
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ 

 
Γενικός κατάλογος χρεώσεων αμοιβών και εξόδων κατά την παροχή  

Επενδυτικών Υπηρεσιών 
 
 
Α. ΛΗΨΗ- ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ  
 
1. Συναλλαγές σε τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (1) 
 
α) Προμήθειες ΠΗΓΑΣΟΣ (εμφανίζεται στο πινακίδιο) 

Αξία συναλλαγής 
Ποσοστό προμήθειας επί της 

αξίας συναλλαγής 
Ποσοστό προμήθειας Intraday επί 

της αξίας συναλλαγής 
ελάχιστη χρέωση προμήθειας για 

όλες τις συναλλαγές 

έως €3000,00 0.10% - 1.00% 0,10% - 0,50% 4,00 €  

€3000,01 - €9000,00 0.10% - 0.75% 0,10% - 0,50% 4,00 €  

άνω των €9000,00 0.10% - 0.50% 0,10% - 0,50% 4,00 €  

 
 
β) Χρεώσεις ΠΗΓΑΣΟΣ (εμφανίζεται στο πινακίδιο) 

 Ποσοστό επί της αξίας συναλλαγής 
Προμήθεια Εκκαθαριστικού Μέλους 

(πρώην μεταβιβαστικά) 0.04% 
 
 
γ) Χρεώσεις ΕΧΑΕ (εμφανίζεται στο πινακίδιο) 

 Ποσοστό επί της αξίας συναλλαγής ποσό 
Χρέωση Συναλλαγών Χ.Α. επί 

μετοχών/ομολόγων (3) 0.0125%   

   

Χρέωση ανά εντολή (3)  0.06 € 
 
 
δ) Χρεώσεις ΕΤ.ΕΚ. (εμφανίζεται στο πινακίδιο) 

 Ποσοστό επί της αξίας συναλλαγής ποσό 

Εκκαθαριστικά Δικαιώματα 0.02%   

Έξοδα Μετάθεσης (8)  1.00€ 

Έξοδα Διακανονισμού (8)  0.50€ 
 
 
ε) Φόροι (εμφανίζεται στο πινακίδιο) 

 Ποσοστό επί της αξίας συναλλαγής 

Φόρος Πώλησης (4) 0.20% 
 
 
 
στ) Χρεώσεις Χειριστών Σ.Α.Τ. / Υπέρ ΕΧΑΕ 

Συνδρομή για χαρτοφυλάκια μέσης αξίας άνω των 15.000 € (5) 

από - έως χρέωση   

15.000,01 € - 100.000.000 € 0.0031%   

100.000.001 € - 500.000.000 € 0.0029%   

500.000.001 € - 2.500.000.000 € 0.0027%   

2.500.000.001 € - 5.000.000.000 € 0.0026%   

άνω των 5.000.000.000 € 0.0023%   
 
 
Το συνολικό κόστος συναλλαγής στην Αγορά Αξιών του ΧΑ διαμορφώνεται ως εξής:  



- Επί συναλλαγών αγοράς: αξία αγοράς + α + β +γ +δ + στ 
- Επί συναλλαγών πώλησης: α+ β + γ + δ + ε + στ (το σύνολο αυτών αφαιρείται από το τίμημα πώλησης που αποδίδεται 

στον πελάτη) 
[Σημειώνεται ότι στη συνολική επιβάρυνση του πελάτη προστίθενται και η αμοιβή θεματοφυλακής καθώς και το κόστος 
διατήρησης λογαριασμού, όπως ειδικότερα περιγράφονται παρακάτω, τα οποία δεν επιβαρύνουν έκαστη συναλλαγή χωριστά] 
 
2. Συναλλαγές σε τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (1) (4) 
α) Προμήθεια συναλλαγής 

προϊόν     από έως 

     

FT20   1 € 21,40 € 

     

OFT20   3,10 € 13 € 

     

STOCK FUTURES Από 0,10% έως 0,90% επί αξίας συναλλαγής   

STOCK LENDING Από 3% έως 12% επί του μηνιαίου εσόδου   

STOCK BORROWING Από 0,07% έως 0.60% επί της αξίας συναλλαγής   
 
β) Προμήθεια για άνοιγμα και κλείσιμο θέσεων 

προϊόν από έως   

    

