
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II 

  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΕ ΠΕΛΑΣΕ ΓΘΑ ΣΟΤ ΚΟΠΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ 

ΟΔΗΓΘΑ 

 

Επαγγεικαηίαο πειάηεο είλαη ν πειάηεο πνπ δηαζέηεη ηελ εκπεηξία, ηηο γλώζεηο θαη 

ηελ εμεηδίθεπζε ώζηε λα ιακβάλεη ηηο δηθέο ηνπ επελδπηηθέο απνθάζεηο θαη λα εθηηκά 

δεόλησο ηνλ θίλδπλν πνπ αλαιακβάλεη. Γηα λα ζεσξεζεί επαγγεικαηίαο, ν πειάηεο 

πξέπεη λα πιεξνί ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 

I.   ΚΑΣΗΓΟΡΘΕ ΠΕΛΑΣΩΝ ΠΟΤ ΘΕΩΡΟΤΝΣΑΘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΕ 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο νδεγίαο, ζεσξνύληαη επαγγεικαηίεο γηα όιεο ηηο 

επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα: 

1) νη νληόηεηεο πνπ ππνρξενύληαη λα ιακβάλνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο ή λα ππόθεηληαη 

ζε ξπζκίζεηο γηα λα αζθήζνπλ δξαζηεξηόηεηεο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Ο 

θαησηέξσ θαηάινγνο ζεσξείηαη όηη πεξηιακβάλεη όιεο ηηο νληόηεηεο πνπ έρνπλ ιάβεη 

άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη αζθνύλ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηηο αλαθεξόκελεο νληόηεηεο 

δξαζηεξηόηεηεο: νληόηεηεο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα από έλα θξάηνο κέινο θαη’ 

εθαξκνγή νδεγίαο, νληόηεηεο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ή ππόθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο 

θξάηνπο κέινπο ρσξίο αλαθνξά ζε νδεγία, θαη νληόηεηεο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ή 

ππόθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηξίηεο ρώξαο: 

α) πηζησηηθά ηδξύκαηα, 

β) επηρεηξήζεηο επελδύζεσλ, 

γ) άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ή ππόθεηληαη ζε 

ξπζκίζεηο, 

δ) αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 

ε) νξγαληζκνί ζπιινγηθώλ επελδύζεσλ θαη εηαηξείεο δηαρείξηζεο ηνπο, 

ζη) ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαη εηαηξείεο δηαρείξηζήο ηνπο, 

δ) δηαπξαγκαηεπηέο ζε ρξεκαηηζηήξηα εκπνξεπκάησλ θαη ζπλαθώλ παξαγώγσλ, 

ε) ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, 

ζ) άιινη ζεζκηθνί επελδπηέο, 

2) κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνύλ δύν από ηα αθόινπζα θξηηήξηα κεγέζνπο, ζε 

βάζε επηκέξνπο εηαηξείαο: 

—   ζύλνιν ηζνινγηζκνύ: 20.000.000 επξώ 

—   θαζαξόο θύθινο εξγαζηώλ: 40.000.000 επξώ 

—   ίδηα θεθάιαηα: 2.000.000 επξώ, 



3) εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκόζησλ 

θνξέσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ην δεκόζην ρξένο ζε εζληθό ή πεξηθεξεηαθό επίπεδν, 

θεληξηθέο ηξάπεδεο, δηεζλείο θαη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί, όπσο ε Παγθόζκηα 

Σξάπεδα, ην ΔΝΣ, ε ΕΚΣ, ε ΕΣΕ θαη άιινη παξόκνηνη δηεζλείο νξγαληζκνί, 

4) άιινη ζεζκηθνί επελδπηέο ησλ νπνίσλ θύξηα δξαζηεξηόηεηα είλαη ε επέλδπζε ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νληνηήησλ πνπ έρνπλ σο 

απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ ηηηινπνίεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ ή άιιεο ρξεκαηνδνηηθέο 

ζπλαιιαγέο. 

Οη αλσηέξσ νληόηεηεο ζεσξνύληαη επαγγεικαηίεο. Πξέπεη σζηόζν λα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα δεηνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ σο κε επαγγεικαηίεο θαη νη επηρεηξήζεηο 

επελδύζεσλ κπνξνύλ λα δερζνύλ λα ηνπο πξνζθέξνπλ πςειόηεξν επίπεδν 

πξνζηαζίαο. Αλ ν πειάηεο κηαο επηρείξεζεο επελδύζεσλ είλαη κηα από ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ε επηρείξεζε επελδύζεσλ πξέπεη, πξηλ ηνπ 

παξάζρεη ππεξεζίεο, λα ηνλ ελεκεξώζεη όηη ζεσξείηαη, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

δηαζέηεη ε επηρείξεζε επελδύζεσλ, επαγγεικαηίαο πειάηεο θαη όηη έηζη ζα 

αληηκεησπηζηεί, εθηόο αλ ε επηρείξεζε επελδύζεσλ θαη ν πειάηεο ζπκθσλήζνπλ 

δηαθνξεηηθά. Η επηρείξεζε επελδύζεσλ πξέπεη επίζεο λα ελεκεξώζεη ηνλ πειάηε όηη 

κπνξεί λα δεηήζεη ηε κεηαβνιή ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο γηα λα ηύρεη πςειόηεξεο 

πξνζηαζίαο. 

