
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
7 / 361 / 18.11.2005 

τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
───────────────── 

 
ΘΕΜΑ: ∆ελτίο Τιµών Χρηµατιστηρίου 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

Αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 28 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α). 

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 982 Α). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Άρθρο 1 

Υποχρέωση σύνταξης και τµήµατα του ∆ελτίου Τιµών 

1. Κάθε χρηµατιστήριο υποχρεούται να συντάσσει, να εκδίδει και να δηµοσιοποιεί 

στο κοινό, ∆ελτίο Τιµών το αργότερο εντός της ηµέρας που έπεται της συνεδρίασης του 

χρηµατιστηρίου. 

2. Το ∆ελτίο Τιµών περιλαµβάνει τα εξής τµήµατα: 

(α) Το τµήµα κινητών αξιών που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε 

οργανωµένη αγορά του χρηµατιστηρίου το οποίο περιλαµβάνει: 
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(αα) Το υποτµήµα µετοχών µε στοιχεία για τις µετοχές και τους τίτλους 

παραστατικούς µετοχών και για τις συναλλαγές επί µετοχών και τίτλων 

παραστατικών µετοχών. 

(ββ) Το υποτµήµα δικαιωµάτων επί µετοχών µε στοιχεία για τα δικαιώµατα και 

τις συναλλαγές επί δικαιωµάτων. 

(γγ) Το υποτµήµα τίτλων σταθερού εισοδήµατος. 

(β) Το τµήµα παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν αντικείµενο 

διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά του χρηµατιστηρίου, το οποίο 

περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στον κανονισµό του 

χρηµατιστηρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 3, παρ. 5 (α) του ν. 3152/ 2003. 

(γ) Το τµήµα υποχρεωτικών ανακοινώσεων το οποίο περιλαµβάνει τις 

ανακοινώσεις που γίνονται κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του π.δ. 51/1992, του 

ν. 3340/2004 και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού, 

του ν. 3371/2005 και την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία. 

3. Η διάταξη και η µορφή των τµηµάτων της παραγράφου 2 και των 

υποδιαιρέσεών τους, οι συντµήσεις των καταχωρήσεων, τυχόν πρόσθετες πληροφορίες 

καθώς και η µορφή και οι φόρµες παρουσίασης των πληροφοριών, καθορίζονται µε 

απόφαση του χρηµατιστηρίου. 

4. Το χρηµατιστήριο δύναται να περιλαµβάνει στο ∆ελτίο Τιµών στοιχεία για 

συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχουν καταρτισθεί εκτός των αγορών του 

(εξωχρηµατιστηριακές συναλλαγές). Για τις συναλλαγές αυτές ισχύουν κατ΄ 

αντιστοιχία οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση για συναλλαγές που 

έχουν καταρτιστεί εντός των αγορών του. 

5. Το χρηµατιστήριο µπορεί να περιλαµβάνει στο ∆ελτίο Τιµών του και πρόσθετες 

πληροφορίες, η δηµοσίευση των οποίων δεν επιβάλλεται από τις διατάξεις της 

παρούσας απόφασης ή άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, υπό την προϋπόθεση 

ότι αυτές οι επιπλέον πληροφορίες παρουσιάζονται µε διακριτό τρόπο από τις 

υποχρεωτικές. 
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Άρθρο 2 

Καταχωρούµενα στοιχεία για τις µετοχές 

και τους τίτλους παραστατικούς µετοχών 

1. Για τις µετοχές περιλαµβάνονται στο ∆ελτίο Τιµών τουλάχιστον τα εξής 

στοιχεία: 

(α) Η κατηγορία και ο εκδότης των µετοχών. 

(β) Ο συνολικός αριθµός των µετοχών. 

(γ) Η ονοµαστική αξία των µετοχών. 

(δ) Η κατώτερη και η ανώτατη τιµή των µετοχών κατά το τρέχον έτος. 

(ε) Το ύψος των µερισµάτων ανά µετοχή που διανεµήθηκαν από τον εκδότη τους 

κατά το τρέχον έτος. 

(στ) Οι ηµεροµηνίες αποκοπής της τελευταίας µερισµαταπόδειξης και του 

τελευταίου δικαιώµατος προτίµησης που απορρέουν από µετοχές. 

2. Στην περίπτωση των τίτλων παραστατικών µετοχών, στο ∆ελτίο Τιµών εκτός 

των στοιχείων της προηγούµενης παραγράφου, αναφέρεται ο εκδότης των τίτλων 

παραστατικών µετοχών. 

