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Εταιρική Παρουσίαση

Εταιρικό προφίλ

Με αριθµούς

Μέλος της Τράπεζας Πειραιώς, του μεγαλύτερου 
χρηματοπιστωτικού Ομίλου της χώρας, η Πειραιώς Asset 
Management ΑΕΔΑΚ συγκαταλέγεται σήμερα ανάμεσα στις 
κορυφαίες εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα. 

Με κεφάλαια υπό διαχείριση €2 δισ. και πολυετή παρουσία στο 
χώρο της διαχείρισης συλλογικών και ατομικών χαρτοφυλακίων, η 
Εταιρία αποτελεί μία αξιόπιστη δύναμη στην επαγγελματική 
διαχείριση κεφαλαίων, προσφέροντας εξειδικευμένες και υψηλού 
επιπέδου επενδυτικές λύσεις σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Διαθέτει από τις πλέον έμπειρες επενδυτικές ομάδες, με σημαντική 
ακαδημαϊκή κατάρτιση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και 
πολυάριθμες διακρίσεις, η οποία είναι σε θέση να φέρει εις πέρας 
οποιαδήποτε ανάθεση διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

«Η κατάκτηση του σεβασµού και της αναγνώρισης του κάθε πελάτη 
µας, µε υψηλής ποιότητας διαχείριση των κεφαλαίων που µας 
εµπιστεύεται»

21 έτη Μ.Ο. εµπειρίας διαχειριστών

€ 2 δισ. Κεφάλαια Υπό ∆ιαχείριση

56 Αµοιβαία Κεφάλαια

46% του πελατολογίου Θεσµικοί Επενδυτές 

61,19% ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας1

40.000 πελάτες

100% μετοχική σύνθεση Τράπεζα Πειραιώς

1 Hμ. αναφοράς 31.12.2019
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Πειραιώς
Asset Management
ΑΕΔΑΚ

Νοµική µορφή 

∆ιαχείριση 
ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ

Επενδυτικές
Υπηρεσίες

Λοιπές 
Υπηρεσίες

H Πειραιώς Asset Management ΑΕ∆ΑΚ είναι εταιρία διαχείρισης 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων διευρυμένου σκοπού, η οποία διαχειρίζεται 
ΟΣΕΚΑ, εγκεκριµένους βάσει της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, καθώς και 
άλλους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων που δεν καλύπτονται 
από την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο 
ν. 4099/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Επιπλέον, παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων 
επενδύσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών καθώς και 
υπηρεσίες φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης μεριδίων 
ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ, σύµφωνα µε το ν. 4099/2012, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

Η Εταιρία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς1  και 
δύναται να παρέχει την υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων 
επενδύσεων στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

∆ιαχείριση επενδύσεων ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ

Διοίκηση ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ

∆ιάθεση & Προώθηση µεριδίων ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ

 

∆ιαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων θεσµικών και ιδιωτών 
πελατών

 

Παροχή επενδυτικών συµβουλών

Φύλαξη και διοικητική διαχείριση µεριδίων ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ

1 Έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα με την υπ’ αρ. 6/378/14-4-2006 απόφαση της Ε.Κ.
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1993

2000

2002

2006

2013

2019

2021

Ιστορική διαδρομή

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύει την Πειραιώς ΑΕΔΑΚ

Απορρόφηση της Χίος ΑΕΔΑΚ και της Μακεδονίας-Θράκης ΑΕΔΑΚ

Σύναψη συνεργασίας στρατηγικής σημασίας με την ING

Σύσταση της Πειραιώς Asset Management ΑΕ∆ΑΚ ως ΑΕ∆ΑΚ 
διευρυµένου σκοπού

Απορρόφηση της ΑΤΕ ΑΕ∆ΑΚ και ανάληψη της διαχείρισης Α/Κ    
της Millennium ΑΕ∆ΑΚ

Μέλος της πρωτοβουλίας PRI
(Principles for Responsible Investment)

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ παραμένει 
προσηλωμένη στο όραμά της και ανταποκρίνεται με 
συνέπεια και επιτυχία στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των 
πελατών της, ώστε η στρατηγική και οι επενδύσεις της να 
μεταφράζονται σε νέες και καλύτερες υπηρεσίες και 
προϊόντα για τους πελάτες της.
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Πεδία Λειτουργίας | Προϊόντα & Υπηρεσίες

Αμοιβαία
Κεφάλαια

Tailor-made
Portfolios

Model
Portfolios

Tailor-made
Fund

Εξειδικευμένες
Λύσεις

Συνολικά 56 ΟΣΕΚΑ υπό διαχείριση, που καλύπτουν όλες τις 
επενδυτικές κατηγορίες και γεωγραφικές περιοχές παγκοσμίως

49 με έδρα την Ελλάδα 

7 με έδρα το Λουξεμβούργο

 

Εξατομικευμένη διαχείριση χαρτοφυλακίων Θεσμικών & Ιδιωτών 
πελατών 

Πελατολόγιο: Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Ταμεία 
Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ιδιώτες

Διακριτική διαχείριση μέσω Tailor-Made χαρτοφυλακίων
σε πελάτες του Private Banking δυνάμει σχετικής  ανάθεσης
από την Τράπεζα  

Εν λευκώ διαχείριση μέσω τυποποιημένων χαρτοφυλακίων σε 
πελάτες του Private Banking [DPM Portfolios] & του Δικτύου
της Τράπεζας Πειραιώς [Optimum Portfolios], δυνάμει σχετικής 
ανάθεσης από την Τράπεζα 

Διαφορετικοί τύποι επενδυτικών χαρτοφυλακίων & επενδυτικών 
προφίλ  

Δημιουργία εξατομικευμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου για Θεσμικούς & 
Ιδιώτες πελάτες

White Labeling Service 

Διάθεση ΟΣΕΚΑ σε Unit Linked προϊόντα Ασφαλιστικών Εταιριών

Financial Risk Monitor (Εξατομικευμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης 
Κινδύνων στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίων)

Προσφερόμενα προϊόντα με την Τράπεζα Πειραιώς 
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Τα ανταγωνιστικά µας πλεονεκτήματα

Σήμερα, η Πειραιώς Asset Management AE∆ΑΚ αποτελεί επιλογή 
ουσίας για θεσμικούς επενδυτές, καθώς τους εξασφαλίζει έναν 
αξιόπιστο και συνεπή συνεργάτη. 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εξασφαλίζουν στον Ιδιώτη ή 
Θεσμικό πελάτη µια σειρά από ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

 
Εταιρία 

Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και αύξησης μεγεθών στην ελληνική 
αγορά 

Επιτυχής συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάθεσης διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου

Ισχυρή κεφαλαιακή βάση και δοκιμασμένα στο χρόνο συστήματα, 
πολιτικές και διαδικασίες

Μέλος του μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού οργανισμού στην Ελλάδα