Ο πειάηεο πνπ ζεσξείηαη επαγγεικαηίαο πξέπεη λα δεηήζεη ν ίδηνο πςειόηεξν 

επίπεδν πξνζηαζίαο αλ ζεσξεί όηη δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ή λα δηαρεηξηζηεί 

ζσζηά ηνπο θηλδύλνπο πνπ αλαιακβάλεη. 

Σν πςειόηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο ζα παξέρεηαη όηαλ ν πειάηεο πνπ ζεσξείηαη 

επαγγεικαηίαο ζπλάπηεη γξαπηή ζπκθσλία κε ηελ επηρείξεζε επελδύζεσλ όηη δελ 

πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο επαγγεικαηίαο γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο εθαξκνγήο ησλ 

θαλόλσλ δενληνινγίαο ηεο επηρείξεζεο επελδύζεσλ. Η ελ ιόγσ ζπκθσλία 

δηεπθξηλίδεη αλ απηό ηζρύεη γηα κία ή πεξηζζόηεξεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ή 

ζπλαιιαγέο ή γηα έλα ή πεξηζζόηεξα είδε πξντόλησλ ή ζπλαιιαγώλ. 

 

II.   ΠΕΛΑΣΕ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ Ω 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΘΣΗΗ ΣΟΤ 

II.1.   Κξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο 

Μπνξεί επίζεο λα επηηξαπεί ζε πειάηεο εθηόο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ηκήκα I, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκόζησλ θνξέσλ, ησλ αξρώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ 

δήκσλ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ ηδησηώλ επελδπηώλ, λα παξαηηεζνύλ από κέξνο ηεο 

πξνζηαζίαο πνπ ηνπο παξέρνπλ νη θαλόλεο δενληνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

επελδύζεσλ. 

Επηηξέπεηαη ζπλεπώο ζηηο επηρεηξήζεηο επελδύζεσλ λα αληηκεησπίδνπλ νπνηνλδήπνηε 

από ηνπο αλσηέξσ πειάηεο σο επαγγεικαηία, εθόζνλ ηεξνύληαη ηα θξηηήξηα θαη νη 

δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ. Οη ελ ιόγσ πειάηεο δελ ζεσξείηαη σζηόζν 

όηη έρνπλ γλώζε ηεο αγνξάο θαη πείξα ζπγθξίζηκε κε εθείλε ησλ πειαηώλ πνπ 

απαξηζκνύληαη ζην ηκήκα I. 



Η παξαίηεζε από ηελ πξνζηαζία ησλ θαλόλσλ δενληνινγίαο ζεσξείηαη όηη ηζρύεη 

κόλν αλ κηα θαηάιιειε αμηνιόγεζε ηεο εμεηδίθεπζεο, ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ γλώζεσλ 

ηνπ πειάηε επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε επελδύζεσλ λα πεηζηεί ζε εύινγν βαζκό όηη, 

ιακβαλνκέλεο ππόςε ηεο θύζεο ησλ ζρεδηαδόκελσλ ζπλαιιαγώλ ή ππεξεζηώλ, ν 

πειάηεο είλαη ηθαλόο λα ιάβεη κόλνο ηνπ επελδπηηθέο απνθάζεηο θαη λα θαηαλνήζεη 

ηνπο θηλδύλνπο πνπ απηέο ελέρνπλ. 

Σα ηεζη θαηαιιειόηεηαο πνπ εθαξκόδνληαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηνπο δηεπζπληέο 

νληνηήησλ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο βάζεη ησλ νδεγηώλ γηα ηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθό ηνκέα κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ παξάδεηγκα ηέηνηαο αμηνιόγεζεο 

εκπεηξίαο θαη γλώζεσλ. ηελ πεξίπησζε κηθξήο νληόηεηαο, ην πξόζσπν πνπ απνηειεί 

αληηθείκελν ηεο ελ ιόγσ αμηνιόγεζεο είλαη ην πξόζσπν πνπ εμνπζηνδνηείηαη λα 

δηελεξγεί ζπλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκό ηεο. 

