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Πίνακας  Προμηθειών και Συναφών Επιβαρύνσεων 
 

 
Εισαγωγή 

Οι προμήθειες και οι συναφείς επιβαρύνσεις και χρεώσεις που βαρύνουν τον πελάτη για κάθε παρεχόμενη 

επενδυτική υπηρεσία, προσδιορίζονται, αφενός από την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της 

χρηματιστηριακής, και αφετέρου από τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Ειδικότερα: 

• Οι αμοιβές της CFS Χρηματιστηριακή περιλαμβάνονται στην εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή της 

πολιτική, και είναι αυτές που αναφέρονται  στην  παράγραφο 1 που ακολουθεί. 

• Οι επιβαρύνσεις υπέρ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, του ομίλου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-

ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε (Ε.Χ.Α.Ε.) και διακριτικό τίτλο ATHEXGROUP, που λειτουργεί στην ελληνική 

οργανωμένη αγορά, και της ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) και διακριτικό τίτλο ATHEXClear που διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των 

συναλλαγών, είναι αυτές που αναφέρονται στην  παράγραφο 2 που ακολουθεί. 

• Οι χρεώσεις υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και διακριτικό τίτλο 

ATHEXCSDR, που διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), και τηρεί τους Λογαριασμούς 

Αξιογράφων Πελάτη,  στους οποίους καταχωρεί τους τίτλους σε λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι), είναι αυτές 

που αναφέρονται  στην  παράγραφο 3 που ακολουθεί. 

Οι αναφερόμενες προμήθειες και οι συναφείς επιβαρύνσεις και χρεώσεις που αναφέρονται στις παρακάτω 

παραγράφους 1 έως 3, υπόκεινται σε μεταβολές που γνωστοποιούνται μέσα από την ιστοσελίδα:  

• της CFS χρηματιστηριακή: www.cfs.gr και 

• της Ε.Χ.Α.Ε. : https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/price-policy 

 

1. Αμοιβές της CFS Χρηματιστηριακή 

Ο πελάτης που διατηρεί επενδυτικό λογαριασμό (κωδικό), στη CFS χρηματιστηριακή, οφείλει προμήθειες 

για τις επενδυτικές υπηρεσίες που του προσφέρει εκείνη. Σύµφωνα µε το νόμο οι αμοιβές της 

χρηματιστηριακής δεν καθορίζονται από τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου, αλλά αποτελούν την 

ελεύθερη επιχειρηματική επιλογή της εταιρείας. Οι αμοιβές της CFS Χρηματιστηριακή εφαρμόζονται 

σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και υπόκεινται σε τροποποιήσεις, κατά την απόλυτη επιλογή 

της. Οι ισχύουσες αμοιβές φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.cfs.gr, ώστε να είναι 

http://www.cfs.gr/
http://www.cfs.gr/
https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/price-policy
http://www.cfs.gr/
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διαθέσιμες στο κοινό. Στον αμέσως παρακάτω πίνακα 1 αναφέρονται οι αμοιβές, που αποτελούν τα έσοδα 

της CFS χρηματιστηριακή. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  Αμοιβές της CFS Χρηματιστηριακή  

1.1 
Ελάχιστη Ετήσια Αμοιβή  Λήψης και Διαβίβασης Εντολών για 
την Διενέργεια Συναλλαγών 

 

40  Ευρώ για κάθε Έτος  

1.2 Αµοιβή Εκτέλεσης Συναλλαγών 
Από 0,14% ως 1,04 % επί της αξίας Συναλλαγής.  
Ελάχιστη Προμήθεια 10 ευρώ 

1.3 Αμοιβή Εντολής Συμμετοχής σε Δημόσια Προσφορά 3  Ευρώ σε κάθε  περίπτωση 

1.4 
Αμοιβή Εντολής Άσκησης Δικαιώματος Συμμετοχής σε 
Α.Μ.Κ.. 

