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Εισαγωγή 

Η  Πήγασος Χρηματιστική Α.Ε.Π.Ε.Υ. (εφεξής η «Εταιρεία») στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου 4514/2018 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ο 
οποίος ενσωματώνει τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, όταν διαθέτει ή προσφέρει χρηματοπιστωτικά μέσα (τα οποία δεν κατασκευάζει η ίδια), 
λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με αυτά, από τους κατασκευαστές τους και να κατανοήσει τη φύση και τα χαρακτηριστικά του κάθε 
χρηματοπιστωτικού μέσου. Περαιτέρω, βάσει των πληροφοριών αυτών, καθώς και βάσει των διαδικασιών που ακολουθεί, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα 
για να διασφαλίσει ότι το κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου απευθύνεται σε κατηγορίες πελατών των οποίων τα χαρακτηριστικά, οι ανάγκες και οι 
πιθανοί επενδυτικοί στόχοι συνάδουν με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (προσδιορισμός αγοράς - στόχου). Επίσης, η Εταιρεία διαθέτει επαρκείς 
ρυθμίσεις παρακολούθησης των ανωτέρω προϊόντων για να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σκοπεύει να προσφέρει ή να προτείνει 
είναι συμβατά με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της προσδιορισμένης αγοράς-στόχου.  
Στην περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ενεργεί ως κατασκευαστής οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου που 
διαθέτει σε πελάτες της (πράγμα που δεν ισχύει επί του παρόντος), θα εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες για την έγκριση του εν λόγω 
χρηματοπιστωτικού μέσου, προσδιορίζοντας μία συγκεκριμένη αγορά - στόχο, εντός της αντίστοιχης κατηγορίας πελατών για κάθε χρηματοπιστωτικό 
μέσο, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τους πιθανούς επενδυτικούς στόχους των πελατών στους οποίους πρόκειται να 
απευθύνεται το χρηματοπιστωτικό μέσο και εξασφαλίζοντας ότι αξιολογούνται όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη συγκεκριμένη αγορά-στόχο καθώς 
και ότι η σκοπούμενη στρατηγική διανομής του χρηματοπιστωτικού μέσου είναι κατάλληλη για την αγορά-στόχο. 
 
Προς το σκοπό της κατάλληλης διάθεσης των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο των υπηρεσιών της, η Εταιρεία εφαρμόζει την 
απαιτούμενη διαδικασία Διακυβέρνησης και Παρακολούθησης Προϊόντων, την οποία έχει θεσπίσει με βάση το σύνολο των πληροφοριών και των 
δεδομένων που έχει στη διάθεσή της για τους πελάτες της, μέσω των επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών που παρέχει σε αυτούς. Στο πλαίσιο αυτό, 
όταν οι υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία περιορίζονται στη λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών, λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις υπηρεσίες αυτές δεν 
υποχρεούται να προβαίνει σε έλεγχο καταλληλότητας (ή ακόμη και σε έλεγχο συμβατότητας στις περιπτώσεις που ορίζονται στο νόμο), ενδέχεται να μην 
λαμβάνει από τους πελάτες της πλήρεις πληροφορίες σε σχέση με τη γνώση και την εμπειρία τους, τους επενδυτικούς στόχους και ανάγκες τους, την 
οικονομική τους κατάσταση και την ανοχή τους στους κινδύνους. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις αυτές, τα στοιχεία που δεν λαμβάνει η Εταιρία δεν θα 
μπορούν να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της αξιολόγησης της αγοράς-στόχου των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο των υπηρεσιών 
της. 
Με το παρόν έντυπο, η Εταιρεία επιθυμεί να πληροφορήσει τους πελάτες της σχετικά με τις κατηγορίες αγοράς-στόχου που έχει διαμορφώσει ως προς το 
κάθε διαθέσιμο προϊόν και με την αντιστοίχισή τους σε διαφορετικές κατηγορίες πελατών. Οι περιγραφές της αγοράς στόχου που παρατίθενται στο 
παρόν έγγραφο αφορούν σε επίπεδο κατηγορίας χρηματοπιστωτικών μέσων, δεν είναι εξαντλητικές και ενδέχεται να είναι λιγότερο εξειδικευμένες σε 
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σχέση με τις περιγραφές της αγοράς στόχου του Κατασκευαστή των χρηματοπιστωτικών μέσων. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση οι πιο 
εξειδικευμένες  περιγραφές της αγοράς στόχου θα υπερισχύουν των γενικών περιγραφών. 
 
