
 
 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
8/336/21.4.2005 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
                                                _____________________ 
 
Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 18/291/22.1.2004 (ΦΕΚ Β 486/5.3.2004) «Ορισµός 
µεγίστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών 
πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή», όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 
2/319/9.12.2004 (ΦΕΚ Β 1884/20.12.2004) 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
 
Αφού έλαβε υπόψη: 
 

1. Το άρθρο 17 του Ν. 2324/1995 «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τα 
χρηµατιστήρια αξιών, οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύστηµα 
εγγύησης καταθέσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 146/17.7.1995) 

2. Την 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. Τις αποφάσεις 18/291/22.1.2004 (ΦΕΚ Β 486/5.3.2004) και 2/319/9.12.2004 
(ΦΕΚ Β 1884/20.12.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

4. Το απόσπασµα πρακτικών της από 14.04.2005 συνεδρίασης του ∆.Σ. του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

5. Το άρθρο 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως 
ισχύει. 

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Άρθρο 1 
 
Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 1 της απόφασης 18/291/22.1.2004 (ΦΕΚ Β 
486/5.3.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αντικαθίστανται ως εξής: 
 
«3. Ως τιµή αναφοράς για τον υπολογισµό των ορίων της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου λαµβάνεται η τιµή κλεισίµατος της αµέσως προηγούµενης συνεδρίασης του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  
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Στις περιπτώσεις προσαρµογής της τιµής µε βάση τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών η προσαρµογή της τιµής καθώς και τα σχετικά χρονικά όρια πραγµατοποίησής 
της, γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον εν λόγω Κανονισµό. Στις περιπτώσεις 
αυτές ως τιµή αναφοράς για τον υπολογισµό των ορίων διακύµανσης της τιµής 
λαµβάνεται η κατά τα ανωτέρω προκύπτουσα προσαρµοσµένη τιµή, σε συνδυασµό µε 
την τιµή κλεισίµατος της αµέσως προηγούµενης συνεδρίασης του Χ.Α. Ειδικά στις 
περιπτώσεις: α) αύξησης µετοχικού κεφαλαίου εισηγµένης εταιρείας µε καταβολή 
µετρητών µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, β) έκδοσης 
µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου από εισηγµένη εταιρία µε δικαίωµα προτίµησης 
υπέρ των παλαιών µετόχων, γ) συγχώνευσης µε απορρόφηση µη εισηγµένης από 
εισηγµένη εταιρία, δ) συγχώνευσης µε απορρόφηση εισηγµένης από εισηγµένη εταιρία, 
ε) συνδυασµού δύο ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω περιπτώσεων µεταξύ τους, ή 
συνδυασµού µίας ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω περιπτώσεων µε κάποια άλλη 
εταιρική πράξη, και µόνο για την πρώτη ηµέρα διαπραγµάτευσης µε προσαρµοσµένη 
τιµή, η τιµή αναφοράς για τον υπολογισµό των ορίων διακύµανσης της τιµής ορίζεται ως 
εξής: 
 

i) Τιµή αναφοράς για τον υπολογισµό του θετικού πρώτου ορίου διακύµανσης 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι η µεγαλύτερη τιµή µεταξύ της 
τιµής κλεισίµατος της αµέσως προηγούµενης συνεδρίασης του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών και της προσαρµοσµένης τιµής, όπως αυτή 
υπολογίζεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  

ii) Tιµή αναφοράς για τον υπολογισµό του αρνητικού πρώτου ορίου 
διακύµανσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι η µικρότερη τιµή 
µεταξύ της τιµής κλεισίµατος της αµέσως προηγούµενης συνεδρίασης του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών και της προσαρµοσµένης τιµής,  όπως αυτή 
υπολογίζεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

iii) Τα όρια τιµών που υπολογίζονται σύµφωνα µε τις παραπάνω περιπτώσεις i) 
και ii) µπορούν να επεκτείνονται σε επιπλέον ποσοστό +10% ή –10%, 
αντίστοιχα, εφόσον ισχύουν οι όροι του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου. Η ανωτέρω επέκταση δεν ισχύει για τις µετοχές που 
ανήκουν στον δείκτη τιµών FTSE - ASE 20, οι οποίες µετά τη διάσπαση του 
πρώτου ορίου κυµαίνονται απεριόριστα. 

  
4. Στις µετοχές που διαπραγµατεύονται υπό καθεστώς δηµοπρασιών (‘επιτήρησης’- 
Αγορά Γ,  ‘χαµηλής ρευστότητας’ –  Αγορά Β, ‘χαµηλής παραγωγικής δραστηριότητας’ 
– Αγορά Β, κλπ) το ηµερήσιο όριο διακύµανσης ορίζεται σε +12% ή –12%, χωρίς να 
εφαρµόζεται η παράγραφος 1 και η περίπτωση iii) της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου.»  
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Άρθρο 2 
Ισχύς 

 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
(Τεύχος Β). 
 
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισµού. 
 
Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β). 
 
 
      

Ο Γραµµατέας 
   
   

Ο Πρόεδρος Ο Α΄ Αντιπρόεδρος Ο Β΄ Αντιπρόεδρος 
   
   
   

Αλέξιος Α. Πιλάβιος Γιάγκος  Χαραλάµπους Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης 
   
   
   

Τα Μέλη 

 