Διαχειριστική Ομάδα  

Πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση κεφαλαίων, με πλήθος 
διακρίσεων και βραβεύσεων

Ισχυρή Επενδυτική Μεθοδολογία, με διαχρονικά διαχειριστικά 
αποτελέσματα

Στελέχη με ήθος, ικανότητα και άρτια ακαδημαϊκή κατάρτιση 
(Ελλάδα & εξωτερικό)

Διαχείριση Θεσμικών Χαρτοφυλακίων 

Εξαιρετικές απόλυτες αποδόσεις και υπεραποδόσεις σε όλα τα υπό 
διαχείριση χαρτοφυλάκια Θεσμικών πελατών από την έναρξη της 
διαχείρισής τους

Εξατομικευμένη και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση από 
εξειδικευμένη ομάδα, υπεύθυνη για τη διαχείριση της σχέσης και 
τη βέλτιστη εξυπηρέτηση 

Συνεργασία με τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία της Ελλάδας

Σημαντική αύξηση μεριδίου αγοράς στη διαχείριση θεσμικών 
χαρτοφυλακίων

Σχέσεις εμπιστοσύνης με τους υφιστάμενους Θεσμικούς πελάτες, 
με σημαντική αύξηση υφιστάμενων κεφαλαίων υπό διαχείριση
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Ανάλυση βασικών μεγεθών

Αμοιβαία Κεφάλαια

Ιδιωτικά & Θεσμικά 
Χαρτοφυλάκια

Ιδιώτες

Θεσμικοί

Συνολικό Ενεργητικό
υπό Διαχείριση €2 δισ.

Μεγέθη 31.12.2020

Εξέλιξη Συνολικού Ενεργητικού 
υπό Διαχείριση (€ χιλ.)

Προέλευση Κεφαλαίων 
υπό Διαχείριση

2010

332

2011

285

2012

299

2013

570

2014

713

2015

1.127

2016

748

2017

1.138

2018

 1.120

2019

 1.694

2020

 1.984

54%

46%€ 858

€ 1.126
εκ.

εκ.
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Υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Εξατομικευμένη διαχείριση 
χαρτοφυλακίου

Λοιπές υπηρεσίες

Αποτίμηση

Risk monitoring

Reporting

Αξιολόγηση 
αποδόσεων / κινδύνων

Δυνατότητα συμμετοχής 
στην Επενδυτική Επιτροπή

Ευχέρεια επιλογής 
Θεματοφύλακα 

& Αντισυµβαλλομένων

Model Portfolios

LDI | Ασφαλιστικός Φορέας 
ή Ταμείο

Fund selection

Greek Market intelligence

Ευχέρεια επιλογής έδρας 
(Ελλάδα ή Λουξεμβούργο)

Οι υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου που προσφέρει 
η Πειραιώς Asset Management ΑΕ∆ΑΚ εξασφαλίζουν τον µέγιστο 
βαθµό ευελιξίας και προσαρµοστικότητας στις ανάγκες των 
Θεσµικών και Ιδιωτών πελατών (Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης, Ασφαλιστικές Εταιρίες, 
Οργανισµοί, Εκκλησία, Κληροδοτήµατα).

Tailor Made Αμοιβαίο 
Κεφαλαίο - White Labeling
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Στρατηγικό Επίπεδο Απόφασης

Τακτικό Επίπεδο Απόφασης

Στόχος της επενδυτικής φιλοσοφίας μας είναι η διαχρονική επίτευξη 
βέλτιστων αποδόσεων με βάση το επιθυμητό επίπεδο κινδύνου.

Για το είδος των κινητών αξιών (ομόλογα / μετοχές / διαθέσιμα)

Για τον κλάδο της οικονομίας που αντιπροσωπεύει κάθε κινητή αξία

Για τη γεωγραφική περιοχή

Για το νόμισμα έκδοσης που αντιπροσωπεύει κάθε κινητή αξία

Επενδυτική στρατηγική | Ενεργητική διαχείριση

Αποφάσεις για Κατανομή Στοιχείων Ενεργητικού

Επιλογή των κινητών αξιών και των λοιπών στοιχείων ενεργητικού 
(ομόλογα / μετοχές / διαθέσιμα / ΟΣΕΚΑ κ.ά.)

Αποφάσεις για Σύνθεση του Χαρτοφυλακίου

Η επενδυτική 
φιλοσοφία μας 
βασίζεται στην 

εύρεση 
υποτιμημένων 
περιουσιακών 

στοιχείων

Εφαρμόζεται σε 
μεσο- 

μακροπρόθεσμα 
διαστήματα

Εφαρµόζεται σε βραχυχρόνια 
διαστήµατα, µε σκοπό να 

εκµεταλλευτεί τη συγκυριακή 
απόκλιση της τιµής του 

περιουσιακού στοιχείου από την 
εσωτερική του αξία ή από άλλα 
στοιχεία που ενσωµατώνουν το 

ίδιο επίπεδο κινδύνου

Top Down

Bottom UpΗ επενδυτική 
μας 

διαδικασία 
αποτελεί μίξη 
ποιοτικών & 
ποσοτικών 
μεθόδων

Ενεργητική Διαχείριση
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Η Πειραιώς Asset Management ΑΕ∆ΑΚ έχει θεσπίσει και διατηρεί 
µόνιµη, αποτελεσµατική και ανεξάρτητη λειτουργία ∆ιαχείρισης 
Κινδύνου.

Διαχείριση κινδύνων

Θέσπιση και εφαρµογή 
πολιτικών, διαδικασιών και 
ρυθµίσεων που επιτρέπουν τον 
εντοπισµό των κινδύνων, 
οι οποίοι συνδέονται µε τις 
δραστηριότητες, τις διαδικασίες 
και τα συστήµατα λειτουργίας 
της Εταιρίας

∆ιαµόρφωση αποδεκτών 
επιπέδων κινδύνων κατά τη 
διαχείριση χαρτοφυλακίων 
θεσµικών και ιδιωτών πελατών 
και την παροχή επενδυτικών 
συµβουλών

∆ιαχείριση κινδύνων που 
προκύπτουν από τις επενδύσεις 
που διενεργούνται για 
λογαριασµό των ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ
που διαχειρίζεται η Εταιρία και 
κυρίως λόγω επενδύσεων σε 
παράγωγα χρηµατοπιστωτικά 
µέσα και διαµόρφωση 
αποδεκτών επιπέδων κινδύνων 
κατά τη διαχείριση 
χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ

Μόνιμη Λειτουργία 
Διαχείρισης Κινδύνων

Διαχείριση 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Έλεγχος του τρόπου 
υπολογισµού των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων 
για λόγους επάρκειας των 
κεφαλαίων της Εταιρίας 
από τη Μονάδα Οικονοµικών 
Υπηρεσιών της Εταιρίας

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Υπηρεσίες Διαχείρισης 
Χαρτοφυλακίου

Θέσπιση και παρακολούθηση 
των διαδικασιών αντιµετώπισης 
κρίσεων και εκτάκτων 
καταστάσεων

Αντιμετώπιση Ακραίων 
Καταστάσεων



Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Msc 
in Finance and Investment  από το Brunel University London.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου είναι Analyst της Διεύθυνσης 
Επενδύσεων. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 
2007 στην Τράπεζα Πειραιώς στον τομέα των χρηματοδοτήσεων 
μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Είναι πιστοποιημένος 
διαχειριστής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και απόφοιτος 
του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κεφαλαιαγοράς και πιστοποιηµένος ∆ιαπραγµατευτής Αξιών 
και Παραγώγων από το Χρηµατιστήριο Αθηνών. Είναι 
πτυχιούχος του Οικονοµικού Τµήµατος του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου 
M.A. in Finance & Investment του Exeter University.