Η διάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων από την Εταιρεία, υπό την ιδιότητα του διανομέα αυτών, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση πράξη προσωπικής 
προτροπής ή σύστασης για την απόκτησή τους, κάθε δε σχετική επικοινωνία αφορά στην πληροφόρηση του πελάτη ο οποίος και λαμβάνει την επενδυτική 
απόφαση. Επίσης, το γεγονός ότι ένας πελάτης μπορεί να εμπίπτει στην αγορά-στόχο μιας συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων δεν συνεπάγεται άνευ 
ετέρου ότι οποιοδήποτε προϊόν είναι κατάλληλο για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων ή ταιριάζει, εν γένει, με τα ατομικά του επενδυτικά 
χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να γνωστοποιήσει στον κάθε πελάτη τυχόν επιφυλάξεις της ως προς τη συμβατότητα 
συγκεκριμένου προϊόντος με τα ατομικά χαρακτηριστικά γνώσης και εμπειρίας του πελάτη, ενώ περαιτέρω εφιστά την προσοχή στο ότι, βάσει των 
υπηρεσιών που παρέχει, δεν αναλαμβάνει να εξετάζει την καταλληλότητα των προϊόντων για την επίτευξη συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων. 
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Αντιστοίχιση προϊόντων με αγορά-στόχο 
(άρθ. 16 παρ. 3 και 24 παρ. 2 ν.4514/2018, άρθ. 9 και 10 της Απ.1/808/7.2.2018 ΕΚ) 

 
 
1. Ανάλυση δεδομένων που λαμβάνονται υπόψη για τη διενέργεια της αντιστοίχισης 
1.1. Χαρακτηριστικά επενδυτών που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του καθορισμού αγοράς-στόχου 
 
α) Κατηγορίες επενδυτών βάσει ατομικής ιδιότητας:  

Βάσει της ατομικής τους ιδιότητας και αναλόγως του αν πληρούν τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο ν. 4514/2018, οι επενδυτές διακρίνονται οι 
παρακάτω κατηγορίες: 

Ιδιώτης: επενδυτής που δεν πληροί τα κριτήρια του νόμου 4514/2018 ώστε να θεωρηθεί επαγγελματίας επενδυτής 
Επαγγελματίας: επενδυτής που εμπίπτει στις προκαθορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών επενδυτών του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 4514/2018 ή 
έχει αξιολογηθεί ως επαγγελματίας κατόπιν δικού του αιτήματος στο πλαίσιο των σχετικών ρυθμίσεων του ν. 4514/2018.  
Επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος: ο επενδυτής που εμπίπτει στις κατηγορίες του άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 4514/2018. 
 

β) Επίπεδο Γνώσεως και Εμπειρίας Επενδυτή: 
Βάσει της γνώσης και εμπειρίας των επενδυτών, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία που χορηγούν στην Εταιρία, οι επενδυτές διακρίνονται οι 
παρακάτω κατηγορίες: 

