
 

 
 

ΠΡΑΞΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2597/31.10.2007 
 

Θέµα : Τροποποίηση και συµπλήρωση της Π∆/ΤΕ 2577/2006, σχετικά µε το πλαίσιο 
αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστηµάτων 
Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και σχετικές 
αρµοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων. 

 
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ , αφού έλαβε υπόψη: 
 
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει, 
 
β) τις διατάξεις του ν. 3601/2007 «ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά 

ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων 
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις», και ιδίως την παρ. 7 του 
άρθρου 25 αυτού, 

 
γ) τις διατάξεις του Ν. 3606/2007 «αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις», 

και ιδίως τα άρθρα 12, 13 και 29 αυτού σχετικά µε τις οργανωτικές απαιτήσεις, τη 
σύγκρουση συµφερόντων και τους συνδεδεµένους αντιπροσώπους,  

 
δ) την Π∆/ΤΕ 2577/9.3.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της 

οργάνωσης και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και 
χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και σχετικές αρµοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων», 
όπως ισχύει, 

 
ε) τα άρθρα 2, 5 έως 17, 19 έως 25 και 51 της Οδηγίας 2006/73/ΕΚ που αφορούν την 

εφαρµογή του άρθρου 13 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ σχετικά µε τις οργανωτικές 
απαιτήσεις   για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και σχετικές µε την τήρηση 
αρχείων συστάσεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Aρχών   
Κεφαλαιαγοράς (CESR), 

 
στ)  την ανάγκη συµπλήρωσης και προσαρµογής ορισµένων διατάξεων της ανωτέρω 

Πράξης για τους σκοπούς ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο των ανωτέρω διατάξεων της 
Οδηγίας 2006/73/ΕΚ  καθώς µε την τελευταία θεσπίζονται ορισµένες  ειδικότερες 
οργανωτικές απαιτήσεις για τα πιστωτικά ιδρύµατα, προκειµένου για την παροχή εκ 
µέρους τους επενδυτικών υπηρεσιών,   

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε τα ακόλουθα: 

 
Τροποποιείται και συµπληρώνεται η Π∆/ΤΕ 2577/9.3.2006, όπως ισχύει , ως εξής: 
 
1. Αντικαθίσταται το Παράρτηµα 1 της πιο πάνω Πράξης που αφορά την εξωτερική ανάθεση  
δραστηριοτήτων σε τρίτους (outsourcing) µε το συνηµµένο στην παρούσα Παράρτηµα υπό 
αύξοντα αριθµό 1.  
 
2. Συµπληρώνεται η Π∆/ΤΕ 2577/9.3.2006 µε τα συνηµµένα στην παρούσα  Πράξη 
Παραρτήµατα υπό αύξοντα αριθµό 6, 7 και 8, τα οποία εξειδικεύουν τις βασικές αρχές που 
πρέπει να τηρούνται, κατά την άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών, για τον εντοπισµό και την 
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αντιµετώπιση καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων, τη φύλαξη των περιουσιακών 
στοιχείων των πελατών και την τήρηση αρχείων.  
 
3.  H συµµόρφωση του πιστωτικού ιδρύµατος προς τις διατάξεις της παρούσας Πράξης, που 
αναφέρονται ειδικά στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών εµπίπτει στην αρµοδιότητα της 
µονάδας/λειτουργίας της Κανονιστικής Συµµόρφωσης, κατά τα αναφερόµενα στην παρ. 5.2 
της ενότητας γ του κεφ. V της Π∆/ΤΕ 2577/2006. Ειδικά η καταλληλότητα των ρυθµίσεων 
που υιοθετεί το πιστωτικό ίδρυµα ως προς την φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των 
πελατών(άρθρο 12, παράγραφοι 8 και 9, του ν. 3606/2007), όπως εξειδικεύονται µε το 
Παράρτηµα 7 της παρούσας Πράξης θα αποτελεί αντικείµενο ετήσιας εξέτασης από 
εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές. Η σχετική έκθεση θα γνωστοποιείται στα όργανα διοίκησης 
του πιστωτικού ιδρύµατος και στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των 
διατάξεων της παραγράφου 2 (α) περίπτωση 5 του Τµήµατος Β του Κεφαλαίου IV και της 
παρ. 1.4. του Κεφαλαίου VI, για τη γνωστοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης της συνολικής 
επάρκειας Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου του πιστωτικού ιδρύµατος. 
 
4. Εξουσιοδοτείται η ∆ιεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος για την παροχή οδηγιών 
και διευκρινίσεων, για την εφαρµογή των νέων Παραρτηµάτων 6,7 και 8 της Π∆/ΤΕ 
2577/2006, όπως ισχύει, κατ’ αναλογία µε τις καθοριζόµενες από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς για τις ΑΕΠΕΥ υποχρεώσεις.  
 
5. Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης ισχύουν από 1η Νοεµβρίου 2007. 
 
Τα συνηµµένα Παραρτήµατα αποτελούν εφεξής αναπόσπαστο τµήµα της ως άνω Πράξης 
∆ιοικητή. 
 
Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της Π∆/ΤΕ 2577/9.3.2006, όπως ισχύει, παραµένουν 
αµετάβλητες. 
 
Από τις διατάξεις της Πράξης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού. 
 
Η παρούσα  Πράξη να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄). 
 
 
                 Ο ∆ιοικητής  
 
 
 

   Νικόλαος Γκαργκάνας 
 
Ακριβές αντίγραφο  
Αθήνα, 
∆ιεύθυνση  Εποπτείας  
Πιστωτικού Συστήµατος 
Ο ∆ιευθυντής 
 
 
 
Π. Κυριακόπουλος 
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Παράρτηµα 1 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (OUTSOURCING) 

 
 
Α. Για τους σκοπούς του παραρτήµατος αυτού: 
1. «Εξωτερική ανάθεση» θεωρείται η συµφωνία οποιασδήποτε µορφής µεταξύ ενός 
πιστωτικού ιδρύµατος και ενός παρόχου υπηρεσιών, µε την οποία ο πάροχος υπηρεσιών 
εκτελεί διαδικασία, παρέχει υπηρεσία ή ασκεί  δραστηριότητα, τις οποίες, σε διαφορετική 
περίπτωση, θα  εκτελούσε, θα παρείχε ή θα ασκούσε το  ίδιο το πιστωτικό ίδρυµα.  
 
2. α. «Ουσιώδης ή σηµαντική»  λειτουργία θεωρείται αυτή που  η ενδεχόµενη πληµµελής  ή  
άστοχη ή τυχόν παράλειψη εκτέλεσή της θα έθιγε σε ουσιαστικό βαθµό τη διαρκή 
συµµόρφωση του πιστωτικού ιδρύµατος µε τους όρους και τις υποχρεώσεις που υπέχει 
βάσει της άδειας λειτουργίας του, ή τις λοιπές υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυµάτων   ή θα έθιγε τα οικονοµικά 
του αποτελέσµατα ή την ευρωστία ή τη συνέχεια των τραπεζικών και επενδυτικών 
υπηρεσιών που παρέχει. Στην έννοια  του προηγούµενου εδαφίου εµπίπτουν : 
i) οι δραστηριότητες, η άσκηση των οποίων προϋποθέτει άδεια πιστωτικού ιδρύµατος ή 
χρηµατοδοτικού ιδρύµατος ή ανώνυµης εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, 
υποκείµενων στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
και 
ii) οι λειτουργίες της Εσωτερικής Επιθεώρησης, ∆ιαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης καθώς και των κεντρικών συστηµάτων πληροφορικής. 

β.  Με την επιφύλαξη της πιο πάνω παρ. α οι ακόλουθες λειτουργίες δεν θεωρούνται 
ουσιώδεις για τους σκοπούς εφαρµογής του παρόντος Παραρτήµατος: 

- η διαχείριση καρτών (εφόσον δεν συνοδεύεται µε παροχή πίστωσης),  

- η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιών που δεν αποτελούν µέρος 
των τραπεζικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων του πιστωτικού ιδρύµατος, 
περιλαµβανοµένης της παροχής νοµικών συµβουλών, της εκπαίδευσης του προσωπικού 
της, των υπηρεσιών τιµολόγησης και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων του 
προσωπικού της, 

- η διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού,  

-  η αγορά τυποποιηµένων υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών παροχής 
πληροφοριών σχετικά µε τις αγορές και της παροχής πληροφοριών για τις τρέχουσες 
τιµές, 

- οι διαµεσολαβητικής φύσεως εργασίες (όπως, η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών 
από πράκτορες του πιστωτικού ιδρύµατος, η απλή ειδοποίηση οφειλετών για εξόφληση 
υποχρεώσεών τους, εκτός εάν συνοδεύεται και µε είσπραξη µετρητών οπότε έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις της Ενότητας Β.1, κλπ).  

