
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   
Εισαγωγή  
Η EUROCORP SECURITIES ΑΕΠΕΥ παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες πάνω σε χρηµατοπιστωτικά µέσα σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της ευρωπαϊκής κοινοτικής οδηγίας 2004/39/ΕΚ (MiFID) και του ελληνικού νόµου 3606/2007 
(ΦΕΚ Α’195/17.8.2007) όπως ισχύει σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Νοεµβρίου 2007. Μέσα 
σ’ αυτό το θεσµικό πλαίσιο και µε γνώµονα την όσο το δυνατόν καλύτερη παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών των 
πελατών της, η EUROCORP SECURITIES ΑΕΠΕΥ δεσµεύεται να εκτελεί τις εντολές τους σύµφωνα µε την 
παρακάτω διαδικασία.  
 
Με βάση το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο και µε σκοπό την µεγαλύτερη προστασία των επενδυτών η παρούσα 
πολιτική εφαρµόζεται σε επαγγελµατίες και µη επαγγελµατίες πελάτες.  
 
Η πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης που έχουµε θεσπίσει εγγυάται ότι έχουµε λάβει όλα τα µέτρα ώστε κατά την 
εκτέλεση των εντολών των πελατών µας, να εξασφαλίζουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για αυτούς 
λαµβάνοντας υπόψη την τιµή, το κόστος, την ταχύτητα εκτέλεσης, την πιθανότητα εκτέλεσης και εκκαθάρισης, τη 
φύση και το µέγεθος της εντολής ή οποιοδήποτε άλλο παράγοντα που µπορεί να επηρεάσει την εκτέλεση της 
εντολής.  
 
Η EUROCORP SECURITIES ΑΕΠΕΥ δεσµεύεται να λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο, ώστε να επιτυγχάνει, κατά την 
εκτέλεση των εντολών των πελατών της το βέλτιστο αποτέλεσµα γι’ αυτούς σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην 
παρούσα πολιτική. Σε περίπτωση που υπάρχουν από µέρους του πελάτη συγκεκριµένες οδηγίες, η EUROCORP 
SECURITIES ΑΕΠΕΥ θα εκτελεί την εντολή του σύµφωνα µε αυτές τις οδηγίες.  
 
Εκτέλεση εντολής  
Για κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές, η EUROCORP SECURITIES ΑΕΠΕΥ θα εκτελεί 
αυτόµατα τις εντολές αγοράς και πώλησης στην κύρια αγορά, που εξ ορισµού προσφέρει την µεγαλύτερη 
ρευστότητα ή το µεγαλύτερο όγκο συναλλαγών.  
Σε συνάρτηση του µεγέθους και της φύσης της εντολής που διεκπεραιώνει η εταιρία, µπορεί να χρησιµοποιεί κάποια 
άλλη ΕΠΕΥ που επιλέγεται, µε γνώµονα την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος για τον πελάτη. 
 Μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων µας για την βέλτιστη εκτέλεση, λαµβάνουµε υπόψη µας εκτός από τη 
ρευστότητα και τους παρακάτω παράγοντες για να επιλέξουµε τον τόπο εκτέλεσης της εντολής :  
• Τιµή διαπραγµάτευσης  
• Κόστος συναλλαγής (προµήθειες για την εκτέλεση της συναλλαγής σε συγκεκριµένο τόπο, κόστη 

εκκαθάρισης) το οποίο µπορεί άµεσα ή έµµεσα να την επιβαρύνει 
• Ταχύτητα εκτέλεσης στην αγορά 
• Πιθανότητα εκτέλεσης και εκκαθάρισης της συναλλαγής   
• Την δυνατότητα που έχει ο τόπος εκτέλεσης να διαχειρίζεται πολύπλοκες εντολές 
• Τους όρους εκκαθάρισης της εντολής και  
• Κάθε άλλο παράγοντα σχετικό µε την εκτέλεση της εντολής 
Το νόµισµα διαπραγµάτευσης του κάθε µέσου δεν επηρεάζει την επιλογή του τόπου εκτέλεσης. 
Η σηµαντικότητα των ανωτέρω παραγόντων καθορίζεται από την EUROCORP SECURITIES ΑΕΠΕΥ ανάλογα µε 
τα κριτήρια που καθορίζονται παρακάτω. Η σηµαντικότητα των παραγόντων αυτών εφόσον υπάρξουν ιδιαίτερες 
συγκυρίες στις αγορές δίνατε, να µεταβληθεί.  
Για το µη επαγγελµατία πελάτη (ιδιώτη), το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα καθορίζεται µε βάση την τιµή και τα 
κόστη, ενώ οι υπόλοιποι παράγοντές µπορούν να θεωρηθούν σηµαντικοί αν καθορίζουν την επίτευξη της καλύτερης 
τιµής και του κόστους. 
 