Καηά ηελ ελ ιόγσ αμηνιόγεζε πιεξνύληαη δύν ηνπιάρηζηνλ από ηα αθόινπζα 

θξηηήξηα: 

—ν πειάηεο πξαγκαηνπνίεζε θαηά κέζν όξν 10 ζπλαιιαγέο επαξθνύο όγθνπ αλά 

ηξίκελν ζηε ζρεηηθή αγνξά ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ ηξηκήλσλ, 

—ε αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ ηνπ πειάηε, νξηδόκελνπ σο 

θαηαζέζεηο κεηξεηώλ ζπλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ππεξβαίλεη ηηο 500.000 επξώ, 

—ν πειάηεο θαηέρεη ή θαηείρε επί έλα έηνο ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή ζέζε ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθό ηνκέα, ε νπνία απαηηεί γλώζε ησλ ζρεδηαδόκελσλ ζπλαιιαγώλ ή 

ππεξεζηώλ. 

Σα θξάηε κέιε κπνξνύλ λα ζεζπίζνπλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιόγεζε 

ηεο πείξαο θαη ησλ γλώζεσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ αξρώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ 

δεηνύλ λα ππαρζνύλ ζην θαζεζηώο ησλ επαγγεικαηηθώλ πειαηώλ. Σα θξηηήξηα απηά 

κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθά ή επηπξόζζεηα ζε ζρέζε κε εθείλα ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ. 

II.2.   Δηαδηθαζία 

Οη ελ ιόγσ πειάηεο κπνξνύλ λα παξαηηεζνύλ από ηελ πξνζηαζία ησλ θαλόλσλ 

δενληνινγίαο κόλν κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία: 

—νη πειάηεο γλσζηνπνηνύλ γξαπηώο ζηελ επηρείξεζε επελδύζεσλ ηελ επηζπκία ηνπο 

λα αληηκεησπηζηνύλ σο πειάηεο επαγγεικαηίεο, είηε γεληθά, είηε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

επελδπηηθή ππεξεζία ή ζπλαιιαγή, είηε γηα έλα είδνο ζπλαιιαγώλ ή πξντόλησλ, 

—ε επηρείξεζε επελδύζεσλ ηνπο απνζηέιιεη γξαπηή πξνεηδνπνίεζε ζηελ νπνία 

δηεπθξηλίδεη ζαθώο ηηο πξνζηαζίεο θαη ηα δηθαηώκαηα απνδεκίσζεο πνπ ελδέρεηαη λα 

απνιέζνπλ, 

—νη πειάηεο δειώλνπλ γξαπηώο, ζε έγγξαθν ρσξηζηό από ηε ζύκβαζε, όηη έρνπλ 

επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ πνπ έρεη ε απώιεηα απηώλ ησλ πξνζηαζηώλ. 

Πξηλ απνθαζίζεη λα δερζεί ηελ παξαίηεζε από ηελ πξνζηαζία απηή, ε επηρείξεζε 

επελδύζεσλ πξέπεη λα ιακβάλεη θάζε εύινγν κέηξν γηα λα βεβαησζεί όηη ν πειάηεο 

πνπ επηζπκεί λα αληηκεησπηζηεί σο επαγγεικαηίαο πειάηεο πιεξνί ηα θξηηήξηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ηκήκα II.1. 



Ωζηόζν, αλ νη πειάηεο έρνπλ ήδε ηαμηλνκεζεί σο επαγγεικαηίεο κε θξηηήξηα θαη 

δηαδηθαζίεο αλάινγα κε ηα πξνβιεπόκελα αλσηέξσ, δελ ππάξρεη πξόζεζε νη ζρέζεηο 

ηνπο κε ηηο επηρεηξήζεηο επελδύζεσλ λα επεξεαζηνύλ από ελδερόκελνπο λένπο 

θαλόλεο πνπ ζεζπίδνληαη ζύκθσλα κε ην παξόλ παξάξηεκα. 

Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ηαμηλνκνύλ ηνπο πειάηεο κε εζσηεξηθέο πνιηηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο  

πνπ έρνπλ δηαηππσζεί εγγξάθσο. Οη επαγγεικαηίεο πειάηεο νθείινπλ λα 

γλσζηνπνηνύλ ζηελ επηρείξεζε επελδύζεσλ θάζε κεηαβνιή πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη 

ηελ ηαμηλόκεζή ηνπο. Αλ ε επηρείξεζε επελδύζεσλ δηαπηζηώζεη όηη έλαο πειάηεο δελ 

πιεξνί πιένλ ηνπο όξνπο βάζεη ησλ νπνίσλ αληηκεησπίζηεθε σο επαγγεικαηίαο 

πειάηεο, ε επηρείξεζε επελδύζεσλ ιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα. 

 


