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Σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/576, η Πήγασος  Χρηματιστηριακή 

Α.Ε.Π.Ε.Υ. δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης από άποψη όγκου 

συναλλαγών για όλες τις εκτελεσθείσες και διαβιβασθείσες εντολές πελατών, ανά κατηγορία 

χρηματοπιστωτικού μέσου.   

Οι σχετικές πληροφορίες αφορούν Ιδιώτες και Επαγγελματίες Πελάτες και δημοσιεύονται με τη 

μορφή που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (EE) 2017/576.  

 

Πληροφορίες για τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης για το  έτος 2020 

Πίνακας 1 Ιδιώτες Πελάτες 

Κατηγορία μέσου ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

Κοινοποίηση εάν < 1 της 

μέσης συναλλαγής ανά 

εργάσιμη ημέρα κατά το 

προηγούμενο έτος 

ΟΧΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι 

εκτέλεσης από άποψη 

όγκων συναλλαγών 

(κατά φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό επί 

του συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ – LEI  

549300GSRN07MNENPL97 

(ΧΑΤΗ) 

96,34% 95,99% 47,56% 48,57% 100% 
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ – LEI  

549300GSRN07MNENPL97 

(ENAX) 

 

0,40% 1,42% 0,20% 0,19% 100% 

  

Κατηγορία μέσου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

Κοινοποίηση εάν < 1 της 

μέσης συναλλαγής ανά 

εργάσιμη ημέρα κατά το 

προηγούμενο έτος 

ΟΧΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι 

εκτέλεσης από άποψη 

όγκων συναλλαγών 

(κατά φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό επί 

του συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ – LEI  

549300GSRN07MNENPL97 

(XADE) 

100% 100% 51,58% 48,42% 100% 

  

Κατηγορία μέσου ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

Κοινοποίηση εάν < 1 της 

μέσης συναλλαγής ανά 

εργάσιμη ημέρα κατά το 

προηγούμενο έτος 

ΝΑΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι 

εκτέλεσης από άποψη 

όγκων συναλλαγών 

(κατά φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό επί 

του συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ – LEI  

549300GSRN07MNENPL97 

(ΧΑΤΗ) 

97,17% 77,59% 57,94% 41,12% 100% 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ – LEI  

549300GSRN07MNENPL97 

(ENAX) 

 

1,89% 20,61% - - 100% 

      
 

Πίνακας 2 Επαγγελματίες Πελάτες 

Κατηγορία μέσου ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

Κοινοποίηση εάν < 1 της 

μέσης συναλλαγής ανά 

εργάσιμη ημέρα κατά το 

προηγούμενο έτος 

ΟΧΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι 

εκτέλεσης από άποψη 

όγκων συναλλαγών 

(κατά φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό επί 

του συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ – LEI  

549300GSRN07MNENPL97 

(ΧΑΤΗ) 

 

3.26% 

 

2,59% 

 

1,65% 

 

1,82% 

 

100% 

  

Κατηγορία μέσου ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

Κοινοποίηση εάν < 1 της 

μέσης συναλλαγής ανά 

εργάσιμη ημέρα κατά το 

προηγούμενο έτος 

ΝΑΙ 

Πέντε πρώτοι τόποι 

εκτέλεσης από άποψη 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 
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όγκων συναλλαγών 

(κατά φθίνουσα σειρά) 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

ως ποσοστό επί 

του συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ – LEI  

549300GSRN07MNENPL97 

(ΧΑΤΗ) 

 

0,94% 

 

1,80% 

 

- 

 

0.93 

 

100% 

      

 

Πληροφορίες για τις πέντε πρώτες επιχειρήσεις επενδύσεων στις οποίες διαβιβάστηκαν προς εκτέλεση 

εντολές για το  έτος 2020 

 

Πίνακας 1  Ιδιώτες Πελάτες 

 

Κατηγορία μέσου ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 

συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 

έτος 

ΟΧΙ 

Πέντε πρώτες επιχειρήσεις 

επενδύσεων στις οποίες 

διαβιβάστηκαν προς 

εκτέλεση εντολές πελατών 

από άποψη όγκων 

συναλλαγής (κατά φθίνουσα 

σειρά) 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό 

επί του 

συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

INTERACTIVE BROKERS – 

LEI  

50OBSE5T5521O6SMZR28 

85,70% 77,87% - - 100% 
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XNET (ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ) – LEI 
549300GSRN07MNENPL97 