2  Ευρώ σε κάθε περίπτωση  

1.5 Αμοιβή Εντολής Αποδοχής Δηµόσιας Πρότασης και Εξαγοράς 3  Ευρώ σε κάθε περίπτωση 

1.6 Αμοιβή Παροχής Πίστωσης για Διενέργεια Συναλλαγών 
Επιτόκιο Καταλογισμού:  Euribor + (ως) 6% επί 
του Ποσού Πίστωσης 

1.7 
Αμοιβή Μεταφοράς Χαρτοφυλακίου προς τρίτο 
Συμμετέχοντα Χειριστή   

30   Ευρώ  προς κάθε Συμμετέχοντα Χειριστή 

1.8 Αμοιβή Ενοποίησης Επενδυτικών Μερίδων Πελάτη στο Σ.Α.Τ. 3  Ευρώ για κάθε Επενδυτική Μερίδα   

1.9 Αμοιβή Αλλαγής Ατομικών Στοιχείων στο Σ.Α.Τ. 3   Ευρώ για κάθε φορά  

1.10 Αµοιβή Επαναληπτικής Αποστολής Πινακιδίου 1   Ευρώ για κάθε Πινακίδιο 

1.11 Αµοιβή Αποστολής Statement 1   Ευρώ για κάθε Αποστολή 

1.12 Αµοιβή Αποστολής Βεβαιώσεων Μερισµάτων 3   Ευρώ για κάθε Αποστολή 

1.13 Αµοιβή Είσπραξης Μερίσματος 1   Ευρώ για κάθε Εκδότρια 

1.14 Αµοιβή Κατάθεσης σε Τράπεζα  1   Ευρώ για κάθε Συναλλαγή 

1.15 Αµοιβή Σύστασης  Βάρους (Ενέχυρο) 3  Ευρώ  για κάθε Χρηματοπιστωτικό Μέσο 

1.16 Αμοιβή ∆έσµευσης  Τίτλων για Συμμετοχή σε Γ.Σ. 3  Ευρώ για κάθε Γενική Συνέλευση 

1.17 Αµοιβή Επανεκτύπωσης Εγγράφου 3   Ευρώ για κάθε Έγγραφο 

1.18 Αµοιβή Δανεισμού Τίτλων   5% επί του Σχετικού Εσόδου  του Πελάτη  

1.19 Αµοιβή Χορήγησης Ιστορικών Στοιχείων  
5  Ευρώ για τις  δύο πρώτες σελίδες και για 
κάθε επιπλέον σελίδα 0,5 Ευρώ 

1.20 
Αμοιβή Παρακολούθησης online συνεδρίασης και online 
Διαβίβαση Εντολών προς Εκτέλεση Συναλλαγών  

έως 30 Ευρώ για κάθε μήνα 

1.21 
Αμοιβή  Θεματοφυλακής, όταν σε  καταγγελθείσα  σύμβαση  
το χαρτοφυλάκιο εξακολουθεί να παραμένει 

100 Ευρώ για κάθε αδιαίρετο τρίμηνο 
παραμονής με υπαιτιότητα του Πελάτη 
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Η ελάχιστη ετήσια αμοιβή, λήψης και διαβίβασης εντολών, της περιπτώσεως 1.1, δεν εξαρτάται από τον 

αριθμό των εντολών του πελάτη, ούτε από την εκτέλεσή τους ή όχι. Η χρέωση πραγματοποιείται με βάση το 

τρέχον αδιαίρετο έτος και σε ημερομηνία της απολύτου επιλογής της εταιρείας.  

Προκειμένου για κοινή επενδυτική μερίδα, η επιβάρυνση της ελάχιστης ετήσιας αμοιβής λήψης και 

διαβίβασης εντολών, ισχύει για κάθε πελάτη που συμμετέχει σε αυτή ως μέλος της. 

Απαλλάσσεται της παραπάνω ελάχιστης ετήσιας χρέωσης, ο πελάτης ο οποίος κατά το προηγούμενο έτος, 

κατέβαλε προμήθειες που υπερβαίνουν τα 200 ευρώ, για την εκτέλεση των συναλλαγών του. 

Η αμοιβή εκτέλεσης συναλλαγών της περιπτώσεως 1.2 περιλαμβάνει και την αμοιβή δικαιωμάτων 

εκκαθάρισης επί μετοχών. 

Ο πελάτης δύναται να ενημερωθεί λεπτομερώς, για τις σχετικές χρεώσεις, στα γραφεία της 

χρηματιστηριακής, ζητώντας αναλυτικότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για τις προμήθειες και τα 

έξοδα  σχετικά με  τις παρεχόμενες υπηρεσίες.   

 

Διευκρινήσεις σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας 

Η εταιρεία επανεξετάζει τις παραμέτρους της πολιτικής προμηθειών της, και όταν κρίνεται απαραίτητο, 

προβαίνει σε τροποποιήσεις και προσαρμογές, κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση της.    

Σε περίπτωση τροποποίησης του παραπάνω πίνακα προμηθειών - επιβαρύνσεων και εξόδων, πριν την 

εφαρμογή του, ανακοινώνεται έγκαιρα στην ιστοσελίδα της εταιρείας και προσηκόντως γνωστοποιείται  

στους πελάτες.  