 

Β.  ∆εν  απαιτείται προηγούµενη άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανάθεση 
ουσιωδών δραστηριοτήτων  εάν:  
1. Ο πάροχος αποτελεί πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή Επιχείρηση Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών που διαθέτει άδεια λειτουργία και εποπτεύεται από την Τράπεζα 
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της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή τις  αντίστοιχες εποπτικές αρχές των άλλων 
χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).   

2.  Ο πάροχος εδρεύει σε τρίτη (εκτός ΕΟΧ) χώρα και προκειµένου για την ανάθεση 
τραπεζικών δραστηριοτήτων υπόκειται σε ισοδύναµο καθεστώς εποπτείας, προκειµένου δε 
για  την επενδυτική  υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου ιδιωτών πελατών, κατά την 
έννοια του ν. 3606/2007, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α. έχει λάβει άδεια λειτουργίας ή να είναι εγγεγραµµένος σε σχετικό µητρώο στο κράτος 
καταγωγής του για την παροχή της υπηρεσίας αυτής,  

 β. υπόκειται σε προληπτική εποπτεία και  

γ. υπάρχει σχετική συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος ή της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της εποπτικής αρχής του κράτους καταγωγής του 
παρόχου υπηρεσιών, η ύπαρξη της οποίας θα γνωστοποιείται περιοδικά στα πιστωτικά 
ιδρύµατα.  

3. Για την εξωτερική ανάθεση των µη ουσιωδών λειτουργιών.  

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Κεφαλαίου, η Τράπεζα της 
Ελλάδος θα ενηµερώνεται εγγράφως από το πιστωτικό ίδρυµα τριάντα (30) ηµέρες πριν από 
την υπογραφή της σύµβασης και για την περίπτωση της παραγράφου 3, περιοδικά, σε 
τριµηνιαία βάση. Σκοπός της κοινοποίησης είναι να διασφαλισθεί ότι η Τράπεζα της Ελλάδος 
έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει εάν η ανάθεση εγείρει θέµατα προληπτικής εποπτείας που 
απαιτούν την ανάληψη κατάλληλων µέτρων. 

Εάν δεν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις (α) έως (γ) της παραγράφου 2, το πιστωτικό 
ίδρυµα µπορεί να αναθέσει υπηρεσίες σε πάροχο υπηρεσιών εγκατεστηµένο σε τρίτο 
κράτος, µόνο εφόσον κοινοποιήσει προηγουµένως στην Τράπεζα της Ελλάδος τη συµφωνία 
εξωτερικής ανάθεσης και η Τράπεζα της Ελλάδος δεν αντιταχθεί σε αυτήν εντός δύο µηνών  
από τη λήψη της σχετικής κοινοποίησης.  
   
Γ .  1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η ∆ιοίκηση και τα αρµόδια στελέχη του πιστωτικού ιδρύµατος 
έχουν τη συνολική ευθύνη για τις εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους (outsourcing). Στο 
πλαίσιο αυτό ορίζουν και διασφαλίζουν την τήρηση της σχετικής πολιτικής, η οποία 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:   

1.1 Τον προσδιορισµό των δραστηριοτήτων που µπορούν να ανατεθούν σε τρίτους 
καθώς και τις ανάγκες και τους στόχους που θα εξυπηρετήσει η εν λόγω ανάθεση.  

1.2. Την αξιολόγηση των κινδύνων που ενδέχεται να ενέχει η ανάθεση (ή και η τυχόν 
υποανάθεση) δραστηριοτήτων σε τρίτους και η θέσπιση µηχανισµών για τον έλεγχο των 
κινδύνων αυτών. Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση 
του κινδύνου περιλαµβάνουν την κρισιµότητα της ανατιθέµενης δραστηριότητας για το 
πιστωτικό ίδρυµα, την ύπαρξη εναλλακτικών παροχέων υπηρεσιών για τη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα, το χρόνο και το κόστος που απαιτείται για την ανάληψη της 
δραστηριότητας εκ νέου από το πιστωτικό ίδρυµα ή τη µεταφορά της σε άλλο πάροχο 
υπηρεσιών σε περίπτωση αθέτησης της σύµβασης από τον πάροχο (παρ. 1.5.3) και η 
δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης για το σύνολο ή µέρος των αναλαµβανόµενων 
κινδύνων. 

1.3. Τις διαδικασίες για την επιλογή του πάροχου υπηρεσιών. Το πιστωτικό ίδρυµα 
πρέπει να ελέγξει την καταλληλότητα, τη νοµιµότητα δραστηριοποίησης, καθώς και την 
επάρκεια του παρόχου υπηρεσιών όσον αφορά την οικονοµική του κατάσταση και τις 
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εφαρµοζόµενες διαδικασίες λειτουργίας και ελέγχου, ώστε να διασφαλίσει ότι ο πάροχος 
είναι σε θέση να παρέχει το απαιτούµενο επίπεδο υπηρεσιών. 

1.4. Τα µέτρα που θα πρέπει να λαµβάνονται από το πιστωτικό ίδρυµα στην περίπτωση 
που διαπιστώνεται ότι ο πάροχος δεν εκτελεί τις λειτουργίες που του έχουν ανατεθεί 
αποτελεσµατικά και σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές ρυθµίσεις και κανονιστικές 
απαιτήσεις. 

1.5. Τη σύναψη σύµβασης µεταξύ του πιστωτικού ιδρύµατος και του παρόχου 
υπηρεσιών. Η σύµβαση πρέπει να περιγράφει αναλυτικά όλους τους όρους και τις 
υποχρεώσεις των δύο συµβαλλοµένων µερών και να περιλαµβάνει ειδικότερα:  

1.5.1. Το σαφή προσδιορισµό της ανατεθείσας δραστηριότητας, της ποιότητας 
εξυπηρέτησης και απόδοσης καθώς και τις επιπτώσεις από τη µη τήρηση των 
συµφωνηθέντων. Επίσης, θα καθορίζεται ρητή υποχρέωση του παρόχου ότι θα 
τηρεί τους κατάλληλους κανόνες συµπεριφοράς και κώδικες δεοντολογίας, καθώς 
και ότι κατά την εκτέλεση της ανατεθείσας σε αυτόν δραστηριότητας θα λαµβάνεται η 
κατάλληλη πρόνοια, ώστε να µη δηµιουργείται η εντύπωση ότι ο πάροχος ενεργεί 
για ίδιο λογαριασµό αλλά για λογαριασµό του πιστωτικού ιδρύµατος, ώστε να µη 
µεταβάλλεται η σχέση και οι υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύµατος έναντι των 
πελατών του  και να µη θίγονται οι όροι υπό τους οποίους  το πιστωτικό ίδρυµα 
έλαβε άδεια λειτουργίας.  

1.5.2. Την ανάγκη τήρησης και προστασίας της εµπιστευτικότητας των 
πληροφοριών που αφορούν τα πιστωτικά ιδρύµατα ή / και τους πελάτες τους από 
σκόπιµη ή ακούσια αποκάλυψή τους σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

1.5.3. Την περιγραφή των διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου, του σχεδίου 
έκτακτης ανάγκης καθώς και των λοιπών µέτρων διαχείρισης κινδύνου που 
υποχρεούται να τηρεί ο πάροχος υπηρεσιών.  

1.5.4. Τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης του πιστωτικού ιδρύµατος στις 
οικονοµικές καταστάσεις, στις εκθέσεις των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών 
καθώς και στα αρχεία του παρόχου υπηρεσιών ή σε οποιεσδήποτε πληροφορίες 
αφορούν την ανατεθείσα δραστηριότητα, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη 
συνέχεια της δραστηριότητας και η δυνατότητα των οργάνων διοίκησης να ασκούν 
τα αντίστοιχα καθήκοντα και ως προς τη δραστηριότητα που αποτελεί αντικείµενο 
εξωτερικής ανάθεσης. 

1.5.5. Τη δυνατότητα της Τράπεζας της Ελλάδος να έχει πρόσβαση στα οικονοµικά 
στοιχεία που αφορούν την εκχωρούµενη δραστηριότητα, καθώς και να διενεργεί 
επιτόπιους ελέγχους, προκειµένου να διαπιστώσει τη συνεπή τήρηση των συναφών 
υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων προς το ισχύον εποπτικό πλαίσιο και την 
εν γένει νόµιµη εκτέλεσή τους από τον πάροχο των υπηρεσιών. 

