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15η Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. 

Αθήνα, Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 

 

 

Η Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών παρακολουθεί τις εποπτικές και φορολογικές εξελίξεις που 

αφορούν τις εισηγμένες σε Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και ενίοτε Αμερικανικό επίπεδο.  

 

Προβαίνει σταθερά σε σειρά ενεργειών, στην διατύπωση διαβημάτων και στην υποστήριξη 

των θέσεών της με κάθε πρόσφορο μέσο.   

 

Εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Policy Committee και στο Advisory Council 

της European Issuers, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην διαμόρφωση των πανευρωπαϊκών 

της θέσεων. 

 

Συμμετέχει: 

- στην Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), καθώς και στην Επιτροπή 

Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του ΧΑ, 

- στην Συμβουλευτική Επιτροπή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

- στην Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών με θεσμικούς φορείς για τον 

σχεδιασμό της στρατηγικής ανάπτυξης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και του 

Χρηματιστηρίου, 

- στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Μετόχων,  

- στην νεοσυσταθείσα Επιτροπή Χρηστών του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, η 

οποία θα δρα συμβουλευτικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Κ.Α.Τ ΑΕ.,  

- καθώς και σε διάφορους φορείς διαβούλευσης για θέματα όπως: αντιμετώπιση της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας, αναθεώρηση του Κανονισμού του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. 

 

Ακολούθως, παρατίθενται οι ενέργειες της χρήσης 2019-2020: 

 

1. Οι παροχές αιγίδας και παρουσιάσεις των θέσεων μας σε επιχειρηματικά συνέδρια. 

Ενδεικτικά: 

➢ Παροχή αιγίδας στο Sustainability Forum της Global Sustain το οποίο συγκεντρώνει 

διεθνούς φήμης ομιλητές και ειδικούς σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, με σκοπό την 
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στοχευμένη κατάρτιση των συμμετεχόντων, την ενημέρωση τους για τις διεθνείς 

τάσεις και την δικτύωσή τους (04.10.2019, ξενοδοχείο Electra Palace). 

➢ Υποστήριξη της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, η οποία αναδεικνύει τις 

δράσεις των εταιρειών μας για βιώσιμη ανάπτυξη και των Bravo Sustainability 

Awards (18.1.2019, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών). 

➢ Υποστήριξη και χαιρετισμός στα Επιχειρηματικά βραβεία ΧΡΗΜΑ 2019 (21.02.2020, 

ξενοδοχείο Divani Caravel). 

 

 

2. Η συμμετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης καταξιωμένων θεσμών όπως τα Bravo 

Sustainability Awards, τα Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ κλπ. 

 

 

3. Η υποστήριξη διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (πχ. Χρηματιστήριο Αθηνών, 

ΣΕΒ, ALBA Graduate Business School, κ.ο.κ.). 

 

 

4. Οι ενέργειες μας για την Εταιρική Διακυβέρνηση, ενόψει της αντικατάστασης του Ν. 

3016/2002 από το Σχέδιο Νόμου «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, 

σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις». 

➢ Αποστολή πρώτης επιστολής (13.01.2020) στο Υπουργείο Οικονομικών με τις 

παρατηρήσεις της ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.. Σε αυτήν τονίζεται ότι η Εταιρική Διακυβέρνηση 

ρυθμίζεται πρωτίστως από τις ίδιες τις εταιρείες και δευτερευόντως από την 

νομοθεσία, ενώ επισημαίνονται τρία σημεία που μπορεί να καταστούν 

προβληματικά και για τα οποία ζητείται η αρμόζουσα τροποποίηση: 

i. Η υποχρεωτική εισαγωγή Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφίων. 

ii.  Η αύξηση του αριθμού των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

(η οποία επιβλήθηκε ακριβώς εξαιτίας της υποχρεωτικής εισαγωγής των ως 

άνω Επιτροπών). 

iii. Η καθιέρωση υποχρεωτικής ποσόστωσης ανά φύλο στα Διοικητικά Συμβούλια. 