Για τους επαγγελµατίες πελάτες η τιµή και τα κόστη θεωρούνται γενικά οι σηµαντικότεροι παράγοντες, παρά ότι 
λαµβάνουµε υπόψη µας κατά περίπτωση  και τους υπόλοιπους παράγοντες ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες, 
όταν οι παράγοντες αυτοί επιτρέπουν την βελτίωση της τιµής.  
 
Η βέλτιστη εκτέλεση αφορά την διαδικασία που εφαρµόζει η εταιρία µας και όχι την υποχρέωση αποτελέσµατος 
από µέρους µας. Έτσι όταν εκτελεί µια εντολή πελάτη, οφείλει η εταιρία να την εκτελεί σύµφωνα µε την παρούσα 
πολιτική της αλλά δεν εγγυάται ότι η καλύτερη τιµή µπορεί να επιτευχθεί σε όλες τις περιπτώσεις. Οι παράγοντες 
επιλογής του τόπου µπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτέλεσµα ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της κάθε 
συναλλαγής.   
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Σε κάποιες ειδικές συνθήκες η υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης µπορεί να µην εφαρµόζεται, όπως για παράδειγµα 
σε περιπτώσεις έντονων αναταράξεων των αγορών ή/και βλάβη των εσωτερικών και εξωτερικών συστηµάτων 
εκτέλεσης εντολών. Σε αυτή την περίπτωση, το µοναδικό κριτήριο θα είναι η δυνατότητα εκτέλεσης της εντολής. Σε 
περίπτωση βλάβης των συστηµάτων, υπάρχει το ενδεχόµενο να µην µπορεί η εταιρία να έχει πρόσβαση σε όλους 
τους τόπους εκτέλεσης που έχει επιλέξει.  
Κριτήρια εκτέλεσης  
Όπως αναφέραµε και παραπάνω, η EUROCORP SECURITIES ΑΕΠΕΥ λαµβάνει υπόψη της συγκεκριµένα 
κριτήρια προκειµένου να προσδιορίσει την σειρά προτεραιότητας των παραγόντων επιλογής του τόπου εκτέλεσης 
(όταν για το ίδιο χρηµατοπιστωτικό µέσο υπάρχουν  πέραν του ενός τόποι εκτέλεσης). Τα κριτήρια εκτέλεσης που 
λαµβάνονται υπόψη είναι :  
• Τα χαρακτηριστικά του πελάτη (επαγγελµατίας, µη επαγγελµατίας) 
• Τα χαρακτηριστικά της εντολής 
• Τα χαρακτηριστικά του χρηµατοπιστωτικού µέσου που αφορά την εντολή 
• Τα χαρακτηριστικά των τόπων εκτέλεσης 
• Κάθε άλλη παράµετρο που ισχύει δεδοµένη στιγµή σε δεδοµένη αγορά. 
 
Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει δώσει συγκεκριµένες οδηγίες, ο τρόπος εκτέλεσης θα αποσκοπεί µε σειρά 
προτεραιότητας :  
• Να αναζητά τον τόπο εκτέλεσης που επιτρέπει την εκτέλεση της εντολής στην ολότητα της µε την µεγαλύτερη 

πιθανότητα πραγµατοποίησης, θεωρώντας ότι είναι προτιµότερο η εκτέλεση της εντολής να ολοκληρωθεί σε 
ένα τόπο για λόγους αποτελεσµατικότητας της post-trade διαδικασίας εκκαθάρισης. 

• Να βελτιστοποιεί την συνολική τιµή της εντολής περιλαµβάνοντας την τιµή εκτέλεσης και το συνολικό κόστος 
για την διεκπεραίωση της εντολής. 

• Να ελαχιστοποιεί την επίδραση της εντολής στη διαµόρφωση τιµής στον τόπο εκτέλεσης.  
 
Σε κάθε περίπτωση, για τους µη επαγγελµατίες πελάτες (ιδιώτες), µέσω της ιεράρχησης των κριτηρίων  εκτέλεσης 
εντολής θα µπορεί να τους παρέχει  το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα µε βάση την συνολική τιµή  (τιµή εκτέλεσης, 
κόστος εκτέλεσης, κόστος διεκπεραίωσης και εκκαθάρισης των συναλλαγών). 
 
Λήψη και ∆ιαβίβαση 
Στις αγορές που δεν είναι µέλος η EUROCORP SECURITIES ΑΕΠΕΥ,  η εκτέλεση των εντολών θα γίνεται µέσω 
άλλων ΕΠΕΥ. Σε αυτή την περίπτωση η EUROCORP SECURITIES ΑΕΠΕΥ λαµβάνει και διαβιβάζει τις εντολές 
σας σε άλλη µεσολαβούσα ΕΠΕΥ. Όταν λαµβάνουµε και διαβιβάζουµε εντολές πελατών µας, ενεργούµε µε τρόπο 
που να διασφαλίζει όσο το δυνατόν καλύτερα τα συµφέροντα τους. Η εταιρία λαµβάνει όλα τα επαρκή µέτρα 
προκειµένου να επιτύχουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.  
Όταν η εταιρία διαβιβάζει τις εντολές των πελατών της σε άλλες ΕΠΕΥ, οι οποίες υπόκεινται και οι ίδιες στις 
υποχρεώσεις βέλτιστης εκτέλεσης που επιβάλει η MiFID, θεωρεί ότι ανταποκρίνεται επαρκώς στην υποχρέωση της 
για βέλτιστη εκτέλεση :  
• Επιλέγει την ή τις ΕΠΕΥ που διασφαλίζουν το καλύτερο αποτέλεσµα για τους πελάτες της. Εµπιστεύεται 

ιδιαίτερα ΕΠΕΥ που υπόκεινται και οι ίδιες στις απαιτήσεις της MiFID και στις υποχρεώσεις της βέλτιστης 
εκτέλεσης.  

• Εξασφαλίζει ότι η πολιτική εκτέλεσης εντολών τους είναι συµβατές µε την δική πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης 
όπως περιγράφετε µε την παρούσα.  

• Παρακολουθεί και αξιολογεί την ποιότητα εκτέλεσης εντολών και προβαίνει σε διόρθωση κάθε πιθανής 
ανεπάρκειας. 

 
Συγκεκριµένες οδηγίες πελάτη - εξαιρέσεις 
Σε περίπτωση που ο πελάτης δίνει συγκεκριµένες οδηγίες για την εκτέλεση της εντολής του, η EUROCORP 
SECURITIES ΑΕΠΕΥ δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε αποτέλεσµα µπορούν να προκαλέσουν οι 
οδηγίες αυτές σε βάρος του πελάτη. Η υποχρέωση της EUROCORP SECURITIES ΑΕΠΕΥ σε αυτή την περίπτωση 
περιορίζεται αποκλειστικά στην καταβολή από µέρους της, κάθε δυνατής προσπάθειας προκειµένου να επιτευχθεί η 
εντολή του πελάτη. Οι συγκεκριµένες οδηγίες του πελάτη µπορούν να εµποδίσουν την εταιρία να λάβει όλα τα 
µέτρα που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική.  
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Αναφορικά µε τις εντολές σε δικαιώµατα προαίρεσης (options) ο πελάτης θα πρέπει κατά την εντολή του να 
προσδιορίζει επακριβώς τον τόπο στον οποίο θέλει να εκτελεστεί η εντολή του, λαµβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιµο 
της θέσης στα εν λόγω δικαιώµατα προαίρεσης θα γίνεται στον τόπο ανοίγµατος της θέσης. 
 
Όταν η Εταιρία είναι υποχρεωµένη να προβεί στην ρευστοποίηση µίας θέσης πελάτη (για παράδειγµα σε 
περιπτώσεις ανεπάρκειας υπολοίπου ή µη κάλυψης συµβατικής υποχρέωσης του πελάτη σύµφωνα µε τους γενικούς 
όρους παροχής επενδυτικών υπηρεσιών) δεν θεωρείται ότι η εν λόγω εντολή υπόκειται στις υποχρεώσεις βέλτιστης 
εκτέλεσης.   
 
Αξιολόγηση της πολιτικής εκτέλεσης 
Κάθε χρόνο η εταιρία θα προβαίνει σε επαναξιολόγηση της πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης καθώς και µετά από κάθε 
σηµαντική µεταβολή των συστηµάτων εκτέλεσης ή/και διαβίβασης εντολών, µε σκοπό την σταθερή εξασφάλιση το 
καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος για όλους τους πελάτες της. Ως εκ τούτου, η εταιρία ενδέχεται να προβεί σε 
τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας πολιτικής θα 
γνωστοποιηθεί µέσω του δικτυακού τόπου της εταιρίας : www.eurocorp.gr. 
Κυριότεροι τόποι εκτέλεσης  
Ενδεικτικά οι κυριότεροι τόποι εκτέλεσης και οι συνεργαζόµενες εταιρίες είναι οι ακόλουθες :  
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EUROCORP 
SECURITIES ΑΕΠΕΥ 
 

Μέλος του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : εκτέλεση εντολών σε µετοχές, παράγωγα και 
άλλα διαπραγµατεύσιµα χρηµατοπιστωτικά µέσα. 
  