1.5.6. Τον τρόπο χειρισµού ενδεχόµενων διαφωνιών, µετατροπών στην αρχική 
σύµβαση και διακοπής της συνεργασίας µεταξύ του πιστωτικού ιδρύµατος και του 
παρόχου υπηρεσιών. 

1.5.7. Την υποχρέωση γνωστοποίησης του παρόχου στο πιστωτικό ίδρυµα κάθε 
εξέλιξης που µπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την ικανόντητά του να ασκεί 
αποτελεσµατικά τις λειτουργίες που του έχουν ανατεθεί και να συµµορφώνεται µε τις 
ισχύουσες νοµοθετικές ρυθµίσεις και κανονιστικές απαιτήσεις.   

1.6. Τη θέσπιση ενός συνολικού προγράµµατος διαχείρισης του κινδύνου ανάθεσης 
δραστηριοτήτων σε τρίτους, που θα περιλαµβάνει: 
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1.6.1. Τη διαρκή παρακολούθηση της οικονοµικής κατάστασης του παρόχου 
υπηρεσιών και των διαδικασιών διεκπεραίωσης των ανατεθεισών σε αυτόν 
δραστηριοτήτων (µε ιδιαίτερη έµφαση στις διαδικασίες ελέγχου και έκτακτης 
ανάγκης) καθώς και την αξιολόγησή του µε βάση προκαθορισµένα ποιοτικά και 
ποσοτικά κριτήρια. Η ∆ιοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος θα προσδιορίσει την καθ’ 
ύλην αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα που θα είναι υπεύθυνη για τα ανωτέρω και θα 
φροντίσει για τη στελέχωσή της µε εξειδικευµένο προσωπικό, στο οποίο θα 
παρέχεται η απαιτούµενη εκπαίδευση. Η εφαρµογή των συµφωνηθέντων καθώς και 
η τήρηση των σχετικών διαδικασιών θα υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας 
Εσωτερικής Επιθεώρησης. 

1.6.2. Την τήρηση των απαιτούµενων από το πιστωτικό ίδρυµα αρχείων που 
αφορούν την ανατεθείσα δραστηριότητα στον πάροχο υπηρεσιών, προκειµένου να 
καθίσταται εφικτός ο έλεγχός τους από τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς 
ελεγκτές του πιστωτικού ιδρύµατος, καθώς και από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές . 

1.6.3. Την ύπαρξη σχεδίου εκτάκτου ανάγκης, που θα αφορά την εκ νέου ανάληψη 
της ανατεθείσας δραστηριότητας από το πιστωτικό ίδρυµα ή την ανάθεσή της σε 
τρίτους, σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει 
τις συµβατικές του υποχρεώσεις, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία 
του πιστωτικού ιδρύµατος. 

 
      2. Ενδεχόµενη δυνατότητα υποανάθεσης της εργασίας που, βάσει των ανωτέρω, 

ανατίθεται αρχικά από το πιστωτικό ίδρυµα σε ανεξάρτητο επαγγελµατία ή εταιρεία (chain- 
outsourcing), επιτρέπεται µόνον εφόσον η σχετική δυνατότητα προβλέπεται στη σύµβαση 
ανάθεσης που συνάπτει το πιστωτικό ίδρυµα και υπό τον όρο ότι ρητά θα διασφαλίζεται η 
εκπλήρωση όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων υπ΄ευθύνη του πιστωτικού ιδρύµατος. Στις 
περιπτώσεις αυτές το πιστωτικό ίδρυµα οφείλει να αξιολογεί και να λαµβάνει ιδιαίτερη 
µέριµνα για τον κίνδυνο αθέτησης από τον άµεσα αντισυµβαλλόµενο   των συµβατικών του 
υποχρεώσεων, µε υπαιτιότητα του τελικού παρόχου της υπηρεσίας.   
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Παράρτηµα 6 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 

 

Α. Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήµατος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 
1. α. «Καλυπτόµενα πρόσωπα» σε σχέση µε το πιστωτικό ίδρυµα ορίζονται τα ακόλουθα 
πρόσωπα που συµµετέχουν στην παροχή και άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων, κατά το άρθρο 4 του ν. 3606/2007 για λογαριασµό του πιστωτικού 
ιδρύµατος: 

(αα) οι διευθυντές, οι µέτοχοι που κατέχουν ποσοστό συµµετοχής ή δικαιωµάτων ψήφου 
ίσο ή ανώτερο του 5% στο µετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύµατος, οι συνεταίροι,  
τα µέλη του ∆.Σ., τα διευθυντικά στελέχη και οι συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι του 
πιστωτικού ιδρύµατος,  
(ββ) προκειµένου περί συνδεδεµένων αντιπροσώπων του πιστωτικού ιδρύµατος, οι 
διευθυντές, οι µέτοχοι, οι εταίροι, τα µέλη του ∆.Σ., και τα διευθυντικά στελέχη αυτών,  
(γγ) οι υπάλληλοι του πιστωτικού ιδρύµατος και των συνδεδεµένων  αντιπροσώπων του, 
καθώς και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, οι υπηρεσίες του οποίου τίθενται στη 
διάθεση και υπό τον έλεγχο του πιστωτικού ιδρύµατος ή του συνδεδεµένου 
αντιπροσώπου της, το οποίο συµµετέχει επίσης στην παροχή και άσκηση των 
επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του πιστωτικού ιδρύµατος, καθώς  και  
(δδ) τα φυσικά πρόσωπα που  εµπλέκονται άµεσα στην παροχή  υπηρεσιών στο 
πιστωτικό ίδρυµα ή στο συνδεδεµένο αντιπρόσωπό της, στο πλαίσιο συµφωνίας 
εξωτερικής ανάθεσης, µε σκοπό την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων εκ µέρους του πιστωτικού ιδρύµατος.  
β. Για την έννοια του συνδεδεµένου αντιπροσώπου ισχύει το άρθρο 29 του ν. 
3606/2007. 

2. «Πρόσωπα µε τα οποία το καλυπτόµενο πρόσωπο έχει οικογενειακή σχέση» είναι: 
α. ο (η) σύζυγος του καλυπτόµενου προσώπου, ή ο (η) σύντροφος του προσώπου 
αυτού που δυνατόν να εξοµοιώνεται µε σύζυγο, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα 
νοµοθεσία,  
β. τα εξαρτώµενα τέκνα και τα εξαρτώµενα θετά τέκνα του καλυπτόµενου προσώπου 
(ανήλικα τέκνα και τέκνα τα οποία σπουδάζουν ή συντηρεί το καλυπτόµενο πρόσωπο), 
και  
γ. οι λοιποί συγγενείς του καλυπτόµενου προσώπου, οι οποίοι, κατά την ηµεροµηνία της 
σχετικής προσωπικής συναλλαγής, διέµεναν, επί ένα τουλάχιστον έτος, σε κοινή 
οικογενειακή στέγη µε το καλυπτόµενο πρόσωπο.  

3. «Χρηµατοοικονοµικός αναλυτής»: το καλυπτόµενο πρόσωπο που εκπονεί το ουσιώδες 
µέρος της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων.  
4. «Όµιλος»:σε σχέση µε ένα πιστωτικό ίδρυµα, ο όµιλος στον οποίο συµµετέχει το 
πιστωτικό ίδρυµα και αποτελείται από µια µητρική επιχείρηση, τις θυγατρικές της και τις 
οντότητες στις οποίες η µητρική επιχείρηση ή οι θυγατρικές της κατέχουν συµµετοχή 
[µεγαλύτερη του 10%] των ιδίων κεφαλαίων τους, καθώς και από τις επιχειρήσεις που 
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συνδέονται µεταξύ τους µε δεσµό κατά την έννοια του άρθρου 96 του κ.ν. 2190/1920, 
όπως ισχύει .  
5. «Προσωπική συναλλαγή»: συναλλαγή σε χρηµατοπιστωτικό µέσο που 
πραγµατοποιείται από ή για λογαριασµό καλυπτόµενου προσώπου, εφόσον πληρούται 
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 
α. το καλυπτόµενο πρόσωπο ενεργεί εκτός του πεδίου των δραστηριοτήτων τις οποίες 
ασκεί υπό την ιδιότητα αυτή, 
β. η  συναλλαγή πραγµατοποιείται για λογαριασµό ενός από τα ακόλουθα πρόσωπα: 

i) του καλυπτόµενου προσώπου, 
ii) οποιουδήποτε προσώπου που έχει «οικογενειακή σχέση» ή στενούς δεσµούς 
κατά την έννοια της παραγράφου 24 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 µε το 
καλυπτόµενο πρόσωπο, ή 
iii) ενός προσώπου του οποίου η σχέση µε το καλυπτόµενο πρόσωπο είναι τέτοια 
ώστε το καλυπτόµενο πρόσωπο να έχει άµεσο ή έµµεσο ουσιώδες συµφέρον που 
επηρεάζεται από το αποτέλεσµα της συναλλαγής, άλλο από την αµοιβή ή την 
προµήθεια για την εκτέλεση της συναλλαγής. 