FT20 2,3 € 19,40 €   

    

OFT20 2,1 € 13 €   

    

STOCK FUTURES 0,10% 0,90% επί της αξίας συναλλαγής 

STOCK LENDING Από 3% έως 12% επί του μηνιαίου εσόδου 

STOCK BORROWING Από 0,07% έως 0,60% επί της αξίας συναλλαγής 
 
γ) Λοιπές χρεώσεις (2) 
Κόστη Ε.Χ.Α.Ε. 

προϊόν Επί Συναλλαγής 
Επί Λήξης Συμβολαίου / Εξάσκησης 

δικαιώματος 

 Από Έως Από Έως 

FT20 0,80 € 1,60 € 

   

BANK INDEX 0,40 € 0,80 € 

OFT20 0.70 € 0.80 € 

STOCK FUTURES 0,05 € 0.75 € 0,00 € 

STOCK OPTIONS 0,50 € 0,40 € 

 
δ) Προμήθεια Παράδοσης / Παραλαβής Ε.Χ.Α.Ε.(6)  

προϊόν  

STOCK FUTURES 0,50 € 

STOCK OPTIONS 0,50 € 

 
 
Το συνολικό κόστος συναλλαγής στην Αγορά Παραγώγων  του ΧΑ διαμορφώνεται ως εξής:  
- Επί συναλλαγών αγορών: α + β +γ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ  ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ] 
- Επί συναλλαγών πωλήσεων: α + β +γ  ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ] 
 
 
 
 
 
3. Συναλλαγές σε τίτλους της Αγοράς  Ομολόγων Εσωτερικού 



 

ελάχιστη χρέωση προμήθειας για όλες τις συναλλαγές επί ομολόγων εσωτερικού 

5,00 €  
 
Οι προμήθειες υπολογίζονται επί της αξίας της Συναλλαγής 

προϊόν από έως  

Όλα  τα Ομόλογα 0,10% 2% 
 
4. Συναλλαγές σε τίτλους της Αγοράς  Ομολόγων Εξωτερικού 
 

ελάχιστη χρέωση προμήθειας για όλες τις συναλλαγές επί ομολόγων εξωτερικού 

5,00 €  
 
Οι προμήθειες υπολογίζονται επί της αξίας της Συναλλαγής 

προϊόν από έως  

Όλα  τα Ομόλογα 0,10% 2% 
 
[Σημειώνεται ότι στη συνολική επιβάρυνση του πελάτη προστίθενται και η αμοιβή θεματοφυλακής καθώς και το κόστος 
διατήρησης λογαριασμού, όπως ειδικότερα περιγράφονται παρακάτω, τα οποία δεν επιβαρύνουν έκαστη συναλλαγή χωριστά] 



5. Συναλλαγές σε παράγωγα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού 
 

ελάχιστη χρέωση προμήθειας για όλες τις συναλλαγές επί παραγώγων εξωτερικού 

5,00 € έως 50,00 € (αναλόγως την εκτελούσα επιχείρηση)  

 
 
 
 
 

ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
(ΠΗΓΑΣΟΣ & ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)

FDAX Dax EUR 25,00
FESX Eurostoxx 50 EUR 15,00
FGBL Bund EUR 15,00
FSMI SMI CHF 15,00

single stock EUR 20,00
ES mini S&P 500 USD 25,00
NQ mini NASDAQ 100 USD 20,00
6E Euro FX USD 17,50
E7 mini Euro Fx USD 12,50
6B British Pound USD 12,50
6J Japanese Yen USD 17,50
J7 mini Japanese Yen USD 12,50
6A australian dollar USD 17,50
6C canadian dollar USD 17,50
6S Swiss Franc USD 17,50
RY Euro FX/ Japanese Yen JPY 2.500,00
RP Euro FX/ British Pound GBP 12,50
RF Euro FX/swiss Franc CHF 20,00