Η κα Μαριέττα Πετροπουλάκη – Παπασιδέρη είναι 
επικεφαλής Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ της Διεύθυνσης 
Επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ.
Έχει διατελέσει Senior Portfolio Manager της Διεύθυνσης 
Επενδύσεων από τον Ιούνιο του 2013 μετά τη συγχώνευση
με την ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ. Ξεκίνησε την επαγγελµατική της
σταδιοδροµία στο χώρο των συλλογικών επενδύσεων το 1994 
στη ∆ιεύθυνση Επενδύσεων της ΑΤΕ ΑΕ∆ΑΚ.
Από το 1999 έως το 2006 εργάστηκε στην ΑΤΕ ΑΕ∆ΑΚ
ως Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια Επενδύσεων, ενώ από το 2006 
ως το 2013 διατέλεσε Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της 
∆ιεύθυνσης Επενδύσεων των Μετοχικών Χαρτοφυλακίων.
Είναι πιστοποιηµένη ∆ιαχειρίστρια από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και πιστοποιηµένη ∆ιαπραγµατευτής Αξιών 
και Παραγώγων από το Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Είναι πτυχιούχος της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου 
M.Sc. in International Banking and Financial Services
(µε έπαινο) από το Πανεπιστήµιο Reading (ISMA Center).

Ο κ. Σµυρνιούδης είναι Senior Portfolio Manager της
∆ιεύθυνσης Επενδύσεων από το 2013.
Ξεκίνησε την επαγγελµατική του σταδιοδροµία στο χώρο
των συλλογικών επενδύσεων το 1993 στην ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΕ∆ΑΚ. Από το 2002 έως το 2013 εργάστηκε στην ΑΤΕ ΑΕ∆ΑΚ 
ως ∆ιαχειριστής Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Είναι πιστοποιηµένος 
∆ιαχειριστής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κάτοχος 
πτυχίου B.A. από το Tufts University και µεταπτυχιακών 
τίτλων M.Sc. in Economics µε έµφαση στην Οικονοµετρική 
θεωρία από το Queen Mary College, University of London, 
καθώς και Μ.Sc. in Urban and Regional Planning από το 
London School of Economics.
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Βιογραφικά διαχειριστών

Ο κ. Κονδάκης είναι Διευθυντής Επενδύσεων της Πειραιώς 
Asset Management ΑΕΔΑΚ. Έχει διατελέσει επικεφαλής του 
Τμήματος UCITS Portfolio Management της Διεύθυνσης 
Επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ από τον 
Ιούνιο του 2013, μετά τη συγχώνευση με την ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ. 
Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1996 στην 
American Express Bank ως Senior Credit Analyst (2 έτη) και ως 
Relationship Manager (2 έτη). Στο χώρο των συλλογικών 
επενδύσεων εισήλθε το 2000, όπου εργάστηκε στην ΑΙΟΛΙΚΗ 
ΑΕΕΧ ως Διαχειριστής και Βοηθός Διευθύνοντος Συμβούλου, 
ενώ το 2002 μεταπήδησε στην International ΑΕΔΑΚ ως 
Διαχειριστής Αμοιβαίων Κεφαλαίων μέχρι και το 2008, όπου 
μεταγράφηκε στην ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ως Διευθυντής Επενδύσεων 
Μετοχικών Χαρτοφυλακίων και Παραγώγων. Είναι 
πιστοποιημένος Διαχειριστής από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και πιστοποιημένος Διαπραγματευτής Αξιών 
και Παραγώγων από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Είναι κάτοχος 
πτυχίου BA στα Οικονομικά από το Webster University (USA), 
με Diploma σε Advanced Macro & Micro Economics από το 
London School of Economics, UK, καθώς και μεταπτυχιακού 
τίτλου M.Sc. in Business Finance από το Brunel University, UK.

Ο κ. Μέµος είναι Επικεφαλής του Τµήµατος Discretionary 
Portfolio Management της ∆ιεύθυνσης Επενδύσεων από τον 
Ιούνιο του 2013, µετά τη συγχώνευση της εταιρίας µε την ΑΤΕ 
ΑΕ∆ΑΚ. Ξεκίνησε την επαγγελµατική του σταδιοδροµία το 
1991 στην Κτηµατική ΑΕ∆ΑΚ, όπου εργάστηκε 8 έτη συνολικά 
– 3 έτη ως αναλυτής επενδύσεων και 5 έτη ως ∆ιευθυντής 
Επενδύσεων. 
Από το 1999 έως το 2013 εργάστηκε στην ΑΤΕ ΑΕ∆ΑΚ ως 
∆ιευθυντής Επενδύσεων, µε παράλληλα καθήκοντα 
Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή από το 2000. Επίσης, στην 
ίδια εταιρία εργάστηκε ως υπεύθυνος Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης και Risk Manager. Είναι κάτοχος της διεθνούς 
πιστοποίησης Chartered Financial Analyst (CFΑ), 
πιστοποιηµένος ∆ιαχειριστής και Αναλυτής από την Επιτροπή 