6. Ειδικά, για τους σκοπούς του Κεφαλαίου ∆ του παρόντος Παραρτήµατος,  
α. Ως "έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων" νοείται η έρευνα ή άλλη πληροφορία η 
οποία: 

i) συνιστά ή συνεπάγεται, ρητά ή έµµεσα, µια επενδυτική στρατηγική σε σχέση   µε 
χρηµατοπιστωτικά µέσα ή µε εκδότες χρηµατοπιστωτικών µέσων, 
περιλαµβανοµένης οποιασδήποτε γνώµης σχετικά µε την παρούσα ή τη µελλοντική 
αξία ή τιµή τέτοιων µέσων,  
ii) προορίζεται για διαύλους επικοινωνίας, κατά την έννοια της απόφασης της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τους Κανόνες Συµπεριφοράς των ΕΠΕΥ ή 
για το κοινό, 
iii) χαρακτηρίζεται ή περιγράφεται ως έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων ή µε 
παρόµοιους όρους, ή παρουσιάζεται ως αντικειµενική ή ανεξάρτητη επεξήγηση των 
θεµάτων που περιλαµβάνονται στη σύσταση, και 
iv) εάν η εν λόγω σύσταση απευθυνόταν από πιστωτικό ίδρυµα σε πελάτη, δεν θα 
συνιστούσε παροχή επενδυτικών συµβουλών , κατά την έννοια της περίπτωσης (ε) 
της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007. 

β. Ως "συναφές χρηµατοπιστωτικό µέσο" νοείται ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο του 
οποίου η τιµή επηρεάζεται άµεσα από τις µεταβολές της τιµής άλλου 
χρηµατοπιστωτικού µέσου που αποτελεί αντικείµενο έρευνας στον τοµέα των 
επενδύσεων, και το οποίο περιλαµβάνει παράγωγο αυτού του άλλου 
χρηµατοπιστωτικού µέσου. 

 
Β. Συγκρούσεις Συµφερόντων 
Στο πλαίσιο των γενικών αρχών που καθορίζονται µε τις διατάξεις της παρ. 7 του Κεφ. ΙΙ της  
Π∆/ΤΕ 2577/2006, όπως ισχύει, ως προς τη σύγκρουση συµφερόντων για την παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών εφαρµόζονται ειδικότερα τα εξής: 

 
1. α. Για τους σκοπούς του εντοπισµού των περιπτώσεων συγκρούσεων συµφερόντων 
που ανακύπτουν κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών ή 
συνδυασµού αυτών και των οποίων η ύπαρξη δύναται να ζηµιώσει τα συµφέροντα ενός 
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πελάτη, τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να εξακριβώνουν, µε βάση ελάχιστα κριτήρια που 
καθορίζει το κάθε πιστωτικό ίδρυµα, εάν το πιστωτικό ίδρυµα ή το καλυπτόµενο πρόσωπο 
ή το πρόσωπο συνδεόµενο άµεσα ή έµµεσα µε το πιστωτικό ίδρυµα µε σχέση ελέγχου, 
κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, βρίσκεται, είτε ως αποτέλεσµα της 
παροχής των επενδυτικών ή των παρεπόµενων υπηρεσιών είτε µε άλλο τρόπο, σε µια 
από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(αα) το πιστωτικό ίδρυµα ή το πρόσωπο αυτό είναι πιθανό να αποκοµίσει οικονοµικό 
κέρδος ή να αποφύγει οικονοµική ζηµία, σε βάρος του πελάτη, 
(ββ) το πιστωτικό ίδρυµα ή το πρόσωπο αυτό έχει, ως προς την έκβαση µιας υπηρεσίας 
που παρέχεται στον πελάτη ή µιας συναλλαγής που πραγµατοποιείται για λογαριασµό 
του πελάτη, ένα συµφέρον που είναι διαφορετικό από το συµφέρον του πελάτη στην 
έκβαση αυτή, 
(γγ) το πιστωτικό ίδρυµα ή το πρόσωπο αυτό έχει οικονοµικό ή άλλο κίνητρο να 
ευνοήσει τα συµφέροντα άλλου πελάτη ή άλλης οµάδας πελατών σε βάρος των 
συµφερόντων του πελάτη, 
(δδ) το πιστωτικό ίδρυµα ή το πρόσωπο αυτό ασκεί την ίδια επιχειρηµατική 
δραστηριότητα µε τον πελάτη, 
(εε) το πιστωτικό ίδρυµα ή το πρόσωπο αυτό λαµβάνει ή θα λάβει από πρόσωπο 
διαφορετικό από τον πελάτη αντιπαροχή σχετιζόµενη µε υπηρεσία που παρέχεται στον 
πελάτη, υπό µορφή χρηµάτων, αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν της συνήθους προµήθειας 
ή αµοιβή για την παροχή της υπηρεσίας αυτής. 

β. Στο πλαίσιο εφαρµογής της ως άνω παραγράφου, αναφέρονται ενδεικτικά  οι ακόλουθες 
περιπτώσεις που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση συµφερόντων : 

(αα) µεταξύ του πιστωτικού ιδρύµατος και υφιστάµενου ή δυνητικού πελάτη: 
(i) το πιστωτικό ίδρυµα έχει πληροφόρηση σχετικά µε την οικονοµική 
δυσχέρεια εταιρείας και προβαίνει σε συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών 
στοιχείων αυτής. 
(ii) το πιστωτικό ίδρυµα παρέχει συµβουλές σε εταιρεία για την έκδοση χρέους 
και διαφηµίζει σε άλλους πελάτες τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα για 
επένδυση στο εν λόγω χρέος.  

(ββ) µεταξύ υφιστάµενων ή δυνητικών πελατών: 
(i) το πιστωτικό ίδρυµα συµβουλεύει δύο ανταγωνίστριες εταιρείες για την 
εξαγορά της ίδιας εταιρείας.  
(ii) Όταν το πιστωτικό ίδρυµα διενεργεί έρευνα σχετικά µε µία οντότητα ή ένα 
όµιλο στην οποία παρέχει παράλληλα χρηµατοπιστωτικές συµβουλές. 

 
2. Τα πιστωτικά ιδρύµατα θεσπίζουν, εφαρµόζουν και διατηρούν αποτελεσµατική πολιτική 
σχετικά µε τις συγκρούσεις συµφερόντων, η οποία καθορίζεται εγγράφως και είναι 
κατάλληλη για το µέγεθος και την οργάνωση του πιστωτικού ιδρύµατος, καθώς και για τη 
φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των επιχειρηµατικών του δραστηριοτήτων. 
Εάν το πιστωτικό ίδρυµα είναι µέλος οµίλου, η πολιτική αυτή πρέπει επίσης να λαµβάνει 
υπόψη τις περιστάσεις τις οποίες το πιστωτικό ίδρυµα γνωρίζει ή ευλόγως θα έπρεπε να 
γνωρίζει για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήµατος και οι οποίες µπορούν να 
προκαλέσουν σύγκρουση συµφερόντων ως αποτέλεσµα της διάρθρωσης και των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων άλλων µελών του οµίλου . 
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3. Η πολιτική σχετικά µε τις συγκρούσεις συµφερόντων που θεσπίζεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
α. πρέπει να προσδιορίζει, σε σχέση µε τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 
και τις παρεπόµενες υπηρεσίες που παρέχονται από ή για λογαριασµό του πιστωτικού 
ιδρύµατος, τις περιστάσεις που συνιστούν ή µπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση 
συµφερόντων προκαλώντας ουσιαστικό κίνδυνο ζηµίας των συµφερόντων ενός ή 
περισσότερων πελατών, 
β. πρέπει να καθορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται και τις ενέργειες ή 
τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για τη διαχείριση των συγκρούσεων αυτών. 
 