NKD Nikkei 225 $ USD 20,00
CL Crude Oil USD 50,00
QM mini Crude Oil USD 25,00
NG Natural Gas USD 30,00
QG mini Natural Gas USD 15,00
GC Gold USD 40,00
YG mini Gold USD 15,00
SI Silver USD 40,00
YI mini Silver USD 15,00

YM mini Dow 5$ USD 20,00
ZN 10-Yr t-note USD 20,00
ZB 30-Yr t-Bond USD 20,00
ZC Corn USD 20,00
ZS Soybean USD 20,00
ZW Wheat USD 20,00

ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
(ΠΗΓΑΣΟΣ & ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)

ODAX DAX EUR 15,00
single stock EUR 15,00

OES e-mini S&P 500 USD 15,00
OEC EUR USD 15,00
OBP GBP USD 15,00

NYMEX LO light sweet Crude Oil USD 30,00
COMEX OG Gold USD 20,00
CBOE single stock USD 15,00

FUTURES

OPTIONS

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

COMEX

CBOT

EUREX

CME

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

EUREX

CME

NYMEX

klad
Typewriter
ΑΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

klad
Typewriter
ΑΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ



 
 
 
 
 
6. Συναλλαγές σε τίτλους που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού 

ελάχιστη χρέωση προμήθειας για όλες τις συναλλαγές μετοχών σε αγορές εξωτερικού 

5,00 € έως 50,00 € (αναλόγως την εκτελούσα επιχείρηση)  

 
Άλλες χρεώσεις (δεν συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό κόστος συναλλαγής): 
i) Φόρος πώλησης μετοχών: 0.20% επί της αξίας συναλλαγής 
 
[Σημειώνεται ότι στη συνολική επιβάρυνση του πελάτη προστίθενται και η αμοιβή θεματοφυλακής καθώς και το κόστος 
διατήρησης λογαριασμού, όπως ειδικότερα περιγράφονται παρακάτω, τα οποία δεν επιβαρύνουν έκαστη συναλλαγή χωριστά] 
 
Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ) 
Η τιμολογιακή πολιτική καθορίζεται αναλόγως του τύπου χαρτοφυλακίου, της διάρκειας της συνεργασίας, του ύψους του 
χαρτοφυλακίου, του είδους των συναλλαγών  που επιλέγει ο κάθε πελάτης. Οι ιδιώτες πελάτες καταβάλλουν: 
 Αμοιβή διαχείρισης (management fee) στην ονομαστική αξία του χαρτοφυλακίου (0,5%-3%, αναλόγως της αξίας του υπό 

διαχείριση χαρτοφυλακίου και τυχόν συμφωνίας καταβολής αμοιβής υπεραπόδοσης) 
 Αμοιβή υπεραπόδοσης (performance fee), εφόσον έχει συμφωνηθεί (10%-20%, αναλόγως της αξίας του υπό διαχείριση 

χαρτοφυλακίου) 
 Προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών επί μετοχών (κλιμακωτή μέχρι 1% επί της αξίας εκάστης συναλλαγής) 
 Προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών επί παραγώγων (ως άνω υπό Α.2. του παρόντος Παραρτήματος) 
 
 
Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ) 
Προμήθεια: έως 3% (ετησιοποιημένο) της μέσης τριμηνιαίας αξίας του χαρτοφυλακίου του Πελάτη και καταβάλλεται στο τέλος 
κάθε ημερολογιακού τριμήνου, και με ελάχιστο όριο καταβολής ανά ημερολογιακό τρίμηνο το ποσό των 125,00 Ευρώ. Το κόστος 
των συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών συμβουλών επιβαρύνει τον πελάτη ξεχωριστά. 
 
 
Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (ή ΠΜΔ) ΤΟΥ Χ.Α. 
Προμήθεια: έως 0,2% (ετησιοποιημένο) του μηνιαίου μέσου όρου της αξίας του λογαριασμού του Πελάτη και καταβάλλεται στο 
τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα (επιπλέον του κόστους των συναλλαγών). 
 
