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Το 2021 η ΕΝΕΙΣΕΤ δραστηριοποιήθηκε σε πολλές κατευθύνσεις
για την επίτευξη των στόχων της και την υποστήριξη των μελών της. Κυρίως:

 
• Στην αντιμετώπιση των προκλήσεων για τις εισηγμένες εταιρείες.

 
• Στην ανάδειξη των ευκαιριών προς όφελος των μελών της και της ευρύτερης αγοράς.

 
• Στη διαμόρφωση του απαραίτητου πλαισίου ώστε το 2022 να διαμορφωθούν 

οι συνθήκες που θα επιτρέψουν στις εισηγμένες εταιρείες να δρέψουν 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τους καρπούς της διαφαινόμενης 

οικονομικής ανάπτυξης και να συμβάλουν στην ανατροφοδότηση της οικονομίας.
 

• Στην προώθηση των αρχών της εταιρικής υπευθυνότητας και της αειφορίας.
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Για την προώθηση και ανάδειξη των θέσεών της η ΕΝΕΙΣΕΤ 
αξιοποίησε όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες:

 
• Διαβούλευση, ανταλλαγή απόψεων και προώθηση αιτημάτων και προτάσεων 

στους αρμόδιους ελληνικούς και διεθνείς θεσμούς.
 

• Στρατηγική υποστήριξη, συμμετοχή και αξιοποίηση δημόσιων εκδηλώσεων, βραβεύσεων.
 

• Διεξαγωγή ερευνών για τη διερεύνηση των θέσεων και στάσεων των μελών της.
 

• Συνεργασία με άλλες ενώσεις, ελληνικές και διεθνείς.
 

•  Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διεξαγωγή σημαντικών συναντήσεων, 
συνεδρίων, εκδηλώσεων, παρουσιάσεων, ώστε να υπερκεραστούν 

αντικειμενικές δυσκολίες λόγω της Covid-19.
 

• Αξιοποίηση της ιστοσελίδας και των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης.
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6/1/2021: Υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
τις παρατηρήσεις της για τον Ν. 4706/2020 για την 
Εταιρική Διακυβέρνηση ,εν όψει της διαμόρφωσης 
των ερωτοπααντήσεων και διευκρινίσεων της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4/2/2021: Συμμετείχε στη διεξαγωγή έρευνας για 
την εφαρμογή των απαιτήσεων του νέου νόμου 
4706/2020 στις εισηγμένες εταιρείες, σε 
συνεργασία με το ΣΕΒ και την KPMG και με την 
υποστήριξη του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής 
Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).

22/3 - 13/4/2021: Διοργάνωσε σειρά 
διαδικτυακών σεμιναρίων  με τίτλο «Το νέο 
πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης: κατ' άρθρο 
ανάλυση του Ν. 4706/2020».

2/6/2021: Συμμετείχε στο Στρογγυλό Τραπέζι 
«Τελική ευθεία πριν από την εφαρμογή του νέου 
νόμου εταιρικής διακυβέρνησης: Συμπεράσματα 
από την έρευνα ΣΕΒ - KPMG - ΕΝΕΙΣΕΤ - ΕΣΕΔ για 
την ετοιμότητα των επιχειρήσεων», με θέμα τον 
νέο νόμο για την εταιρική διακυβέρνηση.

           ΕΤΑΙΡΙΚH 
ΔΙΑΚΥΒEΡΝΗΣΗ
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Στην κατεύθυνση της εφαρμογής του νέου πλαισίου
της εταιρικής διακυβέρνησης, η ΕΝΕΙΣΕΤ ανέπτυξε 
τις εξής δράσεις:
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15/6/2021: Υπέβαλε παρατηρήσεις και σχόλια στο 
σχέδιο του Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης και 
ενημέρωσε τα μέλη της για την έκδοσή του.

8/10/2021: Συμμετείχε στο «10ο Sustainability 
Forum -Μία εκδήλωση για την εταιρική 
υπευθυνότητα και αειφορία» στο ξενοδοχείο  NJV 
Athens Plaza.