Επενδυτής με Γενική Παιδεία χωρίς βασικές γνώσεις: Επενδυτής που δεν διαθέτει βασικές γνώσεις (όπως ορίζονται παρακάτω), αλλά έχει 
επαρκές επίπεδο αντίληψης ώστε να είναι σε θέση να αντιληφθεί βασικά χαρακτηριστικά των επενδύσεων (π.χ. έννοια του επενδυτικού κινδύνου 
και της απόδοσης, τους διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες μιας επένδυσης, διάκριση χρηματοπιστωτικών μέσων από τραπεζικές καταθέσεις 
κλπ.), να κατανοήσει γενικές περιγραφές των διαφορετικών κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων και να προσδιορίσει τους επενδυτικούς του 
στόχους με γενικό τρόπο. Ο κάθε πελάτης της Εταιρίας που έχει γίνει αποδεκτός και έχει ανοίξει λογαριασμό θεωρείται ότι έχει τουλάχιστον 
Γενική Παιδεία. 
Επενδυτής με Βασική Γνώση: Επενδυτής που έχει βασικές γνώσεις σε σχέση με τουλάχιστον μία κατηγορία επενδυτικού προϊόντος, ώστε να είναι 
σε θέση να καταλάβει τα βασικά χαρακτηριστικά της και να λάβει επενδυτική απόφαση βασιζόμενος στα προβλεπόμενα εγκεκριμένα έγγραφα 
που παρέχουν βασικές πληροφορίες για το επενδυτικό προϊόν, δυνάμενος να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που αναδεικνύονται μέσα από τα 
έγγραφα αυτά.   
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Επενδυτής με Μεσαία Γνώση:  Το επίπεδο γνώσης και εμπειρίας ενός επενδυτή που είναι σε θέση να καταλάβει τα χαρακτηριστικά μη σύνθετων 
προϊόντων καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά σύνθετων προϊόντων και να λάβει επενδυτική απόφαση βασιζόμενος στα προβλεπόμενα 
εγκεκριμένα έγγραφα, που παρέχουν βασικές πληροφορίες για το επενδυτικό προϊόν και αντιλαμβανόμενος τους κινδύνους που αναδεικνύονται 
μέσα από τα έγγραφα αυτά .   
Επενδυτής με Καλή γνώση: Το επίπεδο γνώσης και εμπειρίας ενός επενδυτή που  

- είναι σε θέση να καταλάβει τα χαρακτηριστικά μη σύνθετων και σύνθετων προϊόντων και να λάβει επενδυτική απόφαση για τα επενδυτικά 
προϊόντα και τις επενδυτικές συναλλαγές ή/και 

- διαθέτει εμπειρία στο χρηματοοικονομικό κλάδο και σε χρηματιστηριακές  συναλλαγές, που μπορεί να συνδυάζεται με εμπειρία που 
προκύπτει και από τη λήψη επενδυτικών συμβουλών ή διακριτικής διαχείρισης, έχοντας πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό συναλλαγών 
στο ελάχιστο χρονικό διάστημα που εκάστοτε θεωρεί η Εταιρεία επαρκείς, εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου που προηγείται του χρόνου 
συμπλήρωσης του σχετικού ερωτηματολογίου. 

γ) Αντοχή του επενδυτή σε κίνδυνο: 
Βάσει της οικονομικής δυνατότητας των επενδυτών να υποστούν ζημιές από την πραγματοποίηση επενδύσεων, διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες: 

Μικρή αντοχή σε κίνδυνο: Ως επενδυτής με μικρή δυνατότητα να υποστεί ζημιά νοείται ο επενδυτής με περιορισμένη δυνατότητα απώλειας 
κεφαλαίου. 
Μεσαία αντοχή σε κίνδυνο: Ως επενδυτής με μεσαία δυνατότητα να υποστεί ζημιά νοείται ο επενδυτής με αποδοχή μικρού μέρους απώλειας 
κεφαλαίου. 
Σχετικά μεγάλη αντοχή σε κίνδυνο: Ως επενδυτής με σχετικά μεγάλη δυνατότητα να υποστεί ζημιά νοείται ο επενδυτής με αποδοχή ολικής απώλειας 
κεφαλαίου. 
Μεγάλη αντοχή σε κίνδυνο: Ως επενδυτής με μεγάλη δυνατότητα να υποστεί ζημιά νοείται ο επενδυτής με αποδοχή απώλειας ακόμη και πέραν του 
αρχικώς επενδεδυμένου κεφαλαίου. 

 
 
 
 
 
1.2. Στοιχεία κινδύνου και απόδοσης προϊόντων και στόχων επενδυτών 
α) Σχέση κινδύνου - ανταμοιβής  
Αναλόγως της σχέσης  κινδύνου – ανταμοιβής που χαρακτηρίζει ένα προϊόν και των αντίστοιχων επιδιώξεων ενός επενδυτή, διαχωρίζονται οι παρακάτω 
κατηγορίες: 
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Συντηρητικού χαρακτήρα: Τίθεται ως βασική προτεραιότητά η διατήρηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου χωρίς την επιδίωξη σημαντικής αύξησης του 
κεφαλαίου.   
Ισορροπημένου χαρακτήρα: Βασίζεται στην αποδοχή σε κάποιο βαθμό βραχυπρόθεσμου κινδύνου με στόχο την μακροπρόθεσμη αύξηση του 
κεφαλαίου. 
Επιθετικού χαρακτήρα: Προϋποθέτει τη αποδοχή του κινδύνου απώλειας μεγάλου μέρους ή του συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου, προς 
επιδίωξη υψηλών αποδόσεων σε βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. 

 
β) Επενδυτικός ορίζοντας: 
Αναλόγως της διάρκειας για την οποία ενδείκνυται η διατήρηση ενός προϊόντος και της αντίστοιχης πρόθεσης του επενδυτή για το χρόνο τοποθέτησης 
των επενδεδυμένων κεφαλαίων, διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες: 

Βραχυπρόθεσμος επενδυτικός ορίζοντας: Η προοπτική διατήρησης μιας επένδυσης για χρονικό διάστημα έως 1 έτος. 
Μεσοπρόθεσμος επενδυτικός ορίζοντας: Η προοπτική διατήρησης μιας επένδυσης για χρονικό διάστημα από 1-3. 
Μακροπρόθεσμος επενδυτικός ορίζοντας: Η προοπτική διατήρησης μιας επένδυσης για χρονικό διάστημα από 3 έτη και άνω. 

 
γ) Δείκτες κινδύνου 
O συνθετικός δείκτης κινδύνου SRRI ορίστηκε το 2009 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών με στόχο να παρέχει στους επενδυτές μια μέθοδο 
αξιολόγησης του κίνδυνου ενός προϊόντος, μέσω διαβάθμισης ακεραίων αριθμών μεταξύ 1 – 7, όπως απεικονίζεται παρακάτω:  
 

 
1-2 : Χαμηλού Κινδύνου ( Low Risk ) 
3-4 : Μεσαίου Ρίσκου ( Medium Risk) 
5-7 : Yψηλού Ρίσκου ( High Risk ) 
 

    
 
Ο δείκτης αυτός συναντάται σε ενημερωτικά έντυπα που εκδίδονται κατά κανόνα από τους κατασκευαστές προϊόντων. 
 
Περαιτέρω, στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου ενός προϊόντος σταθερού εισοδήματος αντλούνται από την πιστοληπτική διαβάθμισή του 
από οίκους αξιολόγησης, με βάση την παρακάτω ανάλυση: 
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1.3. Κανάλια Διάθεσης Χρηματοπιστωτικών Μέσων   
Ως κανάλια διάθεσης νοούνται για τους σκοπούς του παρόντος τα εξής: 
α) Μόνο λήψη-διαβίβαση ή εκτέλεση εντολών πελατών - Απλά χρηματοπιστωτικά  μέσα χωρίς έλεγχο συμβατότητας. 
β) Μόνο λήψη-διαβίβαση ή εκτέλεση εντολών πελατών – Χρηματοπιστωτικά μέσα με έλεγχο συμβατότητας , όπου προβλέπεται.  
γ) Τοποθέτηση και υπηρεσίες συνδεόμενες με αναδοχές με ή χωρίς έλεγχο συμβατότητας. 
 