14,30% 22,13% - - 100% 

  

Κατηγορία μέσου ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 

συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 

έτος 

ΟΧΙ 

Πέντε πρώτες επιχειρήσεις 

επενδύσεων στις οποίες 

διαβιβάστηκαν προς 

εκτέλεση εντολές πελατών 

από άποψη όγκων 

συναλλαγής (κατά φθίνουσα 

σειρά) 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό 

επί του 

συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

INTERACTIVE BROKERS – 

LEI  

50OBSE5T5521O6SMZR28 
 

100% 100% - - 100% 

  

Κατηγορία μέσου ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ  ΟΜΟΛΟΓΑ  

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης 

συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο 

έτος 

ΝΑΙ 

Πέντε πρώτες επιχειρήσεις 

επενδύσεων στις οποίες 

διαβιβάστηκαν προς 

εκτέλεση εντολές πελατών 

από άποψη όγκων 

συναλλαγής (κατά φθίνουσα 

σειρά) 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό 

επί του 

συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 
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SHORE CAPITAL – LEI 

213800JY1HFW7QW95129 
54,67% 13,37% - - 0% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – LEI 

M6AD1Y1KW32H8THQ6F76  

M6AD1Y1KW32H8THQ6F76 

 

22,22% 46,41% - - 0% 

      

Πίνακας 2  Επαγγελματίες Πελάτες 

Κατηγορία μέσου ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ  ΟΜΟΛΟΓΑ  

Κοινοποίηση εάν < 1 της 

μέσης συναλλαγής ανά 

εργάσιμη ημέρα κατά το 

προηγούμενο έτος 

ΝΑΙ 

Πέντε πρώτες επιχειρήσεις 

επενδύσεων στις οποίες 

διαβιβάστηκαν προς 

εκτέλεση εντολές πελατών 

από άποψη όγκων 

συναλλαγής (κατά 

φθίνουσα σειρά) 

Αναλογία 

όγκου που 

υποβλήθηκε 

σε συναλλαγή 

ως ποσοστό 

επί του 

συνολικού 

όγκου στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Αναλογία 

εντολών που 

εκτελέστηκαν 

ως ποσοστό 

επί του 

συνόλου 

εντολών στη 

συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 

παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 

κατευθυνόμενων 

εντολών 

SHORE CAPITAL – LEI 

213800JY1HFW7QW95129 

  

12,89%  21,28% - - 0% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – LEI 

M6AD1Y1KW32H8THQ6F76  
 

10,22% 18,95% 

 

 

 

 0% 

      

 

 



7 
 

Σύνοψη ανάλυσης και συμπερασμάτων που συνάγουν από την αναλυτική παρακολούθηση της 

ποιότητας της εκτέλεσης 

 

 Η Πήγασος  Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. με βάση τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 

2017/576, οφείλει να δημοσιεύσει για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων σύνοψη της 

ανάλυσης και των συμπερασμάτων που συνάγει από την αναλυτική παρακολούθηση της ποιότητας 

της εκτέλεσης που επιτυγχάνεται στους τόπους εκτέλεσης όπου εκτέλεσαν όλες τις εντολές πελατών 

κατά το προηγούμενο έτος. 

 

Α) Η Εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα για 

τον Πελάτη σε συστηματική βάση, κατά την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:  

➢ Εκτέλεσης εντολών Πελατών. 

➢ Λήψης και διαβίβασης εντολών Πελατών σε άλλες οντότητες προς εκτέλεση ή 

περαιτέρω διαβίβαση προς εκτέλεση. 

 

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης κατά 

την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών είναι οι ακόλουθοι:  

(1) Η τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου. 

(2) Το κόστος που συνδέεται με την εκτέλεση και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που 

βαρύνουν τον Πελάτη και συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, όπως: 

(i) τα τέλη που εισπράττει ο τόπος εκτέλεσης, 

(ii) τα τέλη εκκαθάρισης και διακανονισμού, 

(iii) όλες οι λοιπές αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους που συμμετέχουν 

στην εκτέλεση της εντολής. 