 
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (margin accounts)(9) 
Επιτόκιο 9% επί του ποσού της παρασχεθείσας πίστωσης (επιπλέον του κόστους των συναλλαγών που διενεργούνται με πίστωση) 
 
 
ΣΤ. ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ (επιπλέον του κόστους συναλλαγών) 

Επιτόκιο Υπερημερίας: 9% 

Προεξοφλητικό επιτόκιο: 9% 

Κόστος Διατήρησης Λογαριασμού: 6€ ανά τρίμηνο πλέον ΦΠΑ (αφορά επενδυτικούς λογαριασμούς με καθαρή θέση άνω των 500€) 

Έξοδα ενημέρωσης: μέχρι 30€ ετησίως  

(1) Για αυξημένο μηνιαίο τζίρο ή/και συναλλαγές σε άλλα τμήματα της ΠΗΓΑΣΟΣ το ποσοστό προμήθειας μειώνεται 
(2) Οι προμήθειες του ΧΠΑ  είναι μεταβλητές και αναθεωρούνται κάθε τρίμηνο. Αναγράφονται οι ισχύουσες την   02/09/2019. 
(3) Αφορούν σε χρεώσεις Μελών Χ.Α.. Ως εντολή λογίζεται καθέ κίνηση εκτελεσμένη ή ανεκτέλεστη που διαβιβάζεται στο 
Χρηματιστήριο, δηλαδή Εντολή, Αλλαγή εντολής και Ακύρωση Εντολής, που δεν έχει χρεωθεί σε άλλο πινακίδιο 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ) EUROPE 
Ελάχιστη χρέωση 

προμήθειας 

έως 1,00 % 

 15,00€ έως 60€ 
270 DKK 

150 έως 310 SEK 
20 έως 50 CHF 

15 έως 30 GBP (7) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ) AMERICA 
Ελάχιστη χρέωση 

προμήθειας 
έως 1,00% FOR NON PENNY STOCKS (10) 

Από $0,04 per share έως $0.10 per share FOR  PENNY STOCKS (10) 
15 έως 35$ 

15 έως 30 CAD 



(4) Εκτός από δικαιώματα επί μετοχών 
(5) Υπέρ ΕΧΑΕ 
(6) Πρόκειται για options on futures, οπότε η εξάσκησή τους δε συνεπάγεται φυσική παράδοση, αλλά θέση σε future.  
(7) Η χρέωση της προμήθειας του πινακιδίου για συναλλαγές που εκτελούνται στο London Stock Exchange, θα είναι η 
συμφωνηθείσα προμήθεια του πελάτη, πλέον του stamp (0,50% στις αγορές μετοχών εταιριών της Μεγάλης Βρετανίας), πλέον του 
PMT levy (1£ ανά συναλλαγή που υπερβαίνει τις 10.000£). 
(8) Η χρέωση γίνεται ανά Τίτλο. 
(9) Αφορά παροχή πιστώσεων από την ΠΗΓΑΣΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
(10) Η κάθε εκτελούσα επιχείρηση μπορεί να ορίζει διαφορετικά μία μετοχή ώς PENNY STOCK 

 
Η ΠΗΓΑΣΟΣ προειδοποιεί τον Πελάτη ότι ενδέχεται να προκύψουν και άλλα κόστη, περιλαμβανομένων και φόρων σε σχέση με τις 
συναλλαγές στο χρηματοπιστωτικό μέσο ή με την επενδυτική υπηρεσία, που δεν επιβάλλονται από την ΠΗΓΑΣΟΣ. 
Η ΠΗΓΑΣΟΣ ενδέχεται να καταβάλει σε ΑΕΕΔ ή ΕΠΕΥ με τις οποίες συνεργάζεται ποσά που θα αναλογούν σε αμοιβές των εν λόγω 
επιχειρήσεων για τη διαμεσολάβησή τους στην κατάρτιση των συναλλαγών του πελάτη, όπως θα ενημερώνει ειδικότερα τον 
Πελάτη κατά περίπτωση. Οι προμήθειες που χρεώνει η Εταιρία μπορεί να διαφοροποιηθούν βάσει της συχνότητας και του ύψους 
των συναλλαγών, του ποσοστού των εντολών που διαβιβάζονται, που τελικά εκτελούνται, και του ύψους του χαρτοφυλακίου του 
πελάτη. 
 
 

 