 

 

Άρθρο 3 

Καταχωρούµενα στοιχεία για τις συναλλαγές επί µετοχών 

1. Για τις συναλλαγές επί µετοχών που καταρτίζονται στο ηλεκτρονικό σύστηµα 

διαπραγµάτευσης περιλαµβάνονται στο ∆ελτίο Τιµών τα εξής στοιχεία: 

(α) Η κατηγορία και ο εκδότης των µετοχών. 

(β) Η διακύµανση των τιµών, δηλαδή κατώτερη τιµή, ανώτερη τιµή και τελευταία 

τιµή, όπως δίδονται από το ηλεκτρονικό σύστηµα διαπραγµάτευσης. Εάν σε 

κάποια ηµέρα συνεδρίασης δεν καταρτισθεί καµία συναλλαγή επί µίας µετοχής, 

οι παραπάνω τιµές για την συγκεκριµένη µετοχή δεν δηµοσιεύονται στο ∆ελτίο 

Τιµών. 
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(γ) Η τιµή και η ηµεροµηνία της τελευταίας συναλλαγής που καταρτίστηκε πριν τη 

συνεδρίαση και αναφέρεται στο ∆ελτίο Τιµών. 

(δ) Ο όγκος των συναλλαγών σε τεµάχια καθώς και η αξία των συναλλαγών όπως 

δίδονται από το ηλεκτρονικό σύστηµα διαπραγµάτευσης. 

(ε) Ο αριθµός των πράξεων όπως δίδεται από το ηλεκτρονικό σύστηµα 

διαπραγµάτευσης. 

(στ) Η τιµή ανοίγµατος και κλεισίµατος για κάθε µετοχή όπως διαµορφώθηκε στο 

ηλεκτρονικό σύστηµα διαπραγµάτευσης κατά τη φάση προσδιορισµού της τιµής 

ανοίγµατος και κλεισίµατος αντίστοιχα. 

(ζ) Η µέση σταθµισµένη τιµή µε βάση τον όγκο των συναλλαγών ανά ηµέρα. Οι 

συναλλαγές που καταρτίζονται λόγω εκποίησης και οι προσυµφωνηµένες 

συναλλαγές δεν προσµετρώνται στον υπολογισµό της παραπάνω τιµής. 

(η) Η τιµή και τα τεµάχια της τελευταίας ζήτησης και της τελευταίας προσφοράς 

των µετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση ή προσφορά χωρίς να 

καταρτισθεί συναλλαγή όπως αυτές προκύπτουν από το ηλεκτρονικό σύστηµα 

διαπραγµάτευσης. 

2. Για τις προσυµφωνηµένες συναλλαγές επί µετοχών που καταρτίζονται στο 

ηλεκτρονικό σύστηµα διαπραγµάτευσης, περιλαµβάνονται στο ∆ελτίο Τιµών τα εξής 

στοιχεία: 

(α) Η κατηγορία και ο εκδότης των µετοχών. 

(β) Η τιµή στην οποία καταρτίσθηκε η συναλλαγή. 

(γ) Ο όγκος των συναλλαγών σε τεµάχια και η αξία των συναλλαγών. 

3. Για τις ανοικτές πωλήσεις και τις συναλλαγές που καταρτίζονται για το κλείσιµο 

θέσης από ανοικτή πώληση, περιλαµβάνονται στο ∆ελτίο Τιµών τα εξής στοιχεία: 

(α) Η κατηγορία και ο εκδότης κάθε µετοχής επί της οποίας καταρτίσθηκε 

συναλλαγή ανοικτής πώλησης ή συναλλαγή για το κλείσιµο θέσης από ανοικτή 

πώληση. 

(β) Ο συνολικός όγκος συναλλαγών για κάθε µετοχή. 

(γ) Ο όγκος συναλλαγών ανοικτών πωλήσεων και συναλλαγών που καταρτίζονται 

για το κλείσιµο θέσης από ανοικτή πώληση για κάθε µετοχή. 
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4. Για συναλλαγές εκποίησης µετοχών, περιλαµβάνονται στο ∆ελτίο Τιµών τα 

εξής στοιχεία: 

(α) Η κατηγορία και ο εκδότης των µετοχών. 

(β) Η διακύµανση των τιµών δηλαδή κατώτερη τιµή, ανώτερη τιµή και τελευταία 

τιµή  όπως δίδονται από το ηλεκτρονικό σύστηµα διαπραγµάτευσης. Εάν σε 

κάποια ηµέρα συνεδρίασης δεν καταρτισθεί καµία συναλλαγή επί µίας µετοχής, 

οι παραπάνω τιµές για την συγκεκριµένη µετοχή δεν δηµοσιεύονται στο ∆ελτίο 

Τιµών. 