EUROCORP 
SECURITIES ΑΕΠΕΥ 
 

Μέλος του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ : εκτέλεση εντολών σε µετοχές και 
άλλα διαπραγµατεύσιµα χρηµατοπιστωτικά µέσα.  

Συνεργαζόµενη εταιρία  Αντικείµενο Συνεργασίας 
CREDIT AGRICOLE 
CHEUVREUX 

Υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών για χρηµατιστηριακές αγορές στην 
Ευρώπη.  

NEWEDGE  
GROUP (πρώην CALYON 
FINANCIAL SNC) 

Υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα 
για τις ∆ιεθνείς Αγορές (CBOE, CBOT, CME, EUREX, LIFFE, MONEP, MATIF) 

CHEUVREUX N.Y Υπηρεσία Εκτέλεσης Εντολών, Εκκαθάρισης και Θεµατοφυλακής για τις αγορές Αµερικής 
και Καναδά 

GEDIK Investment 
Securities Inc. 

Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στο Χρηµατιστήριο Κωνσταντινουπόλεως 

K & H Equities Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στο Ουγγρικό Χρηµατιστήριο 
HSBC YATIRIM 
MENKUL DEGERLER 
A.S 

Υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης εντολών στο Χρηµατιστήριο Κωνσταντινουπόλεως 

NYFIX Transaction 
Services Inc. 

Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στις αγορές των Η.Π.Α. 

NYFIX International Ltd Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στις αγορές : Λονδίνο, Παρίσι, Άµστερνταµ, 
Λισσαβόνα, Βρυξέλες, Φραγκφούρτη και Ελσίνκι 

DENIZ YATIRIM Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στο Χρηµατιστήριο Κωνσταντινουπόλεως 
CLSA LTD Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στις αγορές : Χονγκ Κονγκ, Φιλιππίνες, 

Σιγκαπούρη, Σαγκάη και Σέντζεν  
CLSA Singapore Pte. Ltd Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στις αγορές : Ινδονησία, Ιαπωνία και Ταϊλάνδη 
SOFIA 
INTERNATIONAL 
SECURITIES PLC 

Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στο Χρηµατιστήριο της Σόφιας, Βουλγαρία 

SSIF PIRAEUS 
SECURITIES ROMANIA  
SA (ex. EUROPEAN 
SECURITIES SA) 

Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στο Χρηµατιστήριο του Βουκουρεστίου, 
Ρουµανία 

ROYAL BANK OF 
CANADA EUROPE 
LIMITED  

Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών στο Χρηµατιστήριο του Τορόντο, του Μόντρεαλ 
και στις ΠΜ∆ TSX VENTURE EXCHANGE, ALPHA TRADING SYSTEM LIMITED 
PARTNERSHIP και OMEGA ATS  

BNP PARIBAS SUISSE 
S.A.   

Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες τις Οργανωµένες Αγορές και ΠΜ∆ 
 Ευρώπης, Αµερικής, Αυστραλίας και Καναδά.   

ODDO & CIE  Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες τις Οργανωµένες Αγορές και ΠΜ∆ 
 Ευρώπης. 

LCF EDMOND DE 
ROTHSCHILD 
SECURITIES LIMITED  

Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες τις Οργανωµένες Αγορές , ΠΜ∆ και 
OTC, Ευρώπης, Αµερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας. 

SOCIETE GENERALE  Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες τις Οργανωµένες Αγορές , ΠΜ∆ και 
OTC, Ευρώπης, Αµερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας 

 BANK OF AMERICA  
MERRILL LYNCH 
INTERNATIONAL  

Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες τις Οργανωµένες Αγορές , ΠΜ∆ και 
OTC, Ευρώπης, Αµερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας. 

 BANCA  IMI  S.p.A  Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες τις Οργανωµένες Αγορές , ΠΜ∆ και 
OTC, Ευρώπης, Αµερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας 

  GUY BUTLER  
LIMITED  

Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες τις Οργανωµένες Αγορές , ΠΜ∆ και 
OTC, Ευρώπης, Αµερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας. 

EUROBANK EFG  Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες τις Οργανωµένες Αγορές , ΠΜ∆ και 
OTC, Ευρώπης, Αµερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας 

ZURCKER 
KANTONALBANK  

Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες τις Οργανωµένες Αγορές , ΠΜ∆ και 
OTC, Ευρώπης, Αµερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας 

VTB CAPITAL PLC  Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών σε όλες τις Οργανωµένες Αγορές , ΠΜ∆ και 
OTC, Ευρώπης, Αµερικής, Αυστραλίας και Καναδά και Ασίας 
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