➢ Αποστολή δεύτερης επιστολής (02.04.2020) στο Υπουργείο Οικονομικών, κατά την 

φάση της δημόσιας διαβούλευσης, με συνοπτική περίληψη θέσεων και προτάσεων 

της ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. και αναλυτικό υπόμνημα. 

➢ Υποβολή των παρατηρήσεων και προτάσεων μας σε συνεδρίαση της Διαρκούς 

Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων επί του σχεδίου 

νόμου (02.07.2020). 
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5. Η υποστήριξη των μελών μας σχετικά με την πανδημία του COVID-19 μέσω συνεχών 

ενημερώσεων. 

➢ Συστάσεις της ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών & Αγορών) για τις επιπτώσεις 

από τον COVID-19 στην χρηματοοικονομική  αγορά. Επισημαίνονται δύο αλλαγές 

που αφορούν 1) τις γνωστοποιήσεις στην αγορά και 2) την σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων (23.03.2020). 

➢ Επιστολή της EuropeanIssuers στην ESMA σχετικά με τις επιπτώσεις του COVID-19 

στους εκδότες, όπου επισημαίνονται τρεις τομείς οι οποίοι θεωρείται κρίσιμο να 

αντιμετωπιστούν: 

i. Η ευελιξία στην διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων, 

ii. Η γνωστοποίηση πληροφοριών για τον COVID-19 στο πλαίσιο του Κανονισμού 

για την Κατάχρηση Αγοράς, 

iii. Η Ευελιξία στην εφαρμογή του ESEF (Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού 

Μορφότυπου) από τις εταιρείες (26.03.2020). 

➢ Παρουσίαση των κατευθυντήριων οδηγιών της ESMA για τις προθεσμίες σύνταξης 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. H διαμόρφωση των προθεσμιών σύνταξης 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων λαμβανομένων υπόψη των νέων δεδομένων 

(27.03.2020). 

➢ Παρουσίαση της δήλωσης της ESMA για τις λογιστικές επιπτώσεις του COVID-19. Οι 

λογιστικές επιπτώσεις του COVID-19 και η ορθή χρησιμοποίηση του ΔΠΧΑ 9 (Διεθνές 

Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) (27.03.2020). 

➢ Δελτίου Τύπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την παράταση της 

προθεσμίας για την δημοσιοποίηση των Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων για τις 

εισηγμένες εταιρείες κατά δύο (2) μήνες, και συγκεκριμένα έως τις 30 Ιουνίου 2020, 

για την χρήση που έληξε στις 31.12.2019. Η απόφαση λήφθηκε με βάση τις 

αντικειμενικές δυσκολίες στην προετοιμασία των εταιρειών λόγω της πανδημίας 

(31.03.2020). 

➢ Μέτρα για τους υπόχρεους προς πληρωμή αξιογράφων βάσει της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.03.2020 «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (07.04.2020). 

➢ Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου για τις κρατικές 

ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από 

τον COVID-19 (14.05.2020). 

➢ Δημόσια δήλωση της ESMA (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών) με 

συστάσεις για διαφάνεια στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σχετικά με τις 

επιπτώσεις του COVID-19 (27.05.2020). 

➢ Επισκόπηση από κοινού με την EuropeanIssuers των οικονομικών και 

δημοσιονομικών μέτρων που λήφθηκαν σε 12 Ευρωπαϊκά κράτη (Βέλγιο, 

Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, 

Ελβετία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο), για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
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πανδημίας COVID-19 στις επιχειρήσεις. Το ειδικότερο τμήμα για την Ελλάδα 

συντάχθηκε από την νομική υπηρεσία της ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. (05.05.2020). 

➢ Επιστολή της ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. προς την Κυβέρνηση με πρόταση για παράταση του 

καθεστώτος διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων με τηλεδιάσκεψη από τις 

εισηγμένες εