
 

 

Σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/576,  η ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση τους πέντε πρώτους τόπους 

εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών για όλες τις εκ τελεσθείσες και διαβιβασθείσες 

εντολές πελατών, ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου.  

Οι σχετικές πληροφορίες αφορούν Ιδιώτες και Επαγγελματίες Πελάτες και δημοσιεύονται με τη 

μορφή που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (EE) 2017/576. 

 

 

Πληροφορίες για τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης για το έτος 2018 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΕΣ 

Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος 

ΟΧΙ 

ΤΟΠΟΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

LEI Αναλογία 
όγκου που 

υποβλήθηκε 
σε συναλλαγή 
ως ποσοστό 

επί του 
συνολικού 
όγκου στη 

συγκεκριμένη 
κατηγορία 

Αναλογία 
εντολών που 
εκτελέστηκαν 
ως ποσοστό 

επί του 
συνόλου 

εντολών στη 
συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 
παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 
επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 
κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

549300GSRN07MNENPL97 100 % 100 % N/A N/A 100 % 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος 

ΟΧΙ 

ΤΟΠΟΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

LEI Αναλογία 
όγκου που 

υποβλήθηκε 
σε συναλλαγή 
ως ποσοστό 

επί του 
συνολικού 
όγκου στη 

συγκεκριμένη 
κατηγορία 

Αναλογία 
εντολών που 
εκτελέστηκαν 
ως ποσοστό 

επί του 
συνόλου 

εντολών στη 
συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 
παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 
επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 
κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

549300GSRN07MNENPL97 100 % 100 % N/A N/A 100 % 

 



 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΕΣ 

Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος 

ΟΧΙ 

ΤΟΠΟΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

LEI Αναλογία 
όγκου που 

υποβλήθηκε 
σε συναλλαγή 
ως ποσοστό 

επί του 
συνολικού 
όγκου στη 

συγκεκριμένη 
κατηγορία 

Αναλογία 
εντολών που 
εκτελέστηκαν 
ως ποσοστό 

επί του 
συνόλου 

εντολών στη 
συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 
παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 
επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 
κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

549300GSRN07MNENPL97 100 % 100 % N/A N/A 100% 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος 

ΟΧΙ 

ΤΟΠΟΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

LEI Αναλογία 
όγκου που 

υποβλήθηκε 
σε συναλλαγή 
ως ποσοστό 

επί του 
συνολικού 
όγκου στη 

συγκεκριμένη 
κατηγορία 

Αναλογία 
εντολών που 
εκτελέστηκαν 
ως ποσοστό 

επί του 
συνόλου 

εντολών στη 
συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 
παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 
επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 
κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

549300GSRN07MNENPL97 100 % 100 % N/A N/A 100% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΕΣ 

Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος 

ΝΑΙ 

ΤΟΠΟΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

LEI Αναλογία 
όγκου που 

υποβλήθηκε 
σε συναλλαγή 
ως ποσοστό 

επί του 
συνολικού 
όγκου στη 

συγκεκριμένη 
κατηγορία 

Αναλογία 
εντολών που 
εκτελέστηκαν 
ως ποσοστό 

επί του 
συνόλου 

εντολών στη 
συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 
παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 
επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 
κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

549300GSRN07MNENPL97 100 % 100 % N/A N/A 100% 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος 

ΝΑΙ 

ΤΟΠΟΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

LEI Αναλογία 
όγκου που 

υποβλήθηκε 
σε συναλλαγή 
ως ποσοστό 

επί του 
συνολικού 
όγκου στη 

συγκεκριμένη 
κατηγορία 

Αναλογία 
εντολών που 
εκτελέστηκαν 
ως ποσοστό 

επί του 
συνόλου 

εντολών στη 
συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 
παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 
επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 
κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

549300GSRN07MNENPL97 100 % 100 % N/A N/A 100% 

 

 

 

 

 



 

 

Πληροφορίες για τους πέντε πρώτους τόπους διαβίβασης εντολών για το έτος 2018 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΕΣ 

Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος 

ΟΧΙ 

ΤΟΠΟΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

LEI Αναλογία 
όγκου που 

υποβλήθηκε 
σε 

συναλλαγή 
ως ποσοστό 

επί του 
συνολικού 
όγκου στη 

συγκεκριμένη 
κατηγορία 

Αναλογία 
εντολών που 
εκτελέστηκαν 
ως ποσοστό 

επί του 
συνόλου 

εντολών στη 
συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 
παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 
επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 
κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΑΚ Jensen 
Limited 
(Xnet 
platform) 

213800QH1824YW4EQO06 72.13% 100% N/A N/A 100 % 

UBS BFM8T61CT2L1QCEMIK50   13.94% 100% N/A N/A 100 % 

EUROBANK 
EQUITIES 

213800IYZNFUEIMDE59 13.15% 100% N/A N/A 100 % 

MIRABAUD 549300HONM7NX2OAS408 0.78% 100% N/A N/A 100 % 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος 

ΟΧΙ 

ΤΟΠΟΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

LEI Αναλογία 
όγκου που 

υποβλήθηκε 
σε συναλλαγή 
ως ποσοστό 

επί του 
συνολικού 
όγκου στη 

συγκεκριμένη 
κατηγορία 

Αναλογία 
εντολών που 
εκτελέστηκαν 
ως ποσοστό 

επί του 
συνόλου 

εντολών στη 
συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 
παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 
επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 
κατευθυνόμενων 

εντολών 

AK Jensen 
Limited 
(Xnet 
platform) 

213800QH1824YW4EQO06 100% 100% N/A N/A 100 % 

 

 



 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΕΣ 

Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος 

ΟΧΙ 

ΤΟΠΟΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

LEI Αναλογία 
όγκου που 

υποβλήθηκε 
σε 

συναλλαγή 
ως ποσοστό 

επί του 
συνολικού 
όγκου στη 

συγκεκριμένη 
κατηγορία 

Αναλογία 
εντολών που 
εκτελέστηκαν 
ως ποσοστό 

επί του 
συνόλου 

εντολών στη 
συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 
παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 
επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 
κατευθυνόμενων 

εντολών 

INTERACTIVE 
BROKERS 
LLC 

50OBSE5T5521O6SMZR28 100% 100 % N/A N/A 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος 

ΟΧΙ 

ΤΟΠΟΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

LEI Αναλογία 
όγκου που 

υποβλήθηκε 
σε 

συναλλαγή 
ως ποσοστό 

επί του 
συνολικού 
όγκου στη 

συγκεκριμένη 
κατηγορία 

Αναλογία 
εντολών που 
εκτελέστηκαν 
ως ποσοστό 

επί του 
συνόλου 

εντολών στη 
συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 
παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 
επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 
κατευθυνόμενων 

εντολών 

INTERACTIVE 
BROKERS 
LLC 

50OBSE5T5521O6SMZR28 0% 0 % N/A N/A 0 % 

 



 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΕΣ 

Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος 

ΟΧΙ 

ΤΟΠΟΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

LEI Αναλογία 
όγκου που 

υποβλήθηκε 
σε 

συναλλαγή 
ως ποσοστό 

επί του 
συνολικού 
όγκου στη 

συγκεκριμένη 
κατηγορία 

Αναλογία 
εντολών που 
εκτελέστηκαν 
ως ποσοστό 

επί του 
συνόλου 

εντολών στη 
συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 
παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 
επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 
κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

M6AD1Y1KW32H8THQ6F76 61.15% 100 % N/A N/A 0 % 

NATIONAL 
BANK OF 
GREECE 

5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05 14.57% 100 % N/A N/A 0 % 

MIRABAUD 549300HONM7NX2OAS408 14.53% 100 % N/A N/A 0 % 

UBS BFM8T61CT2L1QCEMIK50 5.88% 100 % N/A N/A 0 % 

INVESTMENT 
BANK OF 
GREECE 

2138008NSD1X1XFUK750  3.87% 100 % N/A N/A 0 % 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά 
εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος 

ΟΧΙ 

ΤΟΠΟΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

LEI Αναλογία 
όγκου που 

υποβλήθηκε 
σε 

συναλλαγή 
ως ποσοστό 

επί του 
συνολικού 
όγκου στη 

συγκεκριμένη 
κατηγορία 

Αναλογία 
εντολών που 
εκτελέστηκαν 
ως ποσοστό 

επί του 
συνόλου 

εντολών στη 
συγκεκριμένη 

κατηγορία 

Ποσοστό 
παθητικών 

εντολών 

Ποσοστό 
επιθετικών 

εντολών 

Ποσοστό 
κατευθυνόμενων 

εντολών 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

M6AD1Y1KW32H8THQ6F76 100% 100 % N/A N/A 100 % 

 


