
Μετοχές - Τόποι Εκτέλεσης
Κατηγορία μέσου

Κοινοποίηση  εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο έτος

Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη όγκων 

συναλλαγών (κατά φθί�νουσα σειρά)

Αναλογία όγκου που 

υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως 

ποσοστό επί του συνολικού 

Αναλογία εντολών που 

εκτελέστηκαν  ως ποσο�στό επί 

του συνόλου εντολών στη 

Ποσοστό 

πα�θητικών 

εντολών

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών

Ποσοστό 

κα�τευθυνόμε�νων 

εντολώνΧρηματιστήριο Αθηνών Αγορά Αξιών - XATH 100% 100% N/A N/A 100%

Κατηγορία μέσου

Κοινοποίηση  εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο έτος

Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη όγκων 

συναλλαγών (κατά φθί�νουσα σειρά)

Αναλογία όγκου που 

υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως 

ποσοστό επί του συνολικού 

όγκου στη συγκεκριμένη 

κατηγορία

Αναλογία εντολών που 

εκτελέστηκαν  ως ποσο�στό επί 

του συνόλου εντολών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία

Ποσοστό 

πα�θητικών 

εντολών

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών

Ποσοστό 

κα�τευθυνόμε�νων 

εντολών

Χρηματιστήριο Αθηνών Αγορά Αξιών - XATH 100,00% 100,00% N/A N/A 100%

Κατηγορία μέσου

Κοινοποίηση  εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο έτος

Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη όγκων 

συναλλαγών (κατά φθί�νουσα σειρά)

Αναλογία όγκου που 

υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως 

ποσοστό επί του συνολικού 

όγκου στη συγκεκριμένη 

κατηγορία

Αναλογία εντολών που 

εκτελέστηκαν  ως ποσο�στό επί 

του συνόλου εντολών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία

Ποσοστό 

πα�θητικών 

εντολών

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών

Ποσοστό 

κα�τευθυνόμε�νων 

εντολών

Χρηματιστήριο Αθηνών Αγορά Αξιών - XATH 100,00% 100,00% N/A N/A 100%

Μετοχές - Αντισυμβαλλόμενοι
Κατηγορία μέσου

Κοινοποίηση  εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο έτος

Πέντε πρώτοι αντισυμβαλλόμενοι για την λήψη και 

διαβίβαση εντολών από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά 

φθί�νουσα σειρά)

Αναλογία όγκου που 

υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως 

ποσοστό επί του συνολικού 

όγκου στη συγκεκριμένη 

κατηγορία

Αναλογία εντολών που 

εκτελέστηκαν  ως ποσο�στό επί 

του συνόλου εντολών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία

Ποσοστό 

πα�θητικών 

εντολών

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών

Ποσοστό 

κα�τευθυνόμε�νων 

εντολών

IS Investment - 7890005YQXBTRIYDY554 48,99% 8,21% N/A N/A 100%

Instinet - 213800MXAKR2LA1VBM44 47,03% 85,00% N/A N/A 100%

Banca Akros - 549300GRXFI7D6PNEA68 2,19% 1,07% N/A N/A 100%

Cowen - 213800SS94VGJTFLIG64 1,13% 3,93% N/A N/A 100%

CM CIC Market Solutions - N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 0,50% 1,43% N/A N/A 100%

Χρεωστικοί τίτλοι
Κατηγορία μέσου

Κοινοποίηση  εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο έτος

Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη όγκων 

συναλλαγών (κατά φθί�νουσα σειρά)

Αναλογία όγκου που 

υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως 

ποσοστό επί του συνολικού 

όγκου στη συγκεκριμένη 

κατηγορία

Αναλογία εντολών που 

εκτελέστηκαν  ως ποσο�στό επί 

του συνόλου εντολών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία

Ποσοστό 

πα�θητικών 

εντολών

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών

Ποσοστό 

κα�τευθυνόμε�νων 

εντολών

Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. - 

2138008NSD1X1XFUK750

84,40% 59,03% N/A N/A 100%

Χρηματιστήριο Αθηνών Αγορά Αξιών - XATH 14,82% 33,13% N/A N/A 100%

Χρηματιστήριο Αθηνών Εναλλακτική Αγορά  - ENAX 0,78% 7,84% N/A N/A 100%

Κατηγορία μέσου

Κοινοποίηση  εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο έτος

Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη όγκων 

συναλλαγών (κατά φθί�νουσα σειρά)