17/9 - 8/10: Υπήρξε στρατηγικός υποστηρικτής, για 
2η χρονιά, του φορέα QualityNet Foundation και της 
Ελληνικής Εβδομάδας Δράσης για τους 
Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης «in 
action SDGs Week 2021», στην οποία προσκλήθηκαν 
να συμμετάσχουν όλες οι εισηγμένες εταιρείες, 
προκειμένου να επιτευχθεί μια ευρύτερη 
ενημέρωση και αφύπνιση για τα μηνύματα των 
Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
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           ΕΤΑΙΡΙΚH 
ΔΙΑΚΥΒEΡΝΗΣΗ
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Η ΕΝΕΙΣΕΤ παρείχε διαρκή υποστήριξη στα μέλη της σε σχέση με 
το ζήτημα των συλλογικών λογαριασμών και την ταυτοποίηση 
μετόχων μέσω αποστολής ενημερωτικών email και αναρτήσεων 
στην ιστοσελίδα της. Στο πλαίσιο αυτό διοργάνωσε σε συνεργασία
με το Χ.Α. τον Φεβρουάριο του 2021 Διαδικτυακή ενημερωτική 
παρουσίαση «Νέες υπηρεσίες SRD II & διαδικασίες της ATHEXCSD 
προς εκδότριες μετά την αδειοδότηση κατά CSDR».

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
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Η ΕΝΕΙΣΕΤ συνέχισε για ακόμη μια χρονιά να ενημερώνει  
αναλυτικά και συστηματικά τα μέλη της για τα μέτρα 
για την Covid-19 που αφορούσαν τις επιχειρήσεις και 
την κεφαλαιαγορά. Επιπλέον απέστειλε αιτήματα 
για ελαστικοποίηση υποχρεώσεων και παράταση προθεσμιών. 

EΚΤΑΚΤΑ ΜEΤΡΑ 
ΚΑΤA ΤΗΣ COVID-19
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Τον περιορισμό των αυξήσεων των διαρκών τελών υπερ της 
Κεφαλαιαγοράς που καταβάλλονται από τις εισηγμένες εταιρίες 
σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 Τη για πρώτη φορά νομοθετική πρόβλεψη παραγραφής της 
αρμοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να επιβάλει 
διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις της κεφαλαιαγοράς. Για το 
σκοπό αυτό η ΕΝΕΙΣΕΤ υπέβαλε γραπτώς τη σχετική πρόταση η 
οποία και νομοθετήθηκε με το νόμο 4916/2022.

Α. Συμβουλευτική Επιτροπή: Μέσω της διαρκούς συμμετοχής της 
ΕΝΕΙΣΕΤ στη Συμβουλευτική Επιτροπή της ΕΚ μεταξύ άλλων η ΕΝΕΙΣΕΤ 
επιδίωξε και πέτυχε: 

1.

2.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
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Β. Τον Ιανουάριο του 2021 η ΕΝΕΙΣΕΤ απέστειλε επιστολή στην ΕΚ σε 
σχέση με τα προβλήματα που προκαλεί η εποπτική πρακτική της στο 
θέμα της κατάρτισης καταλόγου Διευθυντικών Στελεχών (άρθρο 45 ν. 
4443/2016) και της έννοιας των στενά συνδεδεμένων προσώπων και 
ενημέρωσε σχετικά τα μέλη της. 

Γ. Τον Νοέμβριο του 2021 η ΕΝΕΙΣΕΤ απέστειλε κοινή επιστολή με τον 
Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών (AthexGroup) στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων - Δ/νση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου με 
ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή της απαλλαγής από τον φόρο 
κληρονομιάς του άρθρου 2 του Ν. 5638/1932 στις Κοινές Επενδυτικές 
Μερίδες, εκφράζοντας το αίτημα να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος 
που να επιβεβαιώνει τη θέση της ΕΝΕΙΣΕΤ ότι και οι ΚΕΜ 
απαλλάσσονται του φόρου κληρονομιάς σε περίπτωση θανάτου 
ενός εκ των δικαιούχων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
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Καθιέρωση φορολογικών κινήτρων για την εισαγωγή νέων 
εταιριών όπως μείωση του φορολογικού συντελεστή για 
εισηγμένες εταιρίες ή η υιοθέτηση ενός αυξημένου συντελεστή 
έκπτωσης δαπανών που συνδέονται με την εισαγωγή και τις 
διαρκείς υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιριών (συμμόρφωσης, 
εταιρικής διακυβέρνησης κτλ)

