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2ΟΡΙΣΜΟΣ
• Η MiFID ή Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μεσών αποτελεί το δοµικό

λίθο του σχεδίου δράσης των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών της Ε.Ε και βασίζεται
στην Οδηγία Επενδυτικών Υπηρεσιών (Investment Services Directive, 1993). 
Ξεκίνησε να γράφεται το 1999 και αποτελείται από 73 Άρθρα σχεδιασµένα ώστε να
εναρµονίσουν όλους τους κανόνες στα κράτη µέλη για κάθε τύπο
χρηµατοοικονοµική συναλλαγής και προϊόντος.

• Καλύπτει την Ε.Ε και τις: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενσταϊν. Οι διατάξεις του νόµου
εφαρµόζονται σε ΑΧΕ, ΕΠΕΥ, ΑΕ∆ΑΚ και ΑΕΕ∆ καθώς και σε οργανωµένες αγορές. 
Ακόµα εφαρµόζονται σε Πιστωτικά Ιδρύµατα (Π.Ι) όταν αυτά ασκούν επενδυτικές
δραστηριότητες ή παρέχουν διάφορες επενδυτικές υπηρεσίες

• Σύµφωνα µε την MiFID, εταιρεία επενδύσεων (Investment Firm) είναι κάθε νοµικό
πρόσωπο του οποίου η εργασία είναι η παροχή ενός ή περισσοτέρων επενδυτικών
υπηρεσιών σε τρίτους και/ή η εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων επενδυτικών
δραστηριοτήτων σε επαγγελµατική βάση.

• Στην Ελλάδα η οδηγία εφαρµόζεται µέσω του Ν. 3606 / 17.08.2007 και
διευκρινιστικών αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) και της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.)



3ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Λήψη και διαβίβαση εντολών

• Εκτέλεση εντολών εκ µέρους πελατών

• ∆ιαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό

• ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου

• Επενδυτικές συµβουλές

• Αναδοχή χρηµατοπιστωτικών µέσων µε σκοπό τη µεταπώλησή τους
(Underwriting)

• Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε κάποιο επενδυτή ώστε να µπορέσει να
εκτελέσει µία συναλλαγή σε ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα



4ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Μετοχές, Οµόλογα

Μερίδια Συλλογικών Επενδύσεων (Aµοιβαία Kεφάλαια – Fund 
of Funds)

Συµβόλαια Παραγώγων:
1. Με εκκαθάριση σε µετρητά ή µε φυσική παράδοση

2. Εισηγµένα ή εξωχρηµατιστηριακά

3. Πιστωτικά

4. Εµπορευµάτων

5. Παράγωγα για την µεταφορά κινδύνου

6. Χρηµατοπιστωτικές συµβάσεις επί διαφόρων (contracts for 
difference)

Σηµειώνεται ότι η αγορά συναλλάγµατος και οι προθεσµιακές
καταθέσεις δεν εµπίπτουν στην οδηγία MiFID ως επενδυτικά προϊόντα



5ΣΤΟΧΟΙ MiFID

• Προστασία Πελατών (Επενδυτών) σε κοινή ευρωπαϊκή πλατφόρµα, 
µέσω της αύξησης της διαφάνειας των συναλλαγών, της βέλτιστης
εκτέλεσης των εντολών και της πιο αποτελεσµατικής διαχείρισης σε
ενδεχόµενες συγκρούσεις συµφερόντων. Ταυτόχρονα, πρόσβαση σε
περισσότερες εναλλακτικές µεθόδους διαπραγµάτευσης.

• Ενιαίο ∆ιαβατήριο (Άδεια-Εποπτεία). ∆ιευκόλυνση των διασυνοριακών
επενδυτικών υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ε.Ε

• Ενίσχυση ανταγωνισµού (Πολυµερής Μηχανισµός ∆ιαπραγµάτευσης, 
Συστηµατικοί Εσωτερικοποιητές), µε στόχο την µείωση του κόστους των
συναλλαγών και την αύξηση της ρευστότητας.
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ:

∆ιεύθυνση Καταθετικών και Επενδυτικών Προϊόντων
∆ιεύθυνση Private Banking
∆ιεύθυνση ∆ιαθεσίµων και Χρηµαταγοράς
∆ιεύθυνση Κεφαλαιαγοράς
∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης
∆ιεύθυνση Οργάνωσης
∆ιεύθυνση Πληροφορικής
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων
∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
∆ιεύθυνση Marketing
∆ιεύθυνση Back Office - Θεµατοφυλακή.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Βασικές
∆ιευθύνσεις

Υποστηρικτικές
∆ιευθύνσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Χρηµατιστηριακές
ΑΕ∆ΑΚ (µε άδεια διαχείρισης χαρτοφυλακίου τρίτων)
Εταιρείες Asset Management
ΑΕΕ∆



7ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ MiFID (1)