Κωνσταντίνος
Κονδάκης 
CIO

Ευάγγελος
Μέµος, 
CFA

Ο κος Ηλίας Πουλογιάννης είναι Senior Portfolio Manager
της Διεύθυνσης Επενδύσεων. Έχει διατελέσει Portfolio
Manager από τον Απρίλιο του 2012, έχοντας ξεκινήσει την 
επαγγελµατική του σταδιοδροµία στην εταιρία από το Τµήµα 
Υποστήριξης Εργασιών της ∆ιεύθυνσης Λειτουργιών και 
Οικονοµικών Εργασιών. Είναι πιστοποιηµένος ∆ιαχειριστής και 
Αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πτυχιούχος του 
Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής του 
Πανεπιστηµίου Πειραιά και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου στη 
Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Η κα Πηνελόπη Σωτηράκη είναι Senior Portfolio Manager της 
Διεύθυνσης Επενδύσεων, από το 2006, από όπου ξεκίνησε
την επαγγελματική της σταδιοδρομία στη Διαχείριση ενώ
το 2010 ανέλαβε τη διαχείριση των Θεσμικών και Ιδιωτικών 
Χαρτοφυλακίων της Διεύθυνσης. Το 2010 ανέλαβε τη 
διαχείριση των Θεσμικών και Ιδιωτικών Χαρτοφυλακίων της 
Διεύθυνσης, ενώ από το 2012 αποτελεί στέλεχος του UCITS 
Portfolio Management. Είναι πιστοποιημένη Διαχειρίστρια 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πτυχιούχος του τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, με 
έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κος Παπατζίκος είναι Portfolio Manager της Διεύθυνσης 
Επενδύσεων από το Μάϊο του 2019. Ξεκίνησε την επαγγελματική 
του σταδιοδρομία το 2000 στην Alpha ΑΕΔΑΚ στο τμήμα 
Λειτουργιών και οικονομικών εργασιών. Στη συνέχεια εργάστηκε 
ως Derivatives Trader στην HSBC Χρηματιστηριακή (2003-2008) 
και μετέπειτα στην Πειραιώς Χρηματιστηριακή (2008-2018).
Το 2018 μεταπήδησε στο Treasury της Τράπεζας Πειραιώς ως 
Trader στο τμήμα Corporate Sales. Είναι πιστοποιημένος 
Διαχειριστής και Αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
πιστοποιημένος Διαπραγματευτής Αξιών και Παραγώγων από το 
Χρηματιστήριο Αθηνών και πιστοποιημένος διαπραγματευτής 
EUREX Exchange. Είναι πτυχιούχος του τμήματος 



Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Msc 
in Finance and Investment  από το Brunel University London.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου είναι Analyst της Διεύθυνσης 
Επενδύσεων. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 
2007 στην Τράπεζα Πειραιώς στον τομέα των χρηματοδοτήσεων 
μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Είναι πιστοποιημένος 
διαχειριστής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και απόφοιτος 
του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Μαριέττα 
Πετροπουλάκη – 
Παπασιδέρη

Κεφαλαιαγοράς και πιστοποιηµένος ∆ιαπραγµατευτής Αξιών 
και Παραγώγων από το Χρηµατιστήριο Αθηνών. Είναι 
πτυχιούχος του Οικονοµικού Τµήµατος του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου 
M.A. in Finance & Investment του Exeter University.

Η κα Μαριέττα Πετροπουλάκη – Παπασιδέρη είναι 
επικεφαλής Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ της Διεύθυνσης 
Επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ.
Έχει διατελέσει Senior Portfolio Manager της Διεύθυνσης 
Επενδύσεων από τον Ιούνιο του 2013 μετά τη συγχώνευση
με την ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ. Ξεκίνησε την επαγγελµατική της
σταδιοδροµία στο χώρο των συλλογικών επενδύσεων το 1994 
στη ∆ιεύθυνση Επενδύσεων της ΑΤΕ ΑΕ∆ΑΚ.
Από το 1999 έως το 2006 εργάστηκε στην ΑΤΕ ΑΕ∆ΑΚ
ως Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια Επενδύσεων, ενώ από το 2006 
ως το 2013 διατέλεσε Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της 
∆ιεύθυνσης Επενδύσεων των Μετοχικών Χαρτοφυλακίων.
Είναι πιστοποιηµένη ∆ιαχειρίστρια από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και πιστοποιηµένη ∆ιαπραγµατευτής Αξιών 
και Παραγώγων από το Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Είναι πτυχιούχος της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου 
M.Sc. in International Banking and Financial Services
(µε έπαινο) από το Πανεπιστήµιο Reading (ISMA Center).

Ο κ. Σµυρνιούδης είναι Senior Portfolio Manager της
∆ιεύθυνσης Επενδύσεων από το 2013.
Ξεκίνησε την επαγγελµατική του σταδιοδροµία στο χώρο
των συλλογικών επενδύσεων το 1993 στην ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΕ∆ΑΚ. Από το 2002 έως το 2013 εργάστηκε στην ΑΤΕ ΑΕ∆ΑΚ 
ως ∆ιαχειριστής Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Είναι πιστοποιηµένος 
∆ιαχειριστής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κάτοχος 
πτυχίου B.A. από το Tufts University και µεταπτυχιακών 
τίτλων M.Sc. in Economics µε έµφαση στην Οικονοµετρική 
θεωρία από το Queen Mary College, University of London, 
καθώς και Μ.Sc. in Urban and Regional Planning από το 
London School of Economics.

Ο κ. Κονδάκης είναι Διευθυντής Επενδύσεων της Πειραιώς 
Asset Management ΑΕΔΑΚ. Έχει διατελέσει επικεφαλής του 
Τμήματος UCITS Portfolio Management της Διεύθυνσης 
Επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ από τον 
Ιούνιο του 2013, μετά τη συγχώνευση με την ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ. 
Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1996 στην 
American Express Bank ως Senior Credit Analyst (2 έτη) και ως 
Relationship Manager (2 έτη). Στο χώρο των συλλογικών 
επενδύσεων εισήλθε το 2000, όπου εργάστηκε στην ΑΙΟΛΙΚΗ 
ΑΕΕΧ ως Διαχειριστής και Βοηθός Διευθύνοντος Συμβούλου, 
ενώ το 2002 μεταπήδησε στην International ΑΕΔΑΚ ως 
Διαχειριστής Αμοιβαίων Κεφαλαίων μέχρι και το 2008, όπου 
μεταγράφηκε στην ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ως Διευθυντής Επενδύσεων 
Μετοχικών Χαρτοφυλακίων και Παραγώγων. Είναι 
πιστοποιημένος Διαχειριστής από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και πιστοποιημένος Διαπραγματευτής Αξιών 
και Παραγώγων από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Είναι κάτοχος 
πτυχίου BA στα Οικονομικά από το Webster University (USA), 
με Diploma σε Advanced Macro & Micro Economics από το 
London School of Economics, UK, καθώς και μεταπτυχιακού 
τίτλου M.Sc. in Business Finance από το Brunel University, UK.

Ο κ. Μέµος είναι Επικεφαλής του Τµήµατος Discretionary 
Portfolio Management της ∆ιεύθυνσης Επενδύσεων από τον 
Ιούνιο του 2013, µετά τη συγχώνευση της εταιρίας µε την ΑΤΕ 
ΑΕ∆ΑΚ. Ξεκίνησε την επαγγελµατική του σταδιοδροµία το 
1991 στην Κτηµατική ΑΕ∆ΑΚ, όπου εργάστηκε 8 έτη συνολικά 
– 3 έτη ως αναλυτής επενδύσεων και 5 έτη ως ∆ιευθυντής 
Επενδύσεων. 
Από το 1999 έως το 2013 εργάστηκε στην ΑΤΕ ΑΕ∆ΑΚ ως 
∆ιευθυντής Επενδύσεων, µε παράλληλα καθήκοντα 
Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή από το 2000. Επίσης, στην 
ίδια εταιρία εργάστηκε ως υπεύθυνος Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης και Risk Manager. Είναι κάτοχος της διεθνούς 
πιστοποίησης Chartered Financial Analyst (CFΑ), 
πιστοποιηµένος ∆ιαχειριστής και Αναλυτής από την Επιτροπή 

Ο κος Ηλίας Πουλογιάννης είναι Senior Portfolio Manager
της Διεύθυνσης Επενδύσεων. Έχει διατελέσει Portfolio
Manager από τον Απρίλιο του 2012, έχοντας ξεκινήσει την 
επαγγελµατική του σταδιοδροµία στην εταιρία από το Τµήµα 
Υποστήριξης Εργασιών της ∆ιεύθυνσης Λειτουργιών και 
Οικονοµικών Εργασιών. Είναι πιστοποιηµένος ∆ιαχειριστής και 
Αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πτυχιούχος του 
Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής του 
Πανεπιστηµίου Πειραιά και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου στη 
Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Η κα Πηνελόπη Σωτηράκη είναι Senior Portfolio Manager της 
Διεύθυνσης Επενδύσεων, από το 2006, από όπου ξεκίνησε
την επαγγελματική της σταδιοδρομία στη Διαχείριση ενώ
το 2010 ανέλαβε τη διαχείριση των Θεσμικών και Ιδιωτικών 
Χαρτοφυλακίων της Διεύθυνσης. Το 2010 ανέλαβε τη 
διαχείριση των Θεσμικών και Ιδιωτικών Χαρτοφυλακίων της 
Διεύθυνσης, ενώ από το 2012 αποτελεί στέλεχος του UCITS 
Portfolio Management. Είναι πιστοποιημένη Διαχειρίστρια 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πτυχιούχος του τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, με 
έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κος Παπατζίκος είναι Portfolio Manager της Διεύθυνσης 
Επενδύσεων από το Μάϊο του 2019. Ξεκίνησε την επαγγελματική 
του σταδιοδρομία το 2000 στην Alpha ΑΕΔΑΚ στο τμήμα 
Λειτουργιών και οικονομικών εργασιών. Στη συνέχεια εργάστηκε 
ως Derivatives Trader στην HSBC Χρηματιστηριακή (2003-2008) 
και μετέπειτα στην Πειραιώς Χρηματιστηριακή (2008-2018).
Το 2018 μεταπήδησε στο Treasury της Τράπεζας Πειραιώς ως 
Trader στο τμήμα Corporate Sales. Είναι πιστοποιημένος 
Διαχειριστής και Αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
πιστοποιημένος Διαπραγματευτής Αξιών και Παραγώγων από το 
Χρηματιστήριο Αθηνών και πιστοποιημένος διαπραγματευτής 
EUREX Exchange. Είναι πτυχιούχος του τμήματος 

Σωκράτης
Σµυρνιούδης



Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Msc 
in Finance and Investment  από το Brunel University London.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου είναι Analyst της Διεύθυνσης 
Επενδύσεων. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 
2007 στην Τράπεζα Πειραιώς στον τομέα των χρηματοδοτήσεων 
μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Είναι πιστοποιημένος 
διαχειριστής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και απόφοιτος 
του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κεφαλαιαγοράς και πιστοποιηµένος ∆ιαπραγµατευτής Αξιών 
και Παραγώγων από το Χρηµατιστήριο Αθηνών. Είναι 
πτυχιούχος του Οικονοµικού Τµήµατος του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου 
M.A. in Finance & Investment του Exeter University.

Η κα Μαριέττα Πετροπουλάκη – Παπασιδέρη είναι 
επικεφαλής Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ της Διεύθυνσης 
Επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ.
Έχει διατελέσει Senior Portfolio Manager της Διεύθυνσης 
Επενδύσεων από τον Ιούνιο του 2013 μετά τη συγχώνευση
με την ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ. Ξεκίνησε την επαγγελµατική της
σταδιοδροµία στο χώρο των συλλογικών επενδύσεων το 1994 
στη ∆ιεύθυνση Επενδύσεων της ΑΤΕ ΑΕ∆ΑΚ.
Από το 1999 έως το 2006 εργάστηκε στην ΑΤΕ ΑΕ∆ΑΚ
ως Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια Επενδύσεων, ενώ από το 2006 
ως το 2013 διατέλεσε Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της 
∆ιεύθυνσης Επενδύσεων των Μετοχικών Χαρτοφυλακίων.
Είναι πιστοποιηµένη ∆ιαχειρίστρια από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και πιστοποιηµένη ∆ιαπραγµατευτής Αξιών 
και Παραγώγων από το Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Είναι πτυχιούχος της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου 
M.Sc. in International Banking and Financial Services
(µε έπαινο) από το Πανεπιστήµιο Reading (ISMA Center).

Ο κ. Σµυρνιούδης είναι Senior Portfolio Manager της
∆ιεύθυνσης Επενδύσεων από το 2013.
Ξεκίνησε την επαγγελµατική του σταδιοδροµία στο χώρο
των συλλογικών επενδύσεων το 1993 στην ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΕ∆ΑΚ. Από το 2002 έως το 2013 εργάστηκε στην ΑΤΕ ΑΕ∆ΑΚ 
ως ∆ιαχειριστής Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Είναι πιστοποιηµένος 
∆ιαχειριστής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κάτοχος 
πτυχίου B.A. από το Tufts University και µεταπτυχιακών 
τίτλων M.Sc. in Economics µε έµφαση στην Οικονοµετρική 
θεωρία από το Queen Mary College, University of London, 
καθώς και Μ.Sc. in Urban and Regional Planning από το 
London School of Economics.

Ο κ. Κονδάκης είναι Διευθυντής Επενδύσεων της Πειραιώς 
Asset Management ΑΕΔΑΚ. Έχει διατελέσει επικεφαλής του 
Τμήματος UCITS Portfolio Management της Διεύθυνσης 
Επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ από τον 
Ιούνιο του 2013, μετά τη συγχώνευση με την ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ. 
Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1996 στην 
American Express Bank ως Senior Credit Analyst (2 έτη) και ως 
Relationship Manager (2 έτη). Στο χώρο των συλλογικών 
επενδύσεων εισήλθε το 2000, όπου εργάστηκε στην ΑΙΟΛΙΚΗ 
ΑΕΕΧ ως Διαχειριστής και Βοηθός Διευθύνοντος Συμβούλου, 
ενώ το 2002 μεταπήδησε στην International ΑΕΔΑΚ ως 
Διαχειριστής Αμοιβαίων Κεφαλαίων μέχρι και το 2008, όπου 
μεταγράφηκε στην ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ως Διευθυντής Επενδύσεων 
Μετοχικών Χαρτοφυλακίων και Παραγώγων. Είναι 
πιστοποιημένος Διαχειριστής από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και πιστοποιημένος Διαπραγματευτής Αξιών 
και Παραγώγων από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Είναι κάτοχος 
πτυχίου BA στα Οικονομικά από το Webster University (USA), 
με Diploma σε Advanced Macro & Micro Economics από το 
London School of Economics, UK, καθώς και μεταπτυχιακού 
τίτλου M.Sc. in Business Finance από το Brunel University, UK.

