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ΑΠΟΦΑΣΗ 
2/319/9.12.2004 

τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 18/291/22.1.2004 της Ε.Κ. (ΦΕΚ Β/486/5.3.2004) «Ορισµός 

µεγίστων ορίων ηµερησίας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών 
πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». 

 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
Αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Τo άρθρο 17 του Ν. 2324/1995  «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τα χρηµατιστήρια αξιών, 

οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύστηµα εγγύησης καταθέσεων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ A/146 /17.7.1995). 

2. Tην περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α/167/30.10.1991) 
«Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισµού και 
εξυγίανσης της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 18 του 
Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α/43/22.3.1994). 

3. Την απόφαση 18/291/22.01.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/486/5.3.2004). 
«Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών 
πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». 

4. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως προστέθηκε µε 
το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 152 Α). 

5. Το απόσπασµα πρακτικών της από 25.11.2004 (θέµα 2o) συνεδρίασης του ∆.Σ. του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Άρθρο 1 

Όρια διακύµανσης τιµών 
 
Το άρθρο 1 παρ. 1 της Απόφασης 18/291/22.1.2004 της Ε.Κ. (ΦΕΚ Β/486/5.3.2004) τροποποιείται 
ως εξής: «Για τις µετοχές υπό καθεστώς συνεχούς διαπραγµάτευσης το µέγιστο όριο ηµερήσιας 
διακύµανσης των τιµών τους είναι κλιµακούµενο. Το πρώτο όριο διακύµανσης της τιµής είναι 
+10% ή –10% επί της τιµής αναφοράς όπως αυτή καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου. Εφόσον εντολές αγοράς στο ανώτατο όριο ή εντολές πώλησης στο κατώτατο 
όριο παραµείνουν ανεκτέλεστες στις καλύτερες τιµές αγοράς ή πώλησης  (Best Bid Offer-ΒΒΟ) επί 
δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας, το όριο ηµερήσιας διακύµανσης επεκτείνεται στο +20% ή –20% 
αντίστοιχα. Η ανωτέρω επέκταση δεν ισχύει για τις µετοχές που ανήκουν στον δείκτη τιµών 
FTSE/ASE20, οι οποίες µετά τη διάσπαση του πρώτου ορίου κυµαίνονται απεριόριστα.».  
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Άρθρο 2 
Ισχύς 

  
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 2.1.2005. 
 
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του  Κρατικού 
Προϋπολογισµού. 

 
     

          Ο Γραµµατέας 

 
 
    Ο Πρόεδρος                            Ο Β΄ Αντιπρόεδρος        Τα µέλη 
 
 
 
Αλέξιος Α. Πιλάβιος       Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης   

 