Αναλογία όγκου που 

υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως 

ποσοστό επί του συνολικού 

όγκου στη συγκεκριμένη 

κατηγορία

Αναλογία εντολών που 

εκτελέστηκαν  ως ποσο�στό επί 

του συνόλου εντολών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία

Ποσοστό 

πα�θητικών 

εντολών

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών

Ποσοστό 

κα�τευθυνόμε�νων 

εντολών

Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. - 

2138008NSD1X1XFUK750

100% 100% N/A N/A 100%

Παράγωγα επί συναλλάγματος
Κατηγορία μέσου

Κοινοποίηση  εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο έτος

Πέντε πρώτοι αντισυμβαλλόμενοι για την λήψη και 

διαβίβαση εντολών από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά 

φθί�νουσα σειρά)

Αναλογία όγκου που 

υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως 

ποσοστό επί του συνολικού 

όγκου στη συγκεκριμένη 

κατηγορία

Αναλογία εντολών που 

εκτελέστηκαν  ως ποσο�στό επί 

του συνόλου εντολών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία

Ποσοστό 

πα�θητικών 

εντολών

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών

Ποσοστό 

κα�τευθυνόμε�νων 

εντολών

ED & F MAN CAPITAL MARKETS- GKS4XBH2YSEYMX83N473 100% 100% N/A N/A 100%

Μετοχές — Μερίδια και πιστοποιητικά αποθετηρίου/ Ζώνες Ρευστότητας βήματος τιμής 3 και 4 (από 80 έως 1 999 

συναλλαγές ημερησίως)

ΌΧΙ

Μετοχές — Μερίδια και πιστοποιητικά αποθετηρίου /Ζώνες Ρευστότητας βήματος τιμής 1 και 2 (από 0 έως 79 

ΌΧΙ

Μετοχές — Μερίδια και πιστοποιητικά αποθετηρίου

ΌΧΙ

Χρεωστικοί τίτλοι - Ομόλογα

ΌΧΙ

Χρεωστικοί τίτλοι - Μέσα Χρηματαγοράς

Παράγωγα επί συναλλάγματος - Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης εισηγμένα προς 

Μετοχές — Μερίδια και πιστοποιητικά αποθετηρίου/ Ζώνες Ρευστότητας βήματος τιμής 5 & 6 (από 2000 συναλλαγές 

ημερησίως)

Επαγγελματίας Πελάτης

ΌΧΙ

NAI

ΝΑΙ
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Παράγωγα επί μετοχών
Κατηγορία μέσου

Κοινοποίηση  εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο έτος

Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη όγκων 

συναλλαγών (κατά φθί�νουσα σειρά)

Αναλογία όγκου που 

υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως 

ποσοστό επί του συνολικού 

όγκου στη συγκεκριμένη 

κατηγορία

Αναλογία εντολών που 

εκτελέστηκαν  ως ποσο�στό επί 

του συνόλου εντολών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία

Ποσοστό 

πα�θητικών 

εντολών

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών

Ποσοστό 

κα�τευθυνόμε�νων 

εντολών

Χρηματιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων  - XADE 100% 100% Ν/Α Ν/Α 100%

Κατηγορία μέσου

Κοινοποίηση  εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο έτος

Πέντε πρώτοι αντισυμβαλλόμενοι για την λήψη και 

διαβίβαση εντολών από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά 

φθί�νουσα σειρά)