(3) Η ταχύτητα εκτέλεσης, δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση μίας 

συναλλαγής. 

(4) Η πιθανότητας εκτέλεσης. 

(5) Η πιθανότητα εκκαθάρισης και διακανονισμού. 

(6) Ο όγκος της συναλλαγής. 

(7) Η φύση της συναλλαγής. 

(8) Οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας αφορά την εκτέλεση της εντολής. 
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Η ανωτέρω  απαρίθμηση είναι κατά φθίνουσα προτεραιότητα και βαρύτητα των εν λόγω 

παραγόντων. Η σειρά αυτή μπορεί να διαφοροποιείται, ακόμη και ανά εντολή, με βάση τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

(i) Τα χαρακτηριστικά του Πελάτη, περιλαμβανομένης της κατηγοριοποίησής του ως 

ιδιώτη Πελάτη ή ως επαγγελματία Πελάτη. 

(ii) Τα χαρακτηριστικά της εντολής του πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης 

που η εντολή αφορά συναλλαγή χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ). 

(iii) Τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο της 

εντολής. 

(iv) Τα χαρακτηριστικά των τόπων εκτέλεσης, προς τους οποίους μπορεί να κατευθυνθεί 

και πιθανότατα θα εκτελεσθεί η εντολή. 

(v) Τις τυχόν συγκεκριμένες και ειδικότερες συνθήκες που ενδέχεται να επικρατούν 

στην αγορά κατά την κρίσιμη χρονική στιγμή, όπως, ενδεικτικά, ρευστότητα, 

διακύμανση τιμών. 

(vi) Τυχόν σχετικές ειδικές προβλέψεις από τη συμβατική σχέση του Πελάτη με την 

Εταιρία. 
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Β)  Η Εταιρεία δεν τηρεί δεσμούς, κοινές ιδιοκτησίες και δεν συντρέχουν περιπτώσεις 

σύγκρουσης  συμφερόντων  με τον /τους τόπο/ους εκτέλεσης που χρησιμοποιήθηκε/καν  

για  την εκτέλεση εντολών ή για την τρίτη επιχείρηση στην οποία διαβιβάζονται εντολές 

προς εκτέλεση. 

Γ)  Η Εταιρεία  δεν  έχει προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση όσον αφορά πληρωμές που 

καταβλήθηκαν ή  εισπράχθηκαν, εκπτώσεις, επιστροφές  τιμήματος ή χρηματικά οφέλη 

που ελήφθησαν από  τον/τους τόπο/ους  εκτέλεσης  που χρησιμοποιήθηκε/καν για την 

εκτέλεση εντολών ή για την τρίτη επιχείρηση στην  οποία  διαβιβάζονται  εντολές  προς  

εκτέλεση. 

Δ)  Δεν προέκυψε τροποποίηση των τόπων εκτέλεσης / τρίτων συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων στους οποίους εκτελέστηκαν / διαβιβάστηκαν προς εκτέλεση εντολές 

πελατών. 

Ε) Η Εταιρεία αντιμετωπίζει διαφορετικά τους πελάτες ανάλογα με την κατηγοριοποίηση 

τους ως ιδιώτη πελάτη ή ως επαγγελματία πελάτη. 

ΣΤ) Κατά την εκτέλεση/διαβίβαση  εντολών ιδιωτών πελατών και συγκεκριμένα σε 

περιπτώσεις  περιορισμένης  εμπορευσιμότητας ,προτεραιότητα  δίνεται  στην  

πιθανότητα  εκτέλεσης  και  μετά σε άλλους παράγοντες, πάντα όμως σε συνέχεια 

ειδικών οδηγιών από τους πελάτες. 

Ζ) Η Εταιρεία δεν χρησιμοποίησε δεδομένα ή εργαλεία όσον αφορά στην ποιότητα της 

εκτέλεσης 

Η) Η Εταιρεία δεν χρησιμοποίησε αποτελέσματα από πάροχο ενοποιημένου δελτίου 

βάσει του άρθρου 65 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. 

 