Λιγότερη αποτρεπτική εποπτεία και περισσότερη δημοσίευση 
από την ΕΚ εποπτικών πρακτικών. 

Τη διευκόλυνση de listing με την παράλληλη εισαγωγή σε ένα 
ΠΜΔ (πχ ΕΝΑ) με λιγότερες εποπτικές απαιτήσεις

Προτάσεις για ένα χρηματιστήριο με έμφαση στις πράσινες (ESG) 
και έξυπνες (Tech) εταιρίες και επενδύσεις.

Δ. Δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
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ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΕΝΕΙΣΕΤ
Το 2021 ξεκίνησε μια συστηματική προσπάθεια για την ανανέωση της 
εταιρικής εικόνας της ΕΝΕΙΣΕΤ η οποία ολοκληρώθηκε ήδη το 2022 
σε συνεργασία με τα μέλη της που το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 
2021 συμμετείχαν μέσω ηλεκτρονικής διαβούλευσης που οργανώθηκε 
στη συνδιαμόρφωση της νέας εικόνας της ΕΝΕΙΣΕΤ ως ακολούθως:
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

05 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΕΝΕΙΣΕΤ
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Το ανωτέρω λογότυπο που επιλέχθηκε μετά από τη συνεκτίμηση πολλών 
προτάσεων και ιδεών στηρίζεται στην αλληλουχία των τριών «Ε», τα οποία 
παραπέμπουν στα αρχικά της επωνυμίας Ένωση Εισηγμένων Εταιριών 
και «αγκαλιάζουν» νοητά έναν κύβο δίνοντας την εικόνα ενός τρισδιάστατου 
συμβόλου που συμβολίζει τη συνεργασία μεταξύ των μελών της.

Το μπλε - γκρι χρώμα του λογότυπου στον χρωματικό κώδικα της επικοινωνίας, 
εκτός από την εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια που οφείλει να διέπει τις σχέσεις 
μεταξύ των μελών, συνδέεται κυρίως µε την ηρεμία, την ασφάλεια και την 
παραγωγικότητα. Δηλαδή τις αξίες που πρεσβεύει η ΕΝΕΙΣΕΤ από την πρώτη 
ημέρα της ίδρυσής της μέχρι σήμερα, ενώ παραπέμπει ταυτοχρόνως στα εθνικά 
σύμβολα και χρώματα. 
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ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΙΣΕΤ
Υπό το πρίσμα της νέας επικοινωνιακής στρατηγικής και 
με βάση τις προτεραιότητες που έθεσαν τα ίδια τα μέλη
της ΕΝΕΙΣΕΤ, αλλά και οι ευρύτεροι stakeholders στο πλαίσιο 
σχετικής δημόσιας διαβούλευσης το 2021 η ΕΝΕΙΣΕΤ ξεκίνησε 
ενά σημαντικό έργο πλήρους ανασχεδιασμού της ιστοσελίδα της. 
Στόχος είναι να αποτελέσει έναν κόμβο άμεσης επικοινωνίας 
και έγκυρης και τεκμηριωμένης εξειδικευμένης πληροφόρησης 
ώστε, τόσο τα μέλη της όσο και το ευρύ κοινό, να έχουν ανά πάσα 
στιγμή εύκολη πρόσβαση στις θέσεις της ΕΝΕΙΣΕΤ, στις δράσεις 
της αλλά και σε χρήσιμες συναφείς ενημερώσεις. 
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