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Κύριοι, 
 
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) ανακοίνωσε την 1η 
Μαρτίου 2021, τους υπολογισμούς για την ετήσια αξιολόγηση που αφορά στη 
διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών μέσων για μετοχές. Η αξιολόγηση αφορούσε 
μεταξύ άλλων, τον καθορισμό της Μέσης Ημερήσιας Αξίας Συναλλαγών – 
ΜΗΑΣ (Average Daily Turnover ADT) για σκοπούς προσδιορισμού του 
μεγέθους των εντολών μεγάλου μεγέθους, για προ-συναλλακτική και μετά-
συναλλακτική διαφάνεια (Large In Scale –LIS), καθώς και τον καθορισμό του 
μέσου ημερήσιου αριθμού συναλλαγών λαμβάνοντας υπόψη την μεγαλύτερη 
αγορά από πλευράς ρευστότητας για τον καθορισμό της βαθμονόμησης του 
βήματος τιμής.  
 
Κατά συνέπεια, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) έχει προβεί στην 
αναθεώρηση των ελάχιστων επιτρεπτών αξιών για εκτέλεση απλών 
προσυμφωνημένων συναλλαγών για τα χρηματοπιστωτικά μέσα μετοχών, 
σύμφωνα με τα στοιχεία για την μέση ημερήσια αξία συναλλαγών που έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΚΑΑ, στην ακόλουθη ηλεκτρονική 
διεύθυνση:https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-
results-annual-transparency-calculations-equity-and-equity. 
 
 
 



 

 

Οι προσυμφωνημένες συναλλαγές που θα καταρτίζονται στις Αγορές του ΧΑΚ 
και αφορούν σε χρηματοπιστωτικά μέσα – μετοχών που εμπίπτουν στην 
κατηγορία με μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (ΜΗΑΣ) μικρότερη από 50,000 
Ευρώ, αντιστοιχούν σε ελάχιστο μέγεθος προσυμφωνημένης συναλλαγής 15,000 
Ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν οι περισσότερες μετοχές που 
διαπραγματεύονται στις Αγορές του ΧΑΚ, με εξαίρεση τις πιο κάτω περιπτώσεις, 
όπου το ποσό της προσυμφωνημένης συναλλαγής σε Ευρώ είναι μεγαλύτερο: 
 
α) Η ΜΗΑΣ σε Ευρώ για τη μετοχή της εταιρείας, Ελληνική Τράπεζα Δημόσια 
Εταιρεία Λτδ εμπίπτει στην κατηγορία που είναι μεγαλύτερη ή ίση από 50,000 
Ευρώ αλλά μικρότερη από 100,000 ευρώ, αφού η ΜΗΑΣ που ανακοινώθηκε από 
την ΕΑΚΚΑ είναι 60.114,36 η οποία αντιστοιχεί σε ελάχιστο μέγεθος 
προσυμφωνημένης συναλλαγής τα 30,000 ευρώ. 
β) Η ΜΗΑΣ σε Ευρώ για τη μετοχή της εταιρείας, LANITIS GOLF PUBLIC CO 
LTD (διαπραγματεύεται στην ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ) εμπίπτει στην κατηγορία 
που είναι μεγαλύτερη ή ίση από 100,000 ευρώ αλλά μικρότερη από 500,000 
Ευρώ, αφού η ΜΗΑΣ που ανακοινώθηκε από την ΕΑΚΚΑ είναι 102.040,77 η 
οποία αντιστοιχεί σε ελάχιστο μέγεθος προσυμφωνημένης συναλλαγής τα 60,000 
Ευρώ. 
γ) Η ΜΗΑΣ σε Ευρώ για τη μετοχή της εταιρείας Bank of Cyprus Holdings Plc 
εμπίπτει στην κατηγορία που είναι μεγαλύτερη ή ίση από 100,000 ευρώ αλλά 
μικρότερη από 500,000 Ευρώ, αφού η ΜΗΑΣ που ανακοινώθηκε από την 
ΕΑΚΑΑ είναι 346.264,57 η οποία αντιστοιχεί σε ελάχιστο μέγεθος 
προσυμφωνημένης συναλλαγής τα 60,000 Ευρώ. 
 
Οι πιο πάνω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την Τρίτη, 6 Απριλίου 2021. 
 
Παραμένουμε στη διάθεση σας. 
 
Με εκτίμηση 
 
 
Νίκος Τρυπάτσας 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
 
Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
           ΚΣΕΠΕΥ 