Ο κ. Μέµος είναι Επικεφαλής του Τµήµατος Discretionary 
Portfolio Management της ∆ιεύθυνσης Επενδύσεων από τον 
Ιούνιο του 2013, µετά τη συγχώνευση της εταιρίας µε την ΑΤΕ 
ΑΕ∆ΑΚ. Ξεκίνησε την επαγγελµατική του σταδιοδροµία το 
1991 στην Κτηµατική ΑΕ∆ΑΚ, όπου εργάστηκε 8 έτη συνολικά 
– 3 έτη ως αναλυτής επενδύσεων και 5 έτη ως ∆ιευθυντής 
Επενδύσεων. 
Από το 1999 έως το 2013 εργάστηκε στην ΑΤΕ ΑΕ∆ΑΚ ως 
∆ιευθυντής Επενδύσεων, µε παράλληλα καθήκοντα 
Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή από το 2000. Επίσης, στην 
ίδια εταιρία εργάστηκε ως υπεύθυνος Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης και Risk Manager. Είναι κάτοχος της διεθνούς 
πιστοποίησης Chartered Financial Analyst (CFΑ), 
πιστοποιηµένος ∆ιαχειριστής και Αναλυτής από την Επιτροπή 
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Ηλίας
Πουλογιάννης

Πηνελόπη
Σωτηράκη

Γεώργιος 
Παπατζίκος

Ο κος Ηλίας Πουλογιάννης είναι Senior Portfolio Manager
της Διεύθυνσης Επενδύσεων. Έχει διατελέσει Portfolio
Manager από τον Απρίλιο του 2012, έχοντας ξεκινήσει την 
επαγγελµατική του σταδιοδροµία στην εταιρία από το Τµήµα 
Υποστήριξης Εργασιών της ∆ιεύθυνσης Λειτουργιών και 
Οικονοµικών Εργασιών. Είναι πιστοποιηµένος ∆ιαχειριστής και 
Αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πτυχιούχος του 
Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής του 
Πανεπιστηµίου Πειραιά και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου στη 
Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Η κα Πηνελόπη Σωτηράκη είναι Senior Portfolio Manager της 
Διεύθυνσης Επενδύσεων, από το 2006, από όπου ξεκίνησε
την επαγγελματική της σταδιοδρομία στη Διαχείριση ενώ
το 2010 ανέλαβε τη διαχείριση των Θεσμικών και Ιδιωτικών 
Χαρτοφυλακίων της Διεύθυνσης. Το 2010 ανέλαβε τη 
διαχείριση των Θεσμικών και Ιδιωτικών Χαρτοφυλακίων της 
Διεύθυνσης, ενώ από το 2012 αποτελεί στέλεχος του UCITS 
Portfolio Management. Είναι πιστοποιημένη Διαχειρίστρια 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πτυχιούχος του τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, με 
έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κος Παπατζίκος είναι Portfolio Manager της Διεύθυνσης 
Επενδύσεων από το Μάϊο του 2019. Ξεκίνησε την επαγγελματική 
του σταδιοδρομία το 2000 στην Alpha ΑΕΔΑΚ στο τμήμα 
Λειτουργιών και οικονομικών εργασιών. Στη συνέχεια εργάστηκε 
ως Derivatives Trader στην HSBC Χρηματιστηριακή (2003-2008) 
και μετέπειτα στην Πειραιώς Χρηματιστηριακή (2008-2018).
Το 2018 μεταπήδησε στο Treasury της Τράπεζας Πειραιώς ως 
Trader στο τμήμα Corporate Sales. Είναι πιστοποιημένος 
Διαχειριστής και Αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
πιστοποιημένος Διαπραγματευτής Αξιών και Παραγώγων από το 
Χρηματιστήριο Αθηνών και πιστοποιημένος διαπραγματευτής 
EUREX Exchange. Είναι πτυχιούχος του τμήματος 
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Ιωάννης
Παπανωνσταντίνου

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Msc 
in Finance and Investment  από το Brunel University London.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου είναι Analyst της Διεύθυνσης 
Επενδύσεων. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 
2007 στην Τράπεζα Πειραιώς στον τομέα των χρηματοδοτήσεων 
μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Είναι πιστοποιημένος 
διαχειριστής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και απόφοιτος 
του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κεφαλαιαγοράς και πιστοποιηµένος ∆ιαπραγµατευτής Αξιών 
και Παραγώγων από το Χρηµατιστήριο Αθηνών. Είναι 
πτυχιούχος του Οικονοµικού Τµήµατος του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου 
M.A. in Finance & Investment του Exeter University.

Η κα Μαριέττα Πετροπουλάκη – Παπασιδέρη είναι 
επικεφαλής Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ της Διεύθυνσης 
Επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ.
Έχει διατελέσει Senior Portfolio Manager της Διεύθυνσης 
Επενδύσεων από τον Ιούνιο του 2013 μετά τη συγχώνευση
με την ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ. Ξεκίνησε την επαγγελµατική της
σταδιοδροµία στο χώρο των συλλογικών επενδύσεων το 1994 
στη ∆ιεύθυνση Επενδύσεων της ΑΤΕ ΑΕ∆ΑΚ.
Από το 1999 έως το 2006 εργάστηκε στην ΑΤΕ ΑΕ∆ΑΚ
ως Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια Επενδύσεων, ενώ από το 2006 
ως το 2013 διατέλεσε Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της 
∆ιεύθυνσης Επενδύσεων των Μετοχικών Χαρτοφυλακίων.
Είναι πιστοποιηµένη ∆ιαχειρίστρια από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και πιστοποιηµένη ∆ιαπραγµατευτής Αξιών 
και Παραγώγων από το Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Είναι πτυχιούχος της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου 
M.Sc. in International Banking and Financial Services
(µε έπαινο) από το Πανεπιστήµιο Reading (ISMA Center).

Ο κ. Σµυρνιούδης είναι Senior Portfolio Manager της
∆ιεύθυνσης Επενδύσεων από το 2013.
Ξεκίνησε την επαγγελµατική του σταδιοδροµία στο χώρο
των συλλογικών επενδύσεων το 1993 στην ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΕ∆ΑΚ. Από το 2002 έως το 2013 εργάστηκε στην ΑΤΕ ΑΕ∆ΑΚ 
ως ∆ιαχειριστής Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Είναι πιστοποιηµένος 
∆ιαχειριστής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κάτοχος 
πτυχίου B.A. από το Tufts University και µεταπτυχιακών 
τίτλων M.Sc. in Economics µε έµφαση στην Οικονοµετρική 
θεωρία από το Queen Mary College, University of London, 
καθώς και Μ.Sc. in Urban and Regional Planning από το 
London School of Economics.