4. Οι διαδικασίες, οι ενέργειες  και τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 στοιχείο 
β) αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι τα καλυπτόµενα πρόσωπα που συµµετέχουν σε 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες ή υπηρεσίες που µπορεί να προκαλέσουν  σύγκρουση 
συµφερόντων του είδους που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο (α) ασκούν τις 
δραστηριότητες αυτές σε επίπεδο ανεξαρτησίας κατάλληλο για το µέγεθος και τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης επενδύσεων και του οµίλου στον οποίο αυτή ανήκει και 
ανάλογο µε τη σοβαρότητα του κινδύνου ζηµίας των συµφερόντων πελατών. 

 
5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 στοιχείο (β), οι διαδικασίες και τα µέτρα που 
θεσπίζονται πρέπει να περιλαµβάνουν όσα από τα ακόλουθα στοιχεία είναι απαραίτητα και 
κατάλληλα για να διασφαλίσει η επιχείρηση τον απαιτούµενο βαθµό ανεξαρτησίας: 
α. αποτελεσµατικές διαδικασίες για την αποφυγή ή τον έλεγχο της ανταλλαγής 
πληροφοριών µεταξύ των καλυπτόµενων προσώπων που συµµετέχουν σε 
δραστηριότητες που συνεπάγονται κίνδυνο σύγκρουσης συµφερόντων όταν η 
ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών ενδέχεται να αποβεί επιζήµια για τα συµφέροντα 
ενός η περισσότερων πελατών, 
β. χωριστή εποπτεία των καλυπτόµενων προσώπων των οποίων τα κύρια καθήκοντα 
περιλαµβάνουν την άσκηση δραστηριοτήτων για λογαριασµό πελατών ή την παροχή 
υπηρεσιών σε αυτούς, εφόσον τα συµφέροντα των εν λόγων πελατών ενδέχεται να 
συγκρούονται ή εφόσον οι εν λόγων πελάτες εκπροσωπούν διαφορετικά συµφέροντα, 
περιλαµβανοµένων εκείνων του πιστωτικού ιδρύµατος, τα οποία ενδέχεται να 
συγκρούονται, 
γ. αποφυγή της παροχής κινήτρων µέσω της σύνδεσης  της αµοιβής καλυπτόµενων 
προσώπων που ασκούν κατά κύριο λόγο µια επενδυτική δραστηριότητα για λογαριασµό 
του πιστωτικού ιδρύµατος µε  τα έσοδα που δηµιουργούν άλλα καλυπτόµενα πρόσωπα 
που ασκούν κατά κύριο λόγο διαφορετική επενδυτική δραστηριότητα ή µε την αµοιβή 
των καλυπτόµενων αυτών προσώπων, εφόσον ενδέχεται να προκληθεί σύγκρουση 
συµφερόντων σε σχέση µε τις δραστηριότητες αυτές, 
δ. µέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισµό της άσκησης ανάρµοστης επιρροής στον 
τρόπο µε τον οποίο ένα καλυπτόµενο πρόσωπο παρέχει επενδυτικές ή παρεπόµενες 
υπηρεσίες ή ασκεί δραστηριότητες,  
ε. µέτρα για την αποφυγή ή τον έλεγχο της ταυτόχρονης ή διαδοχικής συµµετοχής ενός 
καλυπτόµενου προσώπου σε διαφορετικές επενδυτικές ή παρεπόµενες υπηρεσίες ή 
δραστηριότητες όταν η συµµετοχή αυτή ενδέχεται να αποβεί επιζήµια για την ορθή 
διαχείριση των συγκρούσεων συµφερόντων. 
Εάν η υιοθέτηση ή η εφαρµογή στην πράξη των µέτρων και των διαδικασιών που 

προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο δεν διασφαλίζει τον απαιτούµενο βαθµό 
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ανεξαρτησίας, το πιστωτικό ίδρυµα οφείλει να υιοθετεί τα απαιτούµενα κατάλληλα 
εναλλακτικά ή επιπρόσθετα µέτρα και διαδικασίες για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού.   
6. Η γνωστοποίηση στους πελάτες βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 
3606/2007 πραγµατοποιείται σε σταθερό µέσο , κατά την έννοια της απόφ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τους Κανόνες Συµπεριφοράς των ΕΠΕΥ και περιλαµβάνει 
επαρκείς λεπτοµέρειες, λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του πελάτη, ώστε να 
επιτραπεί σε αυτόν να λάβει  απόφαση για την επενδυτική ή παρεπόµενη υπηρεσία στο 
πλαίσιο της οποίας ανακύπτει η σύγκρουση συµφερόντων, συνεκτιµώντας  την παράµετρο 
αυτή. Η γνωστοποίηση των συγκρούσεων συµφερόντων από το πιστωτικό ίδρυµα δεν  
αναιρεί την υποχρέωση να διατηρεί και να εφαρµόζει τις κατάλληλες αποτελεσµατικές 
οργανωτικές και διοικητικές ρυθµίσεις που απαιτούνται µε βάση την παρ. 3 του άρθρου 12 
του ν. 3606/2007, όπως εξειδικεύονται µε την παρούσα Πράξη. 

 
7. Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να τηρούν και να ενηµερώνουν τακτικά αρχείο, κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόµενα και στο Παράρτηµα 8 της παρούσας Πράξης, για κάθε 
επενδυτική ή παρεπόµενη υπηρεσία ή δραστηριότητα που ασκήθηκε από το πιστωτικό 
ίδρυµα ή για λογαριασµό του και ως προς την οποία έχει προκύψει σύγκρουση 
συµφερόντων που συνεπάγεται ουσιώδη κίνδυνο ζηµίας των συµφερόντων ενός ή 
περισσότερων πελατών ή, στην περίπτωση συνεχιζόµενης υπηρεσίας ή δραστηριότητας, 
ως προς την οποία ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συµφερόντων.   

 
Γ. Προνοµιακές Πληροφορίες - Προσωπική Συναλλαγή 
Στο πλαίσιο των γενικών αρχών που καθορίζονται µε τις διατάξεις των παρ. 7 και 9 του Κεφ. 
ΙΙ και της περίπτωσης 2.4 της παρ. A.2. του Κεφ. ΙV της Π∆/ΤΕ 2577/2006, όπως ισχύει, ως 
προς τις προνοµιακές πληροφορίες σε σχέση µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 
εφαρµόζονται ειδικότερα τα εξής: 
 
1. Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να θεσπίζουν, να εφαρµόζουν και να διατηρούν τις 
κατάλληλες ρυθµίσεις που εµποδίζουν κάθε καλυπτόµενο πρόσωπο που ασκεί 
δραστηριότητες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συµφερόντων ή που έχει, 
λόγω της δραστηριότητας που ασκεί το πρόσωπο αυτό για λογαριασµό του πιστωτικού 
ιδρύµατος, πρόσβαση σε προνοµιακές πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 
3340/2005 ή σε άλλες προνοµιακές πληροφορίες σχετιζόµενες µε πελάτες ή συναλλαγές 
µε ή για πελάτες: 
α. να διενεργεί προσωπική συναλλαγή που πληροί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα 
κριτήρια: 

i) απαγορεύεται βάσει του ν. 3340/2005 στο πρόσωπο αυτό να πραγµατοποιήσει 
τη συναλλαγή, 
ii) η συναλλαγή συνεπάγεται την κατάχρηση ή αθέµιτη γνωστοποίηση των 
εµπιστευτικών πληροφοριών, 
iii) η συναλλαγή αντιβαίνει ή είναι πιθανό ότι θα αντέβαινε σε υποχρέωση που 
υπέχει το πιστωτικό ίδρυµα δυνάµει του ν. 3606/2007. 

β. να συµβουλεύει ή να βοηθά, εκτός του κανονικού πλαισίου της εργασίας του ή της 
σύµβασης παροχής υπηρεσιών, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να εκτελέσει συναλλαγή 
σε χρηµατοπιστωτικά µέσα η οποία, εάν ήταν προσωπική συναλλαγή του καλυπτόµενου 
προσώπου, θα ενέπιπτε στις διατάξεις του στοιχείου (α) ή της παραγράφου 3 στοιχείο α) 
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του Κεφαλαίου ∆ του παρόντος Παραρτήµατος ή β) ή της απόφασης της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τους Κανόνες ∆εοντολογίας των ΕΠΕΥ, 
γ. µε την επιφύλαξη της περίπτωσης (α) του άρθρου 4 του ν 3340/2005, να γνωστοποιεί, 
εκτός του κανονικού πλαισίου της εργασίας του ή της σύµβασης παροχής υπηρεσιών, 
κάθε πληροφορία ή γνώµη σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εφόσον το καλυπτόµενο 
πρόσωπο γνωρίζει ή ευλόγως όφειλε να γνωρίζει  για τους σκοπούς του παρόντος 
Παραρτήµατος ότι µετά τη γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών το άλλο πρόσωπο 
θα ήταν πιθανό να προβεί σε µια από τις ακόλουθες ενέργειες: 

i) να εκτελέσει συναλλαγή σε χρηµατοπιστωτικά µέσα η οποία, εάν ήταν 
προσωπική συναλλαγή του καλυπτόµενου προσώπου, θα ενέπιπτε στις διατάξεις 
παραγράφου 3 στοιχείο α) του Κεφαλαίου ∆ του παρόντος Παραρτήµατος ή β) ή 
της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τους Κανόνες 
Συµπεριφοράς των ΕΠΕΥ,  
ii) να συµβουλεύσει ή να βοηθήσει άλλο πρόσωπο να εκτελέσει τέτοιου είδους 
συναλλαγή. 