2. Κατηγορίες πελατών για τους σκοπούς του καθορισμού αγοράς-στόχου 

Για τον καθορισμό των κατηγοριών πελατών, λαμβάνεται υπόψη ότι δεν παρέχονται υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ούτε επενδυτικών 
συμβουλών, αλλά μόνο οι επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης-διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών. Στην περίπτωση κατά την οποία η ΠΗΓΑΣΟΣ παρέχει ένα 
χρηματοπιστωτικό μέσο στο πλαίσιο υπηρεσιών τοποθέτησης ή υπηρεσιών συνδεομένων με αναδοχές, θα εφαρμόζεται η ίδια κατηγοριοποίηση που 
ισχύει για τις υπηρεσίες της λήψης-διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών. 
α) Κατηγορίες ιδιωτών πελατών 
Η κατηγοριοποίηση των ιδιωτών πελατών για τους σκοπούς του προσδιορισμού της αγοράς-στόχου γίνεται με βάση τη γνώση και εμπειρία των 
επενδυτών σε συνδυασμό με τη δηλωθείσα διάθεση ανάληψης κινδύνων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
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Αντοχή σε κίνδυνο Επίπεδο γνώσης και εμπειρίας Κατηγορία αγοράς-στόχου 

Μικρή Γενική Παιδεία 

Ιδιώτης 1 
Βασική 

Μέτρια 

Αυξημένη 

Μέτρια Γενική Παιδεία Ιδιώτης 1 

Βασική 
Ιδιώτης 2 

 
Μέτρια 

Αυξημένη 

(Σχετικά) Μεγάλη Γενική Παιδεία Ιδιώτης 1 

Βασική Ιδιώτης 2 

Μέτρια Ιδιώτης 3 

 Αυξημένη μέχρι 90 

Αυξημένη 90-100 Ιδιώτης 4 

Μεγάλη Γενική Παιδεία Ιδιώτης 1 

Βασική Ιδιώτης 2 

Μέτρια Ιδιώτης 3 

Αυξημένη Ιδιώτης 4 
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β. Λοιπές κατηγορίες 

Εκτός της κατηγορίας των ιδιωτών πελατών, στο πλαίσιο του προσδιορισμού της αγοράς-στόχου του κάθε προϊόντος, λαμβάνονται υπόψη οι κατηγορίες 
των επαγγελματιών πελατών και των επαγγελματιών που εμπίπτουν στον ορισμό του επιλέξιμου αντισυμβαλλομένου. 

Οι πελάτες που εμπίπτουν στην κατηγορία των επαγγελματιών θεωρείται ότι έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις σχετικά με όλα τα προϊόντα για τα οποία 
έχουν χαρακτηρισθεί επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες που εμπίπτουν στον ορισμό του επιλέξιμου αντισυμβαλλομένου θεωρείται ότι έχουν τη 
δυνατότητα να αντιληφθούν τους κινδύνους κάθε προϊόντος. 

 
3. Είδη και κατηγορίες προϊόντων 

Πίνακας 1 – Καταγραφή προϊόντων 
 
Αρ. 
Κατηγορίας 
Χρ. Μέσου 

Είδος  Κατασκευαστής Διαθέσιμες Πληροφορίες Ελάχιστη 
Απαιτούμενη 
γνώση/ 
εμπειρία για 
κατανόηση 

Βαθμός 
διακινδύνευσης 

Αναμενόμενη 
απόδοση 

1 ΜΕΤΟΧΕΣ , 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ 
ΑΜΟΙΒΑΙA ΚΕΦΑΛΑΙΑ, 
ETFs (Index, Currency, 
Commodity) 

Ο εκάστοτε εκδότης Τυποποιημένα χαρακτηριστικά Βασική Μέτριος Υψηλή 

2 ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 
ΥΨΗΛΗΣ & ΜΕΣΗΣ 
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  