(γ) Ο όγκος των συναλλαγών σε τεµάχια και η αξία των συναλλαγών όπως δίδονται 

από το ηλεκτρονικό σύστηµα διαπραγµάτευσης. 

(δ) Η µέση σταθµισµένη τιµή µε βάση τον όγκο των συναλλαγών εκποιήσεων ανά 

ηµέρα. 

 

 

Άρθρο 4 

Καταχωρούµενα στοιχεία για τα δικαιώµατα επί µετοχών 

Για τα δικαιώµατα επί µετοχών, περιλαµβάνονται στο ∆ελτίο Τιµών τα εξής στοιχεία: 

(α) Η κατηγορία και ο εκδότης των µετοχών από τις οποίες απορρέουν τα 

δικαιώµατα. 

(β) Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος. 

 

 

Άρθρο 5 

Καταχωρούµενα στοιχεία για τις συναλλαγές επί δικαιωµάτων επί µετοχών 

Για τις συναλλαγές επί δικαιωµάτων επί µετοχών, περιλαµβάνονται στο ∆ελτίο Τιµών 

τα εξής στοιχεία: 

(α) Η διακύµανση των τιµών δηλαδή κατώτερη τιµή, ανώτερη τιµή και τελευταία 

τιµή  όπως δίδονται από το ηλεκτρονικό σύστηµα διαπραγµάτευσης.  
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(β) Ο όγκος των συναλλαγών σε τεµάχια και η αξία των συναλλαγών όπως δίδονται 

από το ηλεκτρονικό σύστηµα διαπραγµάτευσης. 

(γ) Ο αριθµός των πράξεων όπως δίδεται από το ηλεκτρονικό σύστηµα 

διαπραγµάτευσης. 

 

 

Άρθρο 6 

Καταχωρούµενα στοιχεία για τους τίτλους σταθερού εισοδήµατος 

και για τους τίτλους παραστατικούς τίτλων σταθερού εισοδήµατος 

1. Για τις εταιρικές οµολογίες περιλαµβάνονται στο ∆ελτίο Τιµών τα εξής 

στοιχεία: 

(α) Το είδος του προσαρτηµένου τοκοµεριδίου και ο εκδότης τους. 

(β) Ο συνολικός αριθµός των τίτλων. 

(γ) Η ονοµαστική αξία των τίτλων. 

(δ) Η ηµεροµηνία λήξης και η διάρκειά τους των τίτλων. 

(ε) Η τιµή έκδοσης των τίτλων. 

(στ) Το επιτόκιο των τίτλων. 

2. Για τα οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου και τα δάνεια σε συνάλλαγµα 

περιλαµβάνονται στο ∆ελτίο Τιµών τα εξής στοιχεία: 

(α) Η ηµεροµηνία λήξης τους, η διάρκειά τους και η ηµεροµηνία πληρωµής των 

τόκων. 

(β) Η αξία του τρέχοντος τοκοµεριδίου η οποία µπορεί να αποτυπώνεται και σε 

συνάλλαγµα. 

(γ) Το επιτόκιο και η βάση υπολογισµού δεδουλευµένων τόκων σε ηµέρες. 

3. Για τα οµόλογα βραχυχρόνιας διάρκειας περιλαµβάνονται στο ∆ελτίο Τιµών τα 

εξής στοιχεία: 

(α) Ο συνολικός αριθµός των οµολόγων. 

(β) Η ονοµαστική τους αξία των οµολόγων. 
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(γ) Η ηµεροµηνία έκδοσης, λήξης και η διάρκεια των οµολόγων. 

(δ) Το επιτόκιο των οµολόγων. 

4. Για τα έντοκα γραµµάτια περιλαµβάνονται στο ∆ελτίο Τιµών τα εξής στοιχεία: 

(α) Η ηµεροµηνία έκδοσης, λήξης και η διάρκεια των γραµµατίων. 

(β) Η τιµή πώλησης στην έκδοση των γραµµατίων. 

(γ) Το επιτόκιο των γραµµατίων. 