Ο κ. Κονδάκης είναι Διευθυντής Επενδύσεων της Πειραιώς 
Asset Management ΑΕΔΑΚ. Έχει διατελέσει επικεφαλής του 
Τμήματος UCITS Portfolio Management της Διεύθυνσης 
Επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ από τον 
Ιούνιο του 2013, μετά τη συγχώνευση με την ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ. 
Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1996 στην 
American Express Bank ως Senior Credit Analyst (2 έτη) και ως 
Relationship Manager (2 έτη). Στο χώρο των συλλογικών 
επενδύσεων εισήλθε το 2000, όπου εργάστηκε στην ΑΙΟΛΙΚΗ 
ΑΕΕΧ ως Διαχειριστής και Βοηθός Διευθύνοντος Συμβούλου, 
ενώ το 2002 μεταπήδησε στην International ΑΕΔΑΚ ως 
Διαχειριστής Αμοιβαίων Κεφαλαίων μέχρι και το 2008, όπου 
μεταγράφηκε στην ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ως Διευθυντής Επενδύσεων 
Μετοχικών Χαρτοφυλακίων και Παραγώγων. Είναι 
πιστοποιημένος Διαχειριστής από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και πιστοποιημένος Διαπραγματευτής Αξιών 
και Παραγώγων από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Είναι κάτοχος 
πτυχίου BA στα Οικονομικά από το Webster University (USA), 
με Diploma σε Advanced Macro & Micro Economics από το 
London School of Economics, UK, καθώς και μεταπτυχιακού 
τίτλου M.Sc. in Business Finance από το Brunel University, UK.

Ο κ. Μέµος είναι Επικεφαλής του Τµήµατος Discretionary 
Portfolio Management της ∆ιεύθυνσης Επενδύσεων από τον 
Ιούνιο του 2013, µετά τη συγχώνευση της εταιρίας µε την ΑΤΕ 
ΑΕ∆ΑΚ. Ξεκίνησε την επαγγελµατική του σταδιοδροµία το 
1991 στην Κτηµατική ΑΕ∆ΑΚ, όπου εργάστηκε 8 έτη συνολικά 
– 3 έτη ως αναλυτής επενδύσεων και 5 έτη ως ∆ιευθυντής 
Επενδύσεων. 
Από το 1999 έως το 2013 εργάστηκε στην ΑΤΕ ΑΕ∆ΑΚ ως 
∆ιευθυντής Επενδύσεων, µε παράλληλα καθήκοντα 
Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή από το 2000. Επίσης, στην 
ίδια εταιρία εργάστηκε ως υπεύθυνος Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης και Risk Manager. Είναι κάτοχος της διεθνούς 
πιστοποίησης Chartered Financial Analyst (CFΑ), 
πιστοποιηµένος ∆ιαχειριστής και Αναλυτής από την Επιτροπή 

Ο κος Ηλίας Πουλογιάννης είναι Senior Portfolio Manager
της Διεύθυνσης Επενδύσεων. Έχει διατελέσει Portfolio
Manager από τον Απρίλιο του 2012, έχοντας ξεκινήσει την 
επαγγελµατική του σταδιοδροµία στην εταιρία από το Τµήµα 
Υποστήριξης Εργασιών της ∆ιεύθυνσης Λειτουργιών και 
Οικονοµικών Εργασιών. Είναι πιστοποιηµένος ∆ιαχειριστής και 
Αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πτυχιούχος του 
Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής του 
Πανεπιστηµίου Πειραιά και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου στη 
Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Η κα Πηνελόπη Σωτηράκη είναι Senior Portfolio Manager της 
Διεύθυνσης Επενδύσεων, από το 2006, από όπου ξεκίνησε
την επαγγελματική της σταδιοδρομία στη Διαχείριση ενώ
το 2010 ανέλαβε τη διαχείριση των Θεσμικών και Ιδιωτικών 
Χαρτοφυλακίων της Διεύθυνσης. Το 2010 ανέλαβε τη 
διαχείριση των Θεσμικών και Ιδιωτικών Χαρτοφυλακίων της 
Διεύθυνσης, ενώ από το 2012 αποτελεί στέλεχος του UCITS 
Portfolio Management. Είναι πιστοποιημένη Διαχειρίστρια 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πτυχιούχος του τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, με 
έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κος Παπατζίκος είναι Portfolio Manager της Διεύθυνσης 
Επενδύσεων από το Μάϊο του 2019. Ξεκίνησε την επαγγελματική 
του σταδιοδρομία το 2000 στην Alpha ΑΕΔΑΚ στο τμήμα 
Λειτουργιών και οικονομικών εργασιών. Στη συνέχεια εργάστηκε 
ως Derivatives Trader στην HSBC Χρηματιστηριακή (2003-2008) 
και μετέπειτα στην Πειραιώς Χρηματιστηριακή (2008-2018).
Το 2018 μεταπήδησε στο Treasury της Τράπεζας Πειραιώς ως 
Trader στο τμήμα Corporate Sales. Είναι πιστοποιημένος 
Διαχειριστής και Αναλυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
πιστοποιημένος Διαπραγματευτής Αξιών και Παραγώγων από το 
Χρηματιστήριο Αθηνών και πιστοποιημένος διαπραγματευτής 
EUREX Exchange. Είναι πτυχιούχος του τμήματος 



δελτίο των ΟΣΕΚΑ και να σταθμίζουν, με τη βοήθεια και συμβουλή 
εξειδικευμένων επαγγελματιών συμβούλων, την καταλληλότητα κάθε 
επένδυσης και τις φορολογικές συνέπειες που αυτή ενδέχεται να έχει. 

Το έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, το 
ενημερωτικό δελτίο και οι τελευταίες εκθέσεις των Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων Πειραιώς διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν στην 
έδρα της Εταιρίας, στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr και σε 
οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Ως προς το εδρεύον 
στο Λουξεμβούργο α/κ PiraeusInvest, το έντυπο των Βασικών 
Πληροφοριών για τους Επενδυτές στην ελληνική γλώσσα, καθώς και 
το ενημερωτικό δελτίο και οι τελευταίες εκθέσεις του στην αγγλική 
γλώσσα διατίθενται, επίσης, δωρεάν στην έδρα της Εταιρίας, στην 
ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr και σε οποιοδήποτε κατάστημα 
της Τράπεζας Πειραιώς.  