Κατηγοριοποίηση πελατών.
Ιδιώτες (Retail πελάτες): Προσφέρεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας
Επαγγελµατίες (Professional πελάτες): έχουν εµπειρία, γνώση και εξειδίκευση σε
επενδύσεις και συνεπώς χρειάζονται µικρότερη πληροφόρηση. Εκτός από τους
θεσµικούς επενδυτές (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά ταµεία, ΕΠΕΥ, κλπ) 
επαγγελµατίες πελάτες µπορούν να θεωρηθούν και τα νοµικά πρόσωπα τα οποία
πληρούν τουλάχιστον 2 από τα ακόλουθα 3 κριτήρια:

•Να πραγµατοποιούν ελάχιστο κύκλο εργασιών 40 εκ ευρώ
•Να έχουν ελάχιστο ισολογισµό 20 εκ ευρώ

•Να έχουν ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 2 εκ ευρώ

Επιλέξιµους Αντισυµβαλλόµενους( Eligible counterparties): αποτελούν ειδική κατηγορία
πελατών που απαιτούν την ελάχιστη δυνατή προστασία και για την οποία δεν
εφαρµόζονται τα άρθρα 25 και 28 του νόµου 3606.

Εξασφάλιση βέλτιστης εκτέλεσης εντολών.
∆ιασφάλιση περιουσιακών στοιχείων πελατών.
Αναγνώριση και διαχείριση περιπτώσεων Σύγκρουσης Συµφερόντων.
Καταγραφή και τήρηση αρχείων.



8ΒΑΣΙΚΕΣ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ MiFID (2)

Επιλογή από το Π.Ι. επενδυτικών προϊόντων µεταπώλησης και
συνεργασία µε τρίτους µόνο όταν καλύπτονται οι προϋποθέσεις
της MiFID.

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από το Π.Ι., βασισµένη στο
προσωπικό επενδυτικό προφίλ του κάθε πελάτη. 

Καταλληλότητα πελάτη Συµβατότητα Μέσου ή
Υπηρεσίας

Απαιτείται η απόκτηση από το Π.Ι. 
της αναγκαίας πληροφόρησης
σχετικά µε τη γνώση και κατανόηση
των επενδυτικών προϊόντων από τον
πελάτη, το επενδυτικό του προφίλ
και την οικονοµική του κατάσταση.

Χρήση της πληροφορίας για την
γνώση και την πείρα των πελατών
ώστε να εκτιµάται καλύτερα για το
εάν ένα προϊόν ή µία υπηρεσία είναι
η καταλληλότερη για τον πελάτη

Για παροχή επενδυτικών συµβουλών ή
διαχείριση χαρτοφυλακίου Για λήψη – διαβίβαση – εκτέλεση εντολών
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• Πιστοποιηµένοι Υπάλληλοι για παροχή κάθε επενδυτικής υπηρεσίας
Υπάλληλοι και στελέχη που είναι υπεύθυνοι για:

i. Λήψη-∆ιαβίβαση Εντολών αναφορικά µε ένα ή περισσότερα
χρηµατοοικονοµικά µέσα

ii. Εκτέλεση Εντολών για λογαριασµό πελατών και για ίδιο λογαριασµό

iii. Παροχή Επενδυτικών Συµβουλών.

iv. ∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίων.

v. Ανάλυση κινητών αξιών και αγορών χρήµατος και κεφαλαίου, 

οφείλουν να διαθέτουν το ανάλογο Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Επάρκειας
είτε από την ΕΚ είτε από την ΤτΕ.

• ∆ιαφάνεια Συναλλαγών

ΒΑΣΙΚΕΣ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ MiFID (3)

Για λήψη – διαβίβαση – εκτέλεση εντολών



ΑΓΟΡΑ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ 10

∆υνατότητα λειτουργίας Πολυµερούς Μηχανισµού ∆ιαπραγµάτευσης
(ΠΜ∆). 

∆υνατότητα «εσωτερικοποίησης» εντολών (Brokers, ΕΠΕΥ ως
συστηµατικοί Εσωτερικοποιητές).

Επενδυτικές Συµβουλές ως Κύρια Επενδυτική Υπηρεσία.

Παροχή Αναλύσεων ως Παρεπόµενη.

Υποχρέωση συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Τράπεζας της Ελλάδος.

Ενιαία εποπτεία για την προστασία των επενδυτών. 
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• Ακρογωνιαίος λίθος για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες,

• Ενισχύεται η διαφάνεια και ο ανταγωνισµός µεταξύ των
διαµεσολαβητών (Π.Ι και ΕΠΕΥ) σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,

• Ορίζονται συγκεκριµένες διαδικασίες και συµπεριφορές για την
προστασία των επενδυτών,

• Ενισχύεται ο εποπτικός ρόλος των αντιστοίχων Ε.Κ οι οποίοι
ακολουθούν οµοιόµορφες µεθόδους

• Βελτιώνεται η ποιότητα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών προς
τους πελάτες µέσω της πιστοποίησης των στελεχών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