Ο εκάστοτε εκδότης Τυποποιημένα χαρακτηριστικά Γενική Παιδεία Χαμηλός Μέτρια 

3 ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 
ΧΑΜΗΛΗΣ  
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

Ο εκάστοτε εκδότης Τυποποιημένα χαρακτηριστικά Βασική Υψηλός Υψηλή 
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4 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 
ΥΨΗΛΗΣ & ΜΕΣΗΣ 
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

Ο εκάστοτε εκδότης Τυποποιημένα χαρακτηριστικά/ 
PRIIP KID εφόσον συντρέχει 
περίπτωση συσκευασμένου μέσου 

Βασική  Χαμηλός Μέτρια 

5 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 
ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  

Ο εκάστοτε εκδότης Τυποποιημένα χαρακτηριστικά/ 
PRIIP KID εφόσον συντρέχει 
περίπτωση συσκευασμένου μέσου) 

Μέτρια Υψηλός Υψηλή 

6 REVERSE CONVERTIBLE 
BONDS 

Ο εκάστοτε εκδότης – 
τυχόν σύμβουλοι 
έκδοσης 

Τυποποιημένα χαρακτηριστικά / 
PRIIP KID εφόσον συντρέχει 
περίπτωση συσκευασμένου μέσου 

Μέτρια Μέτριος Μέτρια 

7 ΠΑΡΑΓΩΓΑ – 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
(FUTURES) 
Διαπραγματεύσιμα σε 
Τόπους 
Διαπραγμάτευσης 

Ο διαχειριστής του 
τόπου 
διαπραγμάτευσης 

Τυποποιημένα χαρακτηριστικά / 
PRIIP KID 

Μέτρια Υψηλός Υψηλή 

8 ΠΑΡΑΓΩΓΑ – 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (OPTIONS), 
,ETFs (commodity) 
Διαπραγματεύσιμα σε 
Τόπους 
Διαπραγμάτευσης 

Ο διαχειριστής του 
τόπου 
διαπραγμάτευσης 

Τυποποιημένα χαρακτηριστικά / 
PRIIP KID 

Μέτρια Υψηλός Υψηλή 

9 ΠΑΡΑΓΩΓΑ  ΠΟΥ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ 
OTC 

Ο χρηματοοικονομικός 
οργανισμός που τα 
σχεδιάζει και διαθέτει 

PRIIP KID, λοιπές πληροφορίες που 
παρέχονται από τον εκδότη 

Αυξημένη Υψηλός Υψηλή 
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10 ΔΟΜΗΜΕΝΑ/ΣΥΝΘΕΤΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

Ο χρηματοοικονομικός 
οργανισμός που τα 
σχεδιάζει και διαθέτει 

PRIIP KID, λοιπές πληροφορίες που 
παρέχονται από τον εκδότη (π.χ. 
τυχόν ενημερωτικά δελτία κλπ.) 

Αυξημένη Υψηλός Υψηλή 

 
4. Πίνακες αντιστοίχισης 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα της πελατείας και των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο των υπηρεσιών της Εταιρίας, ο καθορισμός της θετικής 
και της αρνητικής αγοράς στόχου ανά είδος-κατηγορία προϊόντος γίνεται ως ακολούθως: 
 
 
Αντιστοίχιση προϊόντων με κατηγορίες πελατών 
 
Τρόπος διάθεσης: Λήψη και Διαβίβαση ή Εκτέλεση Εντολών / τοποθέτηση ή υπηρεσίες σχετιζόμενες με αναδοχές 
 
Αρ. κατηγορίας Χρ. 
Μέσου 

Αγορά στόχος  Μη συμβατοί πελάτες 

ΜΕΤΟΧΕΣ , 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ 
ΑΜΟΙΒΑΙA ΚΕΦΑΛΑΙΑ, 
ETFs (Index, Currency, 
Commodity) 