Οι παρεχόμενες με το παρόν έντυπο πληροφορίες δεν συνοδεύονται 
από καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε έμμεσα δηλωμένη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν 
έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν 
διασφαλίζουν τυχόν μελλοντικές. Με δεδομένους τους οικονομικούς 
κινδύνους και τους κινδύνους της αγοράς, δεν μπορεί να υπάρξει καμία 
διαβεβαίωση ότι οι ΟΣΕΚΑ θα επιτύχουν τους επενδυτικούς τους 
στόχους. 
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Το παρόν έντυπο αποσκοπεί αποκλειστικά στην παροχή γενικών 
πληροφοριακών στοιχείων. Οι περιλαμβανόμενες σε αυτό 
πληροφορίες ή απόψεις απευθύνονται σε υφιστάμενους ή δυνητικούς 
πελάτες κατά γενικό τρόπο, χωρίς να έχουν λάβει υπόψη τις 
εξατομικευμένες περιστάσεις, τους επενδυτικούς στόχους, την 
οικονομική δυνατότητα και την πείρα ή γνώση των πιθανών 
παραληπτών του παρόντος και, ως εκ τούτου, δεν συνιστούν και δεν 
πρέπει να εκλαμβάνονται, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση ή 
προσφορά για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα 
ή νομίσματα ούτε ως σύσταση ή συμβουλή για τη λήψη επενδυτικών 
αποφάσεων σχετικά με αυτά. Το παρόν έντυπο δεν αποτελεί σύμβαση 
ή οποιουδήποτε είδους δέσμευση, ούτε συνιστά ενημερωτικό δελτίο. 
Το παρόν δε συνιστά έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, 
συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που 
αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον 
τομέα των επενδύσεων. 

Με την επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, όλες οι παρατιθέμενες στο 
παρόν απόψεις, δηλώσεις και πληροφορίες ανήκουν στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. («Εταιρία»), η οποία εποπτεύεται 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,  και μπορούν ανά πάσα στιγμή να 
τροποποιηθούν, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς. 
Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αντιγράφονται, 
αναπαράγονται, τροποποιούνται ή διανέμονται, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρίας.  

Λαμβάνοντας υπόψη των ανωτέρω, ο λήπτης της παρούσας 
πληροφόρησης πρέπει να προχωρήσει στη δική του έρευνα, ανάλυση 
και επιβεβαίωση της πληροφορίας που περιέχεται σε αυτό το κείμενο 
και να αναζητήσει ανεξάρτητες νομικές, φορολογικές και επενδυτικές 
συμβουλές από επαγγελματίες, πριν προχωρήσει στη λήψη της 
επενδυτικής του απόφασης.

Οι επενδύσεις συνεπάγονται κινδύνους. Η αρχική αξία της επένδυσης 
και η απόδοσή της είναι δυνατό να σημειώνουν άνοδο ή πτώση, με 
ενδεχόμενη απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Οι 
ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, πριν τη λήψη οποιασδήποτε 
επενδυτικής απόφασης, να ανατρέχουν και να διαβάζουν προσεκτικά 
τις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές και το ενημερωτικό 

Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης
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δελτίο των ΟΣΕΚΑ και να σταθμίζουν, με τη βοήθεια και συμβουλή 
εξειδικευμένων επαγγελματιών συμβούλων, την καταλληλότητα κάθε 
επένδυσης και τις φορολογικές συνέπειες που αυτή ενδέχεται να έχει. 

Το έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, το 
ενημερωτικό δελτίο και οι τελευταίες εκθέσεις των Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων Πειραιώς διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν στην 
έδρα της Εταιρίας, στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr και σε 
οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Ως προς το εδρεύον 
στο Λουξεμβούργο α/κ PiraeusInvest, το έντυπο των Βασικών 
Πληροφοριών για τους Επενδυτές στην ελληνική γλώσσα, καθώς και 
το ενημερωτικό δελτίο και οι τελευταίες εκθέσεις του στην αγγλική 
γλώσσα διατίθενται, επίσης, δωρεάν στην έδρα της Εταιρίας, στην 
ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr και σε οποιοδήποτε κατάστημα 
της Τράπεζας Πειραιώς.  

Οι παρεχόμενες με το παρόν έντυπο πληροφορίες δεν συνοδεύονται 
από καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε έμμεσα δηλωμένη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν 
έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν 
διασφαλίζουν τυχόν μελλοντικές. Με δεδομένους τους οικονομικούς 
κινδύνους και τους κινδύνους της αγοράς, δεν μπορεί να υπάρξει καμία 
διαβεβαίωση ότι οι ΟΣΕΚΑ θα επιτύχουν τους επενδυτικούς τους 
στόχους. 

Το παρόν έντυπο αποσκοπεί αποκλειστικά στην παροχή γενικών 
πληροφοριακών στοιχείων. Οι περιλαμβανόμενες σε αυτό 
πληροφορίες ή απόψεις απευθύνονται σε υφιστάμενους ή δυνητικούς 
πελάτες κατά γενικό τρόπο, χωρίς να έχουν λάβει υπόψη τις 
εξατομικευμένες περιστάσεις, τους επενδυτικούς στόχους, την 
οικονομική δυνατότητα και την πείρα ή γνώση των πιθανών 
παραληπτών του παρόντος και, ως εκ τούτου, δεν συνιστούν και δεν 
πρέπει να εκλαμβάνονται, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση ή 
προσφορά για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα 
ή νομίσματα ούτε ως σύσταση ή συμβουλή για τη λήψη επενδυτικών 
αποφάσεων σχετικά με αυτά. Το παρόν έντυπο δεν αποτελεί σύμβαση 
ή οποιουδήποτε είδους δέσμευση, ούτε συνιστά ενημερωτικό δελτίο. 
Το παρόν δε συνιστά έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, 
συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που 
αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον 
τομέα των επενδύσεων. 

Με την επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, όλες οι παρατιθέμενες στο 
παρόν απόψεις, δηλώσεις και πληροφορίες ανήκουν στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. («Εταιρία»), η οποία εποπτεύεται 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,  και μπορούν ανά πάσα στιγμή να 
τροποποιηθούν, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς. 
Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αντιγράφονται, 
αναπαράγονται, τροποποιούνται ή διανέμονται, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρίας.  

Λαμβάνοντας υπόψη των ανωτέρω, ο λήπτης της παρούσας 
πληροφόρησης πρέπει να προχωρήσει στη δική του έρευνα, ανάλυση 
και επιβεβαίωση της πληροφορίας που περιέχεται σε αυτό το κείμενο 
και να αναζητήσει ανεξάρτητες νομικές, φορολογικές και επενδυτικές 
συμβουλές από επαγγελματίες, πριν προχωρήσει στη λήψη της 
επενδυτικής του απόφασης.

Οι επενδύσεις συνεπάγονται κινδύνους. Η αρχική αξία της επένδυσης 
και η απόδοσή της είναι δυνατό να σημειώνουν άνοδο ή πτώση, με 
ενδεχόμενη απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Οι 
ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, πριν τη λήψη οποιασδήποτε 
επενδυτικής απόφασης, να ανατρέχουν και να διαβάζουν προσεκτικά 
τις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές και το ενημερωτικό 
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