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Το Πιστοποιητικό, ανάλογα με τον τύπο του, αντιστοιχεί στην παροχή των υπηρεσιών 

ως εξής: 

 

  

(α1) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες. 
 Το Πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης 

εντολών και της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό τρίτων των παραγράφων 1(α) 

και 1(β) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων των 

παραγράφων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (κινητές αξίες, μερίδια 

οργανισμών συλλογικών επενδύσεων , τίτλοι χρηματαγοράς). 

 

 (α2) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα. 
 Το Πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης 

εντολών και της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό τρίτων των παραγράφων 1(α) 

και 1(β) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων των 

παραγράφων (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 

(παράγωγα προϊόντα). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(β1) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες. 



 
 Το Πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της παροχής συμβουλών της 

παραγράφου 1(ε) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων 

των παραγράφων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (κινητές αξίες, 

μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τίτλοι χρηματαγοράς). 

 

 (β) Παροχή επενδυτικών συμβουλών. 

 Το Πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της παροχής συμβουλών της 

παραγράφου 1(ε) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων 

του άρθρου 5 του ν. 3606/2007. 

 

 (γ) Διαχείριση χαρτοφυλακίων. 

 Το Πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων 

πελατών της παραγράφου 1(δ) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί των 

χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 και στη διαχείριση 

χαρτοφυλακίου συλλογικών επενδύσεων από τις εταιρείες του άρθρου 1 στοιχεία (γ) 

ως (ε). 

 

 (δ) Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες.  

Το Πιστοποιητικό αφορά στην υπηρεσία της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων και 

της χρηματοοικονομικής ανάλυσης της παραγράφου 2(ε) του άρθρου 4 του ν. 

3606/2007 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του ν. 3606/2007. 

 

 (ε) Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών 

επενδύσεων. 

 Το Πιστοποιητικό αφορά στη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή μετοχών 

ΟΣΕΚΑ ή και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. 

 

 (στ1) Εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών.  

Το Πιστοποιητικό αφορά στην υπηρεσία του καθορισμού θέσεων, 

συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των καθαρών υποχρεώσεων που 

προκύπτουν από τη διενέργεια συναλλαγών επί κινητών αξιών και της διασφάλισης 

της διαθεσιμότητας των χρηματοπιστωτικών μέσων, των ρευστών διαθεσίμων ή και 

των δύο για την κάλυψη της έκθεσης που προκύπτει από τις εν λόγω θέσεις. 

 

 (στ2) Εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων. 

Το Πιστοποιητικό αφορά στην υπηρεσία του καθορισμού θέσεων, 

συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των καθαρών υποχρεώσεων που 

προκύπτουν από τη διενέργεια συναλλαγών επί παραγώγων και της διασφάλισης της 

διαθεσιμότητας των χρηματοπιστωτικών μέσων, των ρευστών διαθεσίμων ή και των 

δύο για την κάλυψη της έκθεσης που προκύπτει από τις εν λόγω θέσεις. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
Πιστοποιητικό α1 α2 β1 β γ δ ε στ1 στ2 

α1   - - - - -   - - 

α2     - - - -   - - 

β1   -   - - -   - - 

β         - -   - - 

γ           -   - - 

δ               - - 

ε - - - - - -   - - 

στ1 - - - - - - -   - 

στ2 - - - - - - - -   
 

 

Το Πιστοποιητικό (δ) παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που 

καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1), (β), (γ) και (ε). 

 

Το Πιστοποιητικό (γ) παρέχει επιπλέον και τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών 

που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1), (β) και (ε). 

 

Το Πιστοποιητικό (β) παρέχει επιπλέον και τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών 

που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1) και (ε). 

 

Το Πιστοποιητικό (β1) παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που 

καλύπτει το Πιστοποιητικό (α1) και (ε). 

 

Το Πιστοποιητικό (α2) παρέχει επιπλέον και τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών 

που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1) και (ε). 

 

Το Πιστοποιητικό (α1) παρέχει επιπλέον και τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών 

που καλύπτει το Πιστοποιητικό (ε). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