Επαγγελματίας, Επιλέξιμος, Ιδιώτης 2,3,4  
Περαιτέρω προϋποθέσεις: υπό την επιφύλαξη της διενέργειας ελέγχου συμβατότητας (ή 
απαλλαγής από αυτόν) κατά τις κείμενες διατάξεις 

 
Ιδιώτης πελάτης 1 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 
ΥΨΗΛΗΣ &  ΜΕΣΗΣ 
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

Επαγγελματίας, Επιλέξιμος, Ιδιώτης 1,2,3,4  
Περαιτέρω προϋποθέσεις: υπό την επιφύλαξη της διενέργειας ελέγχου συμβατότητας (ή 
απαλλαγής από αυτόν) κατά τις κείμενες διατάξεις  

 
 

- - - 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 
ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

Επαγγελματίας, Επιλέξιμος, Ιδιώτης 2,3,4  
Περαιτέρω προϋποθέσεις: υπό την επιφύλαξη της διενέργειας ελέγχου συμβατότητας (ή 
απαλλαγής από αυτόν) κατά τις κείμενες διατάξεις 

 
Ιδιώτης πελάτης 1 
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 
ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

Επαγγελματίας, Επιλέξιμος, Ιδιώτης 1,2,3,4  
Περαιτέρω προϋποθέσεις: υπό την επιφύλαξη της διενέργειας ελέγχου συμβατότητας (ή 
απαλλαγής από αυτόν) κατά τις κείμενες διατάξεις  

 
 

___ 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 
ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

Επαγγελματίας, Επιλέξιμος, Ιδιώτης 2,3,4  
Περαιτέρω προϋποθέσεις: υπό την επιφύλαξη της διενέργειας ελέγχου συμβατότητας (ή 
απαλλαγής από αυτόν) κατά τις κείμενες διατάξεις  

 
                      Ιδιώτης πελάτης 1 

 
REVERSE CONVERTIBLE 
BONDS 

Επαγγελματίας, Επιλέξιμος, Ιδιώτης 2,3,4  
Περαιτέρω προϋποθέσεις: υπό την επιφύλαξη της διενέργειας ελέγχου συμβατότητας (ή 
απαλλαγής από αυτόν) κατά τις κείμενες διατάξεις  

   
 
                    Ιδιώτης πελάτης 1 
 

 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ – 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
(FUTURES) 

Επαγγελματίας, Επιλέξιμος, Ιδιώτης 3,4  
Περαιτέρω προϋποθέσεις: υπό την επιφύλαξη της διενέργειας ελέγχου συμβατότητας (ή 

απαλλαγής από αυτόν) κατά τις κείμενες διατάξεις  

 
                Ιδιώτης πελάτης 1,2 
 

 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ – 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
(OPTIONS) ,ETFs 
(commodity) 

Επαγγελματίας, Επιλέξιμος, Ιδιώτης 3,4  
Περαιτέρω προϋποθέσεις: υπό την επιφύλαξη της διενέργειας ελέγχου συμβατότητας (ή 

απαλλαγής από αυτόν) κατά τις κείμενες διατάξεις  

 
                    Ιδιώτης πελάτης 1,2 
 

 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ  ΠΟΥ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ 
OTC 

Επαγγελματίας, Επιλέξιμος, Ιδιώτης 4  
Περαιτέρω προϋποθέσεις: υπό την επιφύλαξη της διενέργειας ελέγχου συμβατότητας (ή 

απαλλαγής από αυτόν) κατά τις κείμενες διατάξεις  

 
                  Ιδιώτης πελάτης 1,2,3 
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ΔΟΜΗΜΕΝΑ/ΣΥΝΘΕΤΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

Επαγγελματίας, Επιλέξιμος, Ιδιώτης  4  
Περαιτέρω προϋποθέσεις: υπό την επιφύλαξη της διενέργειας ελέγχου συμβατότητας (ή 

απαλλαγής από αυτόν) κατά τις κείμενες διατάξεις  

 
 
                  Ιδιώτης πελάτης 1,2,3 
 

 
 