 
2. Οι ρυθµίσεις που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 1 πρέπει, ιδίως, να διασφαλίζουν 
ότι: 
α. κάθε καλυπτόµενο πρόσωπο που εµπίπτει στην παράγραφο 1 γνωρίζει τους 
περιορισµούς στις προσωπικές συναλλαγές, καθώς και τα µέτρα που έχουν θεσπιστεί από 
το πιστωτικό ίδρυµα σε σχέση µε τις προσωπικές συναλλαγές και τις γνωστοποιήσεις, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, 
β. το πιστωτικό ίδρυµα ενηµερώνεται αµέσως σχετικά µε οποιαδήποτε προσωπική 
συναλλαγή καλυπτόµενου προσώπου, είτε µε κοινοποίηση της συναλλαγής αυτής είτε µε 
άλλες διαδικασίες που του  επιτρέπουν να εντοπίσει αυτές τις συναλλαγές. 
Στην περίπτωση των συµβάσεων εξωτερικής ανάθεσης, το πιστωτικό ίδρυµα πρέπει να 
διασφαλίσει ότι η επιχείρηση στην οποία ανατίθεται η δραστηριότητα διατηρεί αρχείο 
προσωπικών συναλλαγών καλυπτόµενων προσώπων και ότι θα του παρέχει τις 
πληροφορίες αυτές   άµεσα εφόσον το ζητήσει . 
γ. τηρείται αρχείο των προσωπικών συναλλαγών που κοινοποιούνται στο πιστωτικό 
ίδρυµα ή εντοπίζονται από αυτό, περιλαµβανοµένης κάθε έγκρισης ή απαγόρευσης µιας 
τέτοιας συναλλαγής, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο Παράρτηµα 8.   

 
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται στις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών 
συναλλαγών: 
α. προσωπικές συναλλαγές που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών 
ελεύθερης διαχείρισης χαρτοφυλακίου όπου δεν υπάρχει προηγούµενη  επικοινωνία  σε 
σχέση µε τη συναλλαγή µεταξύ του  διαχειριστή του χαρτοφυλακίου και του καλυπτόµενου 
προσώπου ή άλλου προσώπου για λογαριασµό του οποίου εκτελείται η συναλλαγή, 
β. προσωπικές συναλλαγές σε µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων που 
πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να υπαχθούν στο καθεστώς του ν. 3283/2004 
ή της Οδηγίας 85/611/EΟΚ ή που υπόκεινται σε εποπτεία βάσει της νοµοθεσίας κράτους 
µέλους που απαιτεί ισοδύναµο επίπεδο κατανοµής κινδύνου στα περιουσιακά τους 
στοιχεία, εφόσον το καλυπτόµενο πρόσωπο και κάθε άλλο πρόσωπο για λογαριασµό του 
οποίου εκτελούνται οι συναλλαγές δεν συµµετέχει στη διαχείριση του οργανισµού αυτού. 
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∆. Έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων  
Στο πλαίσιο εφαρµογής των γενικών αρχών που καθορίζονται µε τις διατάξεις της παρ. 7 του 
Κεφ. ΙΙ της Π∆/ΤΕ 2577/2006, όπως ισχύει, ως προς τη διενέργεια έρευνας στον τοµέα των 
επενδύσεων, καθορίζονται ειδικότερα τα εξής: 
 
1.   Τα πιστωτικά ιδρύµατα που παράγουν ή µεριµνούν για την παραγωγή έρευνας στον 
τοµέα των επενδύσεων που προορίζεται ή είναι πιθανό να διανεµηθεί στη συνέχεια σε 
πελάτες  τους ή στο κοινό, µε δική τους ευθύνη ή υπό την ευθύνη άλλου µέλους του οµίλου 
στον οποίο ανήκουν, οφείλουν να διασφαλίσουν ότι, στο πλαίσιο των ανωτέρω γενικών 
αρχών,  εφαρµόζονται  όλα τα µέτρα που ειδικότερα ορίζονται στις παρ.  4, 5 και 6 του 
Κεφαλαίου Β΄ για τους χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές που συµµετέχουν στην παραγωγή 
της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων και για τα άλλα καλυπτόµενα πρόσωπα των 
οποίων τα καθήκοντα ή τα επιχειρηµατικά συµφέροντα ενδέχεται να έρχονται σε 
σύγκρουση µε τα συµφέροντα των προσώπων στα οποία διαδίδεται η έρευνα στον τοµέα 
των επενδύσεων . 
 
2. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που  εµπίπτουν στην παράγραφο 1 οφείλουν να θεσπίσουν 
ρυθµίσεις που αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α. οι χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές και τα άλλα καλυπτόµενα πρόσωπα δεν πρέπει να 
πραγµατοποιούν προσωπικές συναλλαγές ή προσωπική διαπραγµάτευση, πέραν 
εκείνων που διενεργούν ως ειδικοί διαπραγµατευτές που ενεργούν καλόπιστα κατά την 
κανονική άσκηση της ειδικής διαπραγµάτευσης ή κατά την εκτέλεση αυτόκλητης εντολής 
πελάτη, για λογαριασµό οποιουδήποτε άλλου προσώπου περιλαµβανοµένου του 
πιστωτικού ιδρύµατος, σε χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία αφορά η έρευνα στον τοµέα 
των επενδύσεων ή σε συναφή χρηµατοπιστωτικά µέσα, αν γνωρίζουν το πιθανό 
χρονοδιάγραµµα ή περιεχόµενο αυτής της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων όταν 
αυτό δεν είναι διαθέσιµο στο κοινό ή σε πελάτες και δεν µπορεί να συναχθεί εύκολα από 
τις πληροφορίες που είναι έτσι διαθέσιµες στο κοινό ή στους πελάτες τους, προτού δοθεί 
στους παραλήπτες της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων εύλογη δυνατότητα να 
ενεργήσουν βάσει αυτής. 
β. στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το στοιχείο α), οι χρηµατοοικονοµικοί 
αναλυτές και οποιαδήποτε άλλα καλυπτόµενα πρόσωπα που συµµετέχουν στην 
εκπόνηση έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων δεν πρέπει να πραγµατοποιούν 
προσωπικές συναλλαγές στα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αφορά η έρευνα στον τοµέα 
των επενδύσεων, ή σε συναφή χρηµατοπιστωτικά µέσα, αντίθετα προς τις σχετικές 
συστάσεις που το πιστωτικό ίδρυµα υιοθετεί, παρά µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και µε την προηγούµενη συγκατάθεση της αρµόδιας νοµικής υπηρεσίας και της 
µονάδας/λειτουργίας κανονιστικής συµµόρφωσης του πιστωτικού ιδρύµατος, 
γ. τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές και τα λοιπά 
καλυπτόµενα πρόσωπα που συµµετέχουν στην εκπόνηση της έρευνας στον τοµέα των 
επενδύσεων δεν πρέπει να δέχονται αντιπαροχές από πρόσωπα που έχουν ουσιώδη 
συµφέροντα στο αντικείµενο της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων, 
δ. τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές και άλλα καλυπτόµενα 
πρόσωπα που συµµετέχουν στην παραγωγή της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων 
δεν πρέπει να υπόσχονται σε εκδότες ευνοϊκή κάλυψη από την έρευνα, 
ε. δεν πρέπει να επιτρέπεται στους εκδότες, στα καλυπτόµενα πρόσωπα πλην των 
χρηµατοοικονοµικών αναλυτών και σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα να εξετάσουν, πριν 
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από τη διάδοση της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων, το σχέδιο της έρευνας στον 
τοµέα των επενδύσεων για να επαληθεύσουν την ακρίβεια των στοιχείων που 
αναφέρονται σε αυτήν ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την εξακρίβωση της 
συµµόρφωσης µε τις νοµικές υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύµατος, εάν το σχέδιο 
αυτό περιλαµβάνει σύσταση ή τιµή-στόχο . 