Σε κάθε τέτοια ανακοίνωση – γνωστοποίηση, περιλαμβάνεται πλήρης ο νέος πίνακας προμηθειών - 

επιβαρύνσεων και εξόδων και αναφέρεται, ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του.   

Πριν την  έναρξη εφαρμογής της νέας τιμολογιακής πολιτικής, παρέχεται ικανός χρόνος, προκειμένου οι 

πελάτες που δεν αποδέχονται τις τροποποιήσεις, να καταγγείλουν τη σύμβαση και να μεταφέρουν το 

χαρτοφυλάκιό τους σε άλλο συμμετέχοντα χειριστή.   

Η  τιμολογιακή πολιτική, που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα 1, ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2016, με 

εξαίρεση την περίπτωση 1.21 που αφορά την αμοιβή αναγκαστικής θεματοφυλακής, καταγγελθείσας 

σύμβασης, η εφαρμογή της οποίας  ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2020. Η έναρξη του πρώτου τριμήνου, για 

κάθε περίπτωση, αρχίζει 60 μέρες από την ημερομηνία της καταγγελίας της σύμβασης. 

Πέραν της τιμολογιακής πολιτικής, που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα 1, ο πελάτης επιβαρύνεται 

επιπλέον, με φόρο συναλλαγών και λοιπά έξοδα και επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων, που αναφέρονται στις 

παρακάτω δύο παραγράφους που ακολουθούν.  

Ο φόρος συναλλαγών και οι επιβαρύνσεις και λοιπές χρεώσεις υπέρ τρίτων, αφενός επιβάλλονται από το 

θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, και ισχύουν όπως αυτό επιτάσσει, και αφετέρου υπόκεινται σε μεταβολές 

που αποφασίζονται από τους τρίτους. 
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2. Επιβαρύνσεις και Χρεώσεις υπέρ Ελληνικού Δημοσίου,  AthexGroup και AthexClear   

Η CFS Χρηματιστηριακή, όπως ορίζει η νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο, επιβαρύνει τον πελάτη, με τα 

παρακάτω θεσμοθετημένα ποσά υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, του ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια – 

Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ΕΧΑΕ) και της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών 

Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.(ΕΤΕΚ), τα οποία αποδίδονται στους δικαιούχους. Αυτές οι επιβαρύνσεις και οι 

λοιπές χρεώσεις, δεν αποτελούν έσοδα της χρηματιστηριακής και ούτε επηρεάζονται από τη δική της 

τιμολογιακή πολιτική.   

Στον αμέσως παρακάτω πίνακα 2 αναφέρονται οι επιβαρύνσεις και οι χρεώσεις υπέρ του Ελληνικού 

Δημοσίου,  του AthexGroup και του AthexClear, σύμφωνα με την κωδικοποιημένη, σε ενιαίο κείμενο, 

απόφαση 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του ΧΑ»  της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών 

Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. και σύμφωνα με την κωδικοποιημένη, σε ενιαίο κείμενο, 

απόφαση 10 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών 

Αξιών σε Λογιστική Μορφή & Κατάλογος Χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.» του Διοικητικού 

Συμβουλίου της  Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α. Ε. (ΕΤ.ΕΚ.).  

Ολόκληρη η απόφαση 24    ΕΔΩ                 &                     Ολόκληρη η απόφαση 10    ΕΔΩ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Επιβαρύνσεις και Χρεώσεις υπέρ Ελληνικού Δημοσίου,  AthexGroup και AthexClear 

Τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά δεν περιλαμβάνουν την εκάστοτε νόμιμη επιβάρυνση του Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας. Φ.Π.Α. 

  

3. Επιβαρύνσεις και Χρεώσεις υπέρ Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων  

 Η CFS  Χρηματιστηριακή, όπως ορίζει η νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο, επιβαρύνει τον πελάτη, με τα 

παρακάτω θεσμοθετημένα ποσά υπέρ του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε τα οποία 

αποδίδονται στο δικαιούχο. Αυτές οι επιβαρύνσεις και οι λοιπές χρεώσεις, δεν αποτελούν έσοδα της 

χρηματιστηριακής και ούτε επηρεάζονται από τη δική της τιμολογιακή πολιτική.   

 
2.1 Δικαιώματα επί Συναλλαγών Μετοχών υπέρ Ε.Χ.Α.Ε. (AthexGroup)  

0,0125% επί της Αξίας των 
Συναλλαγών 

 
2.2 

Δικαιώματα επί Συναλλαγών σε Τίτλους Σταθερού Εισοδήματος υπέρ 

Ε.Χ.Α.Ε. (AthexGroup) 

0,005% επί της Αξίας των 
Συναλλαγών 

 
2.3 Δικαιώματα Εκκαθάρισης Μετοχών υπέρ ET.EK.  (AthexClear) 

0,02% επί της Αξίας των 
Συναλλαγών 

 
2.4 

Δικαιώματα Εκκαθάρισης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος υπέρ ΕΤ.ΕΚ. 

(AthexClear) 

0,005% επί της Αξίας των 
Συναλλαγών 

2.5 Φόρος Πώλησης Μετοχών υπέρ Ελληνικού Δημοσίου  
0,20% επί της Αξίας των 
Συναλλαγών  

 
2.6 

Δικαιώματα Εντολών γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή υπέρ 

ET.EK. (AthexClear) 

0,50 Ευρώ για κάθε  κίνηση 
(αγορά/πώληση) ανά τίτλο 

https://www.athexgroup.gr/documents/10180/21676/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%2024+29042021+%CE%99%CE%A3%CE%A7%CE%A5%CE%A3%2005052021.pdf/8dfec1d1-8f66-4c75-b0bd-ecac8b480c10
https://www.athexgroup.gr/documents/10180/22875/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%2010+%CE%95%CE%A4%CE%95%CE%9A%20%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%2029042021+%CE%99%CE%A3%CE%A7%CE%A5%CE%A3%2005052021.pdf/5ae80fb7-9c56-4ad4-ad35-f92ec2cc109c
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Στον αμέσως παρακάτω πίνακα 3 αναφέρονται οι επιβαρύνσεις και οι χρεώσεις υπέρ του Ελληνικού 

Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε., σύμφωνα με την κωδικοποιημένη, σε ενιαίο κείμενο, απόφαση 18 

«Τιμοκατάλογος Χρεώσεων» του Διοικητικού του Συμβουλίου.   

Ολόκληρη η απόφαση 18   ΕΔΩ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Επιβαρύνσεις και Χρεώσεις υπέρ Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων 

 

Τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά δεν περιλαμβάνουν την εκάστοτε νόμιμη επιβάρυνση του Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας. Φ.Π.Α. 

   
 
 
 
 
 
 

12 Απριλίου 2021 
Πηγή:  www.cfs.gr 

3.1 

Απενεργοποίηση ή κατάργηση 

Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη λόγω 

ενοποίησης τους 

10 Ευρώ ανά αίτημα  

3.2 

Μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ 

Λογαριασμών Αξιογράφων ίδιας 

Μερίδας ή με σκοπό την Ενοποίηση 

Μερίδων ή μεταξύ 

λογαριασμών Αξιογράφων του ίδιου 

Δικαιούχου 

1 Ευρώ ανά εντολή διακανονισμού ανά Αξιόγραφο 

3.3 

Εντολές διακανονισμού για δανεισμό-

επιστροφή δανεισμού, παροχή 

ενεχύρων, δημιουργία-εξαγορά 

20 Ευρώ ανά εντολή διακανονισμού ανά Αξιόγραφο 

3.4 
Συνδρομή για την καταχώρηση 

Αξιογράφων στην Επενδυτική Μερίδα. 

Μετοχές με αξία χαρτοφυλακίου άνω των 15.000 ευρώ : 

Ετήσια πάγια χρέωση 3 ευρώ  συν 0,003% επί της µέσης 

αποτίµησης χαρτοφυλακίου επενδυτή.    

Ομόλογα, Δικαιώματα, ΔΑΚ & λοιπά Αξιόγραφα 0,0015% 

επί της αξίας των αξιογράφων ετησίως. 

 

 

 

 

 

3.5 
Κατάργηση-απενεργοποίηση 

Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη 

10 Ευρώ κατά την απενεργοποίηση Λογαριασμού 

Αξιογράφων Πελάτη υπό την προϋπόθεση ότι ο 

Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη που απενεργοποιείται 

έχει ανοιχτεί μετά  τις 12/4/2021. 

 

3.6 

Μεταφορά Αξιογράφων μεταξύ Μερίδων 

Συνδικαιούχων και Κοινών Επενδυτικών 

Μερίδων (ΚΕΜ) 

20 Ευρώ  ανά εντολή Διακανονισμού για κάθε  Αξιόγραφο 

  

https://www.athexgroup.gr/documents/10180/2454257/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%2018+%CE%95%CE%9B%CE%9A%CE%91%CE%A4%20%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D/d5df80d8-4809-4a1e-aa6c-06c201def95b