 

 

Άρθρο 7 

Καταχωρούµενα στοιχεία για τις συναλλαγές επί τίτλων σταθερού εισοδήµατος 

1. Για τις συναλλαγές επί εταιρικών οµολογιών καθώς και για τις συναλλαγές επί 

οµόλογων του Ελληνικού ∆ηµοσίου και δανείων σε συνάλλαγµα περιλαµβάνονται στο 

∆ελτίο Τιµών τα εξής στοιχεία: 

(α) Η διακύµανση των τιµών δηλαδή κατώτερη, ανώτερη και τελευταία τιµή  όπως 

δίδονται από το ηλεκτρονικό σύστηµα διαπραγµάτευσης. Εάν σε κάποια ηµέρα 

συνεδρίασης δεν καταρτιστεί καµία συναλλαγή επί µίας οµολογίας, οι 

παραπάνω τιµές για την συγκεκριµένη οµολογία δεν δηµοσιεύονται στο ∆ελτίο 

Τιµών. 

(β) Ο όγκος και η αξία συναλλαγών όπως δίδονται από το ηλεκτρονικό σύστηµα 

διαπραγµάτευσης. 

(γ) Η τιµή και η ηµεροµηνία της τελευταίας συναλλαγής που καταρτίστηκε πριν τη 

συνεδρίαση και αναφέρεται στο ∆ελτίο Τιµών. 

2. Για τις συναλλαγές επί εντόκων γραµµατίων περιλαµβάνονται στο ∆ελτίο Τιµών 

τα εξής στοιχεία: 

(α) Ο όγκος και η αξία συναλλαγών όπως δίδονται από το ηλεκτρονικό σύστηµα 

διαπραγµάτευσης. 

(β) Η τιµή και η ηµεροµηνία της τελευταίας συναλλαγής που καταρτίστηκε πριν τη 

συνεδρίαση και αναφέρεται στο ∆ελτίο Τιµών. 
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3. Ειδικά για τους τίτλους σταθερού εισοδήµατος που αποτελούν αντικείµενο 

διαπραγµάτευσης µε το σύστηµα της εκφώνησης - αντιφώνησης, αναγράφεται επίσης η 

τιµή της τελευταίας εκφώνησης και η τιµή της τελευταίας συναλλαγής πριν τη 

συνεδρίαση που αναφέρεται στο ∆ελτίο Τιµών. 

 

 

Άρθρο 8 

∆ιαδικασία καταχώρησης 

Μετά τον έλεγχο εγκυρότητας και νοµιµότητας των συναλλαγών από το χρηµατιστήριο 

καταρτίζει το ∆ελτίο Τιµών λαµβάνοντας υπόψη: 

(α) Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήµατος διαπραγµάτευσης για τις 

συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε αυτό. 

(β) Τα στοιχεία του χρηµατιστηρίου για συναλλαγές που καταρτίζονται σε 

οργανωµένες αγορές κινητών αξιών µε το σύστηµα της εκφώνησης - 

αντιφώνησης.  

(γ) Τα στοιχεία που του χορηγούν άλλα νοµικά πρόσωπα στα οποία 

πραγµατοποιούνται εξωχρηµατιστηριακές συναλλαγές. 

(δ) Τον κανονισµό και τυχόν άλλες αποφάσεις του ∆.Σ. του χρηµατιστηρίου. 

 

 

Άρθρο 9 

Τρόπος δηµοσίευσης και χρεώσεις για τη δηµοσίευση 

1. Επιτρέπεται η δηµοσίευση του ∆ελτίου Τιµών αποκλειστικώς σε ηλεκτρονική 

µορφή µέσω του διαδικτυακού τόπου του οικείου χρηµατιστηρίου ή µέσω αποστολής 

µε ηλεκτρονική αλληλογραφία σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου. 

2. Η πρόσβαση του επενδυτικού κοινού στο ∆ελτίο Τιµών µέσω της ιστοσελίδας 

του χρηµατιστηρίου γίνεται δωρεάν. Το χρηµατιστήριο µπορεί να χρεώνει τους 

παραλήπτες του ∆ελτίου Τιµών στην περίπτωση που αποστέλλει σε αυτούς το ∆ελτίο 

Τιµών ηλεκτρονικά ή σε έντυπη µορφή. 
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Άρθρο 10 

Έναρξη ισχύος 

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται η υπ’ αριθµ. 

8173/Β444/11.3.1998 απόφαση ΥΠΕΘΟ και 192841/Β1628/26.8.2002 απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «∆ελτίο Τιµών ΧΑΑ». 

2. Η παρούσα ισχύει από τη λήψη της. 

3. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

4. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του Κρατικού Προϋπολογισµού. 

 

 

 

Ο Γραµµατέας 

 

 

        Ο Πρόεδρος    Ο Α΄ Αντιπρόεδρος      Ο Β΄ Αντιπρόεδρος 

 

 

 

Αλέξιος Α. Πιλάβιος  Γιάγκος Χαραλάµπους Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης 

 

 

Τα µέλη 

 