3. Το πιστωτικό ίδρυµα, που διανέµει  στο κοινό ή σε πελάτες έρευνα στον τοµέα των 
επενδύσεων που παράγει άλλο πρόσωπο απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
συµµόρφωσης µε την παράγραφο 1, εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 
α. το πρόσωπο το οποίο παράγει την έρευνα δεν αποτελεί µέλος του οµίλου στον οποίο 
ανήκει το πιστωτικό ίδρυµα, 
β. το πιστωτικό ίδρυµα δεν αποκλίνει ουσιωδώς από τις συστάσεις που γίνονται για την 
έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων, 
γ. το πιστωτικό ίδρυµα δεν προβάλλεται ως παραγωγός της έρευνας στον τοµέα των 
επενδύσεων, 
δ. το πιστωτικό ίδρυµα εξακριβώνει ότι ο παραγωγός της έρευνας υπόκειται σε 
απαιτήσεις ισοδύναµες µε τις σχετικές απαιτήσεις που θεσπίζονται µε την παρούσα 
Πράξη για την εκπόνηση της σχετικής έρευνας ή έχει καθιερώσει πολιτική επιβολής 
τέτοιων απαιτήσεων. 
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Παράρτηµα 7 
ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 
Οι γενικές αρχές που καθορίζονται µε τις παρ. 7, 8.1. και 13.4. του Κεφ. ΙΙ της Π∆/ΤΕ 
2577/2006, όπως ισχύει, ως προς την φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών  
στους οποίους παρέχονται επενδυτικές υπηρεσίες, εξειδικεύονται ως εξής: 

 
1. Για τους σκοπούς της διαφύλαξης των δικαιωµάτων των πελατών σε σχέση µε τα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα και κεφάλαια που τους ανήκουν, τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν: 
α. να τηρούν τα απαραίτητα αρχεία και λογαριασµούς έτσι ώστε να είναι σε θέση ανά 
πάσα στιγµή και χωρίς καθυστέρηση να διαχωρίζουν τα περιουσιακά στοιχεία που 
κατέχονται για λογαριασµό ενός πελάτη από τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για 
λογαριασµό οποιουδήποτε άλλου πελάτη, καθώς και από τα δικά τους περιουσιακά 
στοιχεία, 
β. να τηρούν τα αρχεία και τους λογαριασµούς τους κατά τρόπο που να διασφαλίζει την 
ακρίβεια και ιδίως την αντιστοιχία τους µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και τα κεφάλαια 
που   κατέχονται για λογαριασµό πελατών, 
γ. να εξετάζουν, περιοδικά ανά τακτά διαστήµατα, τη συµφωνία µεταξύ των 
λογαριασµών και αρχείων που τηρούν τα πιστωτικά ιδρύµατα και των τρίτων όπου 
τυχόν κατέχονται τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία των πελατών, 
δ. να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα χρηµατοπιστωτικά 
µέσα πελατών που έχουν κατατεθεί σε τρίτο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2, 3 και 4 
ακολούθως, µπορούν να διαχωριστούν από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που ανήκουν 
στο πιστωτικό ίδρυµα και από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που ανήκουν σε αυτό τον 
τρίτο, µε τη χρήση λογαριασµών µε διαφορετικά ονόµατα στα βιβλία του τρίτου ή µε 
άλλα ισοδύναµα µέτρα µε τα οποία επιτυγχάνεται το ίδιο επίπεδο προστασίας, 
ε. να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα κεφάλαια πελατών 
που έχει καταθέσει το πιστωτικό ίδρυµα για λογαριασµό τους σε κεντρική τράπεζα, σε 
άλλο πιστωτικό ίδρυµα ή σε τράπεζα που έχει άδεια λειτουργίας σε τρίτη, εκτός Ε.Ο.Χ., 
χώρα ή σε αναγνωρισµένα αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων, κατέχονται σε 
λογαριασµό ή λογαριασµούς χωριστούς από τυχόν άλλους λογαριασµούς που 
χρησιµοποιούνται για την κατοχή κεφαλαίων που ανήκουν στο πιστωτικό ίδρυµα, 
στ. να θεσπίζουν κατάλληλες οργανωτικές ρυθµίσεις για να ελαχιστοποιήσουν τον 
κίνδυνο απώλειας ή µείωσης των περιουσιακών στοιχείων πελατών ή των δικαιωµάτων 
σε σχέση µε τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, λόγω κατάχρησης των περιουσιακών 
στοιχείων, απάτης, κακής διαχείρισης, ελλιπούς τήρησης αρχείου ή αµέλειας. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί τη δυνατότητα να καθορίσει τα τυχόν πρόσθετα µέτρα 
ισοδυνάµου αποτελέσµατος που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση που το δίκαιο της 
χώρας στην οποία κατέχονται τα κεφάλαια ή τα χρηµατοπιστωτικά µέσα των πελατών 
εµποδίζει τα πιστωτικά ιδρύµατα να συµµορφωθούν µε τα αναφερόµενα ανωτέρω υπό 
στοιχεία (δ) ή (ε).  

 
2. Τα πιστωτικά ιδρύµατα δύνανται να καταθέτουν χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία 
κατέχουν για λογαριασµό πελατών τους σε λογαριασµό ή λογαριασµούς που έχουν 
ανοιχτεί σε τρίτο υπό τον όρο ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα ενεργούν µε την απαιτούµενη  
ικανότητα φροντίδα και επιµέλεια κατά την επιλογή, το διορισµό και τον περιοδικό έλεγχο 
του τρίτου και των ρυθµίσεων για την κατοχή και φύλαξη των χρηµατοπιστωτικών µέσων. 
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Ειδικότερα, τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη την τεχνογνωσία και τη 
φήµη στην αγορά του τρίτου καθώς και τυχόν νοµοθετικές απαιτήσεις ή πρακτικές της 
αγοράς που συνδέονται µε την κατοχή των χρηµατοπιστωτικών µέσων που θα µπορούσαν 
να επηρεάσουν αρνητικά τα δικαιώµατα των πελατών. 

 
3. Το πιστωτικό ίδρυµα καταθέτει χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών της σε τρίτο 
εγκατεστηµένο σε χώρα εκτός του Ε.Ο.Χ.  µόνον εφόσον ο τρίτος υπόκειται σε κανονιστικό 
πλαίσιο και εποπτεία στη χώρα αυτή, όσον αφορά την κατοχή και τη φύλαξη 
χρηµατοπιστωτικών µέσων.   

 
4. Τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν καταθέτουν χρηµατοπιστωτικά µέσα που κατέχονται για 
λογαριασµό πελατών σε τρίτο εγκατεστηµένο σε τρίτη, εκτός Ε.Ο.Χ., χώρα η οποία δεν 
ρυθµίζει κανονιστικά την κατοχή και φύλαξη χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό 
άλλου προσώπου εκτός εάν πληρούται µια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α. η φύση των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή των επενδυτικών υπηρεσιών που 
συνδέονται µε αυτά απαιτεί την κατάθεσή τους σε τρίτο εγκατεστηµένο σε αυτή την τρίτη 
χώρα, ή 
β. όταν τα χρηµατοπιστωτικά µέσα κατέχονται για λογαριασµό επαγγελµατία πελάτη και 
ο πελάτης έχει ζητήσει γραπτώς από την επιχείρηση να τα καταθέσει σε τρίτο σε αυτή 
την τρίτη χώρα. 
 

5. Τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν επιτρέπεται να συνάπτουν συµφωνίες για συναλλαγές 
χρηµατοδότησης τίτλων, κατά την έννοια της απόφ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
σχετικά µε τους Κανόνες Συµπεριφοράς ΕΠΕΥ,  σχετιζόµενες µε χρηµατοπιστωτικά µέσα 
που κατέχουν για λογαριασµό πελάτη, ή να χρησιµοποιήσουν µε άλλο τρόπο τέτοια 
χρηµατοπιστωτικά µέσα για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό άλλου πελάτη της 
επιχείρησης, εκτός εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α. ο πελάτης  έχει δώσει προηγουµένως τη ρητή του συγκατάθεση για τη χρησιµοποίηση 
των µέσων µε συγκεκριµένους όρους. Στην περίπτωση ενός ιδιώτη πελάτη, τούτο θα 
αποδεικνύεται από την υπογραφή εκ µέρους του των σχετικών όρων  ή από άλλο 
ισοδύναµο  µηχανισµό, 
β. η χρησιµοποίηση των χρηµατοπιστωτικών µέσων του πελάτη πρέπει να  γίνεται µόνο 
σύµφωνα µε τους όρους στους οποίους συγκατατέθηκε ο πελάτης. 
 

6. Τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν επιτρέπεται να συνάπτουν συµφωνίες για συναλλαγές 
χρηµατοδότησης, κατά την έννοια της απόφ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε 
του Κανόνες Συµπεριφοράς ΕΠΕΥ, σχετιζόµενες µε χρηµατοπιστωτικά µέσα που 
κατέχονται για λογαριασµό πελάτη σε συλλογικό λογαριασµό που τηρείται από τρίτο, ή να 
χρησιµοποιήσουν µε άλλο τρόπο για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό άλλου πελάτη της 
επιχείρησης χρηµατοπιστωτικά µέσα που κατέχονται σε τέτοιο λογαριασµό, παρά µόνον 
εάν πληρούται, επιπλέον εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 5, µία τουλάχιστον 
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α. κάθε πελάτης χρηµατοπιστωτικά µέσα του οποίου κατέχονται από κοινού σε 
συλλογικό λογαριασµό πρέπει να έχει δώσει την προηγούµενη ρητή συγκατάθεσή του 
σύµφωνα µε το στοιχείο α. της παραγράφου 5, ή 
β. το πιστωτικό ίδρυµα πρέπει να έχει θεσπίσει συστήµατα και ελέγχους που 
διασφαλίζουν ότι χρησιµοποιούνται κατ' αυτό τον τρόπο µόνο χρηµατοπιστωτικά µέσα 
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που ανήκουν σε πελάτες που έχουν δώσει την προηγούµενη ρητή συγκατάθεσή τους 
σύµφωνα µε το στοιχείο α. της παραγράφου 5, 

Τα αρχεία της επιχείρησης επενδύσεων, που τηρούνται κατά τα αναφερόµενα στο 
Παράρτηµα 8 της παρούσας Πράξης, πρέπει να περιλαµβάνουν λεπτοµερή στοιχεία για 
τον πελάτη µε τις οδηγίες του οποίου χρησιµοποιήθηκαν τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, 
καθώς και τον αριθµό των χρησιµοποιούµενων χρηµατοπιστωτικών µέσων κάθε πελάτη 
που έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η ορθή κατανοµή 
τυχόν ζηµιών.   
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Παράρτηµα 8 
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 

 
Στο πλαίσιο  εφαρµογής των γενικών αρχών που καθορίζονται µε τις διατάξεις  των παρ. 
7, 8.1. και 13.4. του Κεφ. ΙΙ της  Π∆/ΤΕ 2577/2006, όπως ισχύει, καθώς και των άρθρων 7 
και 8 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής, καθορίζονται ειδικότερα ως 
προς την  τήρηση αρχείων που έχουν σχέση µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, τα 
εξής: 
 
1.1. Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να τηρούν αρχείο για κάθε καταγγελία και για τα 
µέτρα που λήφθηκαν σε σχέση µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες.  
1.2. Όλα τα αρχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3606/2007 και των 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων τηρούνται για περίοδο τουλάχιστον 
πέντε ετών.  
1.3. Ειδικά, τα αρχεία που περιέχουν τα αντίστοιχα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του 
πιστωτικού ιδρύµατος και του πελάτη βάσει συµφωνίας παροχής υπηρεσιών ή τους όρους 
υπό τους οποίους το πιστωτικό ίδρυµα παρέχει υπηρεσίες στον πελάτη, διατηρούνται 
τουλάχιστον καθ΄ όλη  τη διάρκεια της σχέσης µε τον πελάτη. 
 
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος, για σκοπούς ελέγχου της τήρησης των σχετικών διατάξεων 
του ν. 3606/2007, διατηρεί το δικαίωµα:  
α. Να ζητήσει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από το πιστωτικό ίδρυµα να διατηρήσει 

ορισµένα ή όλα τα αρχεία αυτά για µεγαλύτερο διάστηµα ανάλογα µε τη φύση του µέσου ή 
της συναλλαγής. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να απαιτήσει από πιστωτικό ίδρυµα να 
διατηρήσει τα αρχεία για το υπόλοιπο της πενταετούς περιόδου σύµφωνα µε την 
προηγούµενη παράγραφο και µετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού 
ιδρύµατος. 
β. Να επιβάλει  στα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεώσεις σχετικά µε την καταγραφή των 

τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αφορούν εντολές 
πελατών. 
 
3. Τα αρχεία διατηρούνται σε µέσο που επιτρέπει την αποθήκευση των πληροφοριών µε 
τρόπο προσβάσιµο για µελλοντική εξέταση από την Τράπεζα της Ελλάδος και την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µε µορφή και τρόπο που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια: 
α. η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο της άσκησης 
των κατά νόµο καθηκόντων τους, θα πρέπει να έχουν ευχερή πρόσβαση στα αρχεία 
αυτά και να µπορούν να αναπαράγουν βάσει αυτών τα βασικά στάδια της επεξεργασίας 
κάθε συναλλαγής, 
β. πρέπει να είναι δυνατό να διαπιστωθούν εύκολα τυχόν διορθώσεις ή άλλες 
τροποποιήσεις, καθώς και το περιεχόµενο των αρχείων πριν από τις εν λόγω 
διορθώσεις ή τροποποιήσεις, 
γ. δεν πρέπει να είναι δυνατό να υποστούν τα αρχεία άλλου είδους παραποίηση ή 
τροποποίηση. 
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4. Για σκοπούς συµµόρφωσης των πιστωτικών ιδρυµάτων µε τις διατάξεις του ν. 
3606/2007, τα πιστωτικά ιδρύµατα τηρούν αρχεία αναφορικά µε: 
α. την ταυτότητα και την κατηγοριοποίηση του κάθε πελάτη 
β. τις συµβάσεις πελατών 
γ. τις πληροφορίες σχετικά µε τον έλεγχο καταλληλότητας και συµβατότητας των 
πελατών 
δ. τις συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που διενεργήθηκαν για ίδιο λογαριασµό 
και για λογαριασµό πελατών 
ε. την οµαδοποίηση και τον επιµερισµό εντελών 
στ. τις εντολές που δίνει στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων και τις εντολές 
πελατών που λαµβάνει στο πλαίσιο λήψης και διαβίβασης πελατών 
ζ. την εκτέλεση εντολών πελατών και τη διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό 
η. τη διαβίβαση εντολών που λαµβάνονται από το πιστωτικό ίδρυµα 
θ. αντίγραφο των περιοδικών ενηµερώσεων πελατών, µε το οποίο θα πιστοποιείται το 
περιεχόµενο και η αποστολή τους  
ι. τα χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών που κατέχει το πιστωτικό ίδρυµα 
ια. τα χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών επί των οποίων το πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να 
συνάπτει συµφωνίες για συναλλαγές χρηµατοδότησης τίτλων, κατά την έννοια της απόφ. 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τους Κανόνες Συµπεριφοράς ΕΠΕΥ,  ή τα 
οποία µπορεί να χρησιµοποιεί µε άλλο τρόπο 
ιβ. τα κεφάλαια πελατών  
ιγ. την επικοινωνιακή πολιτική του πιστωτικού ιδρύµατος 
ιδ. τις έρευνες στον τοµέα των επενδύσεων 
ιε. τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες και την εσωτερική οργάνωση του πιστωτικού 
ιδρύµατος 
ιστ. τις διαδικασίες και τις γραπτές εκθέσεις της µονάδας/λειτουργίας κανονιστικής 
συµµόρφωσης 
ιζ. τις διαδικασίες και τις γραπτές εκθέσεις της µονάδας διαχείρισης κινδύνων 
ιη. τις διαδικασίες και τις γραπτές εκθέσεις της µονάδας εσωτερικού ελέγχου 
κ. τις επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες που προκαλούν επιζήµιες συγκρούσεις 
συµφερόντων 
κα. τις καταγγελίες πελατών και τη λήψη σχετικών µέτρων 
κβ. τις δεσµευτικές τιµές του συστηµατικού εσωτερικοποιητή 
κγ. τις προσωπικές συναλλαγές 
κδ. τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται στους πελάτες σχετικά µε αντιπαροχές και  
κε. την παροχή επενδυτικών συµβουλών στους ιδιώτες πελάτες 

 