Αναλογία όγκου που 

υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως 

ποσοστό επί του συνολικού 

όγκου στη συγκεκριμένη 

κατηγορία

Αναλογία εντολών που 

εκτελέστηκαν  ως ποσο�στό επί 

του συνόλου εντολών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία

Ποσοστό 

πα�θητικών 

εντολών

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών

Ποσοστό 

κα�τευθυνόμε�νων 

εντολών

ED & F MAN CAPITAL MARKETS -GKS4XBH2YSEYMX83N473 100% 100% Ν/Α Ν/Α 100%

Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής
Κατηγορία μέσου

Κοινοποίηση  εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο έτος

Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη όγκων 

συναλλαγών (κατά φθί�νουσα σειρά)

Αναλογία όγκου που 

υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως 

ποσοστό επί του συνολικού 

όγκου στη συγκεκριμένη 

κατηγορία

Αναλογία εντολών που 

εκτελέστηκαν  ως ποσο�στό επί 

του συνόλου εντολών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία

Ποσοστό 

πα�θητικών 

εντολών

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών

Ποσοστό 

κα�τευθυνόμε�νων 

εντολών

Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. - 

2138008NSD1X1XFUK750

100% 100% Ν/Α Ν/Α 100%

Κατηγορία μέσου

Κοινοποίηση  εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη 

ημέρα κατά το προηγούμενο έτος

Πέντε πρώτοι αντισυμβαλλόμενοι για την λήψη και 

διαβίβαση εντολών από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά 

φθί�νουσα σειρά)

Αναλογία όγκου που 

υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως 

ποσοστό επί του συνολικού 

όγκου στη συγκεκριμένη 

κατηγορία

Αναλογία εντολών που 

εκτελέστηκαν  ως ποσο�στό επί 

του συνόλου εντολών στη 

συγκεκριμένη κατηγορία

Ποσοστό 

πα�θητικών 

εντολών

Ποσοστό 

επιθετικών 

εντολών

Ποσοστό 

κα�τευθυνόμε�νων 

εντολών

Instinet - 213800MXAKR2LA1VBM44 93,98% 93,42% Ν/Α Ν/Α 100%

Banca Akros - 549300GRXFI7D6PNEA68 3,67% 1,97% Ν/Α Ν/Α 100%

Cowen - 213800SS94VGJTFLIG64 1,32% 3,29% Ν/Α Ν/Α 100%

CM CIC Market Solutions - N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 1,03% 1,32% Ν/Α Ν/Α 100%

Με βάση τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/576, η Τράπεζα υποχρεούται να δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση τους πέντε πρώτους τόπους εκτελέσεως καθώς και τους πέντε 

πρώτους αντισυμβαλλόμενους για την διαβίβαση εντολών προς εκτέλεση από άποψη όγκου συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά), για όλες τις εκτελεσμένες εντολές πελατών της, 

ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου και ανά κατηγορία πελάτη, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του εν λόγω Κανονισμού. Η Τράπεζα επιλέγει τους τόπους εκτέλεσης 

καθώς και τους αντισυμβαλλόμενους και παρακολουθεί την ποιότητα εκτέλεσης, για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου, με βάση την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών και τις 

σχετικές διαδικασίες της. 

Τυχόν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων εντοπίζονται και αξιολογούνται από την Τράπεζα. Η Τράπεζα δεν λαμβάνει καμία αμοιβή, έκπτωση ή μη χρηματικό όφελος για να 

κατευθύνει εντολές πελατών σε έναν συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης ή εκτέλεσης. Η Τράπεζα δεν έχει στενούς δεσμούς, σύγκρουση συμφερόντων και κοινές ιδιοκτησίες, με 

κάποιον από τους τόπους εκτέλεσης ή τους αντισυμβαλλόμενους που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εντολών.  Αναλυτική περιγραφή στα ανωτέρω περιλαμβάνεται στην 

Προσυμβατική Ενημέρωση κατά MiFID II.

Προϊόντα διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια (διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια)
Προϊόντα διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια (διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια)

NAI

Παράγωγα επί μετοχών / Δικαιώματα προαίρεσης και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εισηγμένα προς 

OXI

Παράγωγα επί μετοχών / Δικαιώματα προαίρεσης και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εισηγμένα προς 

NAI

Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής / Δικαιώματα προαίρεσης και συμβόλαια 

ΝΑΙ
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