
Απολογισμός 
πεπραγμένων 2020



Βασικοί τομείς 
δράσεων

1. Εταιρική διακυβέρνηση

2. SRDII

3. Ηλεκτρονικές γενικές 
συνελεύσεις

4. Έκτακτα μέτρα COVID-19

5. Προτάσεις για βελτίωση του 
επενδυτικού κλίματος στην 
ελληνική κεφαλαιαγορά



Εταιρική διακυβέρνηση
• Βασική Θέση ΕΝΕΙΣΕΤ: χειραφέτηση των ελληνικών εισηγμένων εταιριών – εμπιστοσύνη στην αγορά 

με κανόνες ηπίου δικαίου που επιτρέπουν την παραμετροποίηση και τη διαφοροποίηση μεταξύ 
διαφορετικών μεγεθών εταιριών.

• Ενεργής παρουσία και συστηματικές παρεμβάσεις στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης και της 
διαμόρφωσης των εκτελεστικών κανονιστικών πράξεων.

• Συστηματική συνεργασία με άλλους φορείς για την επίτευξη βελτιώσεων

• Ενδεικτικά αποτελέσματα δράσεων :

• Απαλοιφή πρόβλεψης έγκρισης πολιτικής καταλληλότητας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

• Απαλοιφή αύξησης αριθμού ανεξαρτήτων μελών

• Πρόβλεψη δυνατότητας κοινής λειτουργίας επιμέρους επιτροπών σε μία

• Αξιολόγηση υπαιτιότητας σε επίπεδο παραβάσεων

• Δυνατότητα μη επιβολής προστίμου σε περίπτωση συμμόρφωσης και μετά τον έλεγχο της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

• Διαμόρφωση του περιεχομένου της πολιτικής καταλληλότητας

• Μικρές επαυξήσεις υποχρεώσεων από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

• Δυνατότητα μη συμμόρφωσης με τον Κώδικα για μικρές εισηγμένες εταιρίες



SRDII

1. Συμμετοχή στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για 
την ενσωμάτωση της SRDII

2. Αναλυτική ενημέρωση για την SRDII – διεξαγωγή 
σχετικής ημερίδας σε συνεργασία με το ΧΑ



Ηλεκτρονικές Γενικές Συνελεύσεις

1. Υποστήριξη της ανάγκης διευκόλυνσης διεξαγωγής 
γενικών συνελεύσεων και παράτασης της αρχικής 
νομοθετικής πρόβλεψης

2. Παρατηρήσεις στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

3. Ενημέρωση των μελών για τις δυνατότητες 

4. Διεξαγωγή σχετικής ημερίδας σε συνεργασία με το 
ΧΑ



Έκτακτα μέτρα COVID-19

1. Αναλυτική και συστηματική παρουσίαση των 
μέτρων σε σχέση με τον COVID-19 που αφορούσαν 
τις επιχειρήσεις και την κεφαλαιαγορά.

2. Αποστολή αιτημάτων για ελαστικοποίηση 
υποχρεώσεων - παράταση προθεσμιών. 



Προτάσεις για βελτίωση του επενδυτικού 
κλίματος στην ελληνική κεφαλαιαγορά

1. Συμμετοχή ΕΝΕΙΣΕΤ σε συμβουλευτική επιτροπή ΕΚ

2. Συμμετοχή ΕΝΕΙΣΕΤ στην επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών  



Προγραμματισμός 
δράσεων 2021



Βασικοί τομείς δράσεων
1. Εκσυγχρονισμός αφηγήματος ΕΝΕΙΣΕΤ (όραμα – στόχοι-

δράσεις) – συνεργασία με σύμβουλο επικοινωνίας 
(Socialdoo)

2. Επικαιροποίηση εταιρικής εικόνας

3. Αναμόρφωση ιστοσελίδας με σκοπό τη βελτίωση της 
ενημέρωσης και επικοινωνίας με τα μέλη

4. Υποστήριξη σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης (αναλυτική 
ενημέρωση για νέο νόμο μέσω συνεδρίου – έχει 
πραγματοποιηθεί) – διαρκείς ενημερώσεις

5. Ενημέρωση και υποστήριξη μελών για τους κάτωθι άξονες:
• Συλλογικοί λογαριασμοί 
• XBRL (αναμένεται)
• ESG (αναμένεται)


