχαν δοθεί στην ΠΗΓΑΣΟΣ πριν αυτή λάβει γνώση του 
θανάτου Πελάτη, ευθύνεται και ο εν λόγω Πελάτης µέσω των κληρονοµικών διαδόχων του 
ως ευθυνοµένων εις ολόκληρον µε τους λοιπούς συνδικαιούχους-Πελάτες του Κοινού 
Λογαριασµού. 

 Τυχόν τελευταίος επιζήσας συνδικαιούχος Πελάτης εντέλλεται την ΠΗΓΑΣΟΣ να πράξει 
παν ό,τι απαιτείται για την ενοποίηση της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας µε την ατοµική του 
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µερίδα που τηρείται στο Σ.Α.Τ. εφόσον µοναδικός χειριστής των µερίδων αυτών είναι η 
ΠΗΓΑΣΟΣ.  

16. Οι Πελάτες υποχρεούνται να συντονίζουν µεταξύ τους τις ενέργειές τους και να 
συνεννοούνται µεταξύ τους πριν δώσουν εντολές στην ΠΗΓΑΣΟΣ στο πλαίσιο της 
παρούσας. Εφόσον η ΠΗΓΑΣΟΣ δέχεται εντολές από περισσότερους του ενός 
συνδικαιούχους Πελάτες, τις εκτελεί µε τη χρονική σειρά που τις λαµβάνει. Αν η ΠΗΓΑΣΟΣ 
λάβει εντολές από περισσότερους συνδικαιούχους Πελάτες ταυτόχρονα ή µε µικρή χρονική 
απόκλιση και αν οι εντολές που λαµβάνει είναι, κατά την απόλυτη κρίση της, αντιφατικές 
µεταξύ τους ή η εκτέλεσή τους θα µπορούσε να κριθεί ότι συνιστά παράβαση νοµοθετικών 
διατάξεων ή κανονιστικών ρυθµίσεων, τότε η ΠΗΓΑΣΟΣ έχει το δικαίωµα, χωρίς να φέρει 
οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Πελατών,  
-  είτε να επιλέξει µεταξύ των περισσοτέρων εντολών/οδηγιών που έλαβε, 

ανακοινώνοντας στο µέτρο του δυνατού, και εκ των υστέρων, την ύπαρξη των 
περισσότερων εντολών στους Πελάτες, κατά τους όρους της παραγράφου 10, καθώς 
και τη σχετική απόφασή της  

-  είτε να αρνηθεί την εκτέλεση των αντιφατικών εντολών  
-  είτε να ζητήσει να λάβει έγγραφη εντολή από οποιονδήποτε Πελάτη.  
Σε κάθε περίπτωση η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται έναντι των Πελατών για αντιφατικές 
εντολές ή για εντολές που θα µπορούσε να κριθεί ότι συνιστούν παράβαση νοµοθετικών ή 
κανονιστικών ρυθµίσεων, ιδίως στην περίπτωση που µια εντολή δίδεται χωρίς να έχει 
εκτελεσθεί προηγούµενη ή όταν έχει ξεκινήσει προπαρασκευαστική ενέργεια για την 
εκτέλεση άλλης εντολής.  

17. Η ΠΗΓΑΣΟΣ διατηρεί το δικαίωµα να ζητεί, κατά την κρίση της, τη σύµπραξη όλων των 
Πελατών για επιµέρους θέµατα που αφορούν τον Κοινό Λογαριασµό. 

18. Οι σχέσεις µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και των Πελατών στο πλαίσιο λειτουργίας της παρούσας 
Πρόσθετης Πράξης διέπονται συµπληρωµατικά από τη Σύµβαση Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών και λοιπές ειδικές συµβάσεις που έχουν συναφθεί µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και 
κάθε Πελάτη, οι διατάξεις των οποίων – εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα 
Πρόσθετη Πράξη – εφαρµόζονται αναλογικώς στην παρούσα.  

19. Πέραν όσων αναφέρονται στη Σύµβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχει 
συναφθεί µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και κάθε Πελάτη και µε την επιφύλαξη των εποµένων 
εδαφίων, η παρούσα λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που η ΠΗΓΑΣΟΣ λάβει γνώση 
γεγονότος πτώχευσης ή θέσης οποιουδήποτε Πελάτη σε δικαστική συµπαράσταση, οπότε 
το περιεχόµενο του Κοινού Λογαριασµού περιέρχεται ισοµερώς σε όλους τους Πελάτες. 
Κάθε Πελάτης οφείλει να γνωρίσει χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην ΠΗΓΑΣΟΣ την 
πτώχευση ή τη θέση σε δικαστική συµπαράσταση οποιουδήποτε Πελάτη-συνδικαιούχου,. 
Είναι έγκυρες όλες οι πράξεις που έχουν διενεργηθεί σε σχέση µε τον Κοινό Λογαριασµό 
πριν η ΠΗΓΑΣΟΣ λάβει γνώση των ανωτέρω γεγονότων, των πράξεων αυτών 
λογιζοµένων ως καταρτισθεισών ως προς τους υπολοίπους Πελάτες-συνδικαιούχους. Σε 
κάθε περίπτωση, οι τελευταίοι υπόλοιποι Πελάτες-συνδικαιούχοι ευθύνονται εις ολόκληρον 
έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ για κάθε οφειλή Πελάτη-συνδικαιούχου, ως προς τον οποίο επήλθε 
γεγονός εκ των ανωτέρω σε σχέση µε τον Κοινό Λογαριασµό.  

20. Κάθε Πελάτης οφείλει να γνωστοποιήσει χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην ΠΗΓΑΣΟΣ την 
επέλευση οποιουδήποτε γεγονότος που έχει ως αποτέλεσµα την απαγόρευση διάθεσης 
περιουσιακών στοιχείων Πελάτη-συνδικαιούχου. Έως την άρση του γεγονότος αυτού η 
ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να µην καταρτίζει συναλλαγές µε αντικείµενο αξίες καταχωρηµένες 
στον Κοινό Λογαριασµό 

21.  Οι περιεχόµενες στην παρούσα εξουσιοδοτήσεις ισχύουν µέχρι την έγγραφη ανάκλησή 
τους από όλους τους Πελάτες, η οποία γνωστοποιείται προς την ΠΗΓΑΣΟΣ και ισχύουν δε 
µετά πάροδο πέντε ηµερών από την παραλαβή τους από την ΠΗΓΑΣΟΣ. Η ανάκληση 
αυτή δεν ισχύει αν, βάσει της ανακαλουµένης εξουσιοδοτήσεως, έχει διενεργηθεί πράξη, τα 
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αποτελέσµατα της οποίας αναµένονται ή επέρχονται και µετά την προθεσµία αυτή.  Η 
ΠΗΓΑΣΟΣ, σε περίπτωση ανάκλησης εξουσιοδοτήσεως, δικαιούται να καταγγείλει αζηµίως 
την παρούσα σύµβαση.  

22.  Οι διατάξεις για τη µονοµερή τροποποίηση της Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών και των εν  γένει συµβάσεων µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και κάθε Πελάτη, που 
προβλέπονται στις κατ’ ιδίαν συµβάσεις µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ ισχύουν αναλόγως και στην 
παρούσα. Η ΠΗΓΑΣΟΣ αρκεί να ενηµερώσει για τις τροποποιήσεις αυτές οποιονδήποτε 
πελάτη. 

23. Συµβατική τροποποίηση της παρούσας σύµβασης απαιτεί τη σύµπραξη, αφενός, της 
ΠΗΓΑΣΟΣ και, αφετέρου, οποιουδήποτε Πελάτη.  

Η σύµβαση καταρτίστηκε και υπογράφεται σε ………. (….) πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν 
από ένα ο κάθε ένας από τους Πελάτες και τα υπόλοιπα η ΠΗΓΑΣΟΣ. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
H ΠΗΓΑΣΟΣ                                                        Οι Πελάτες 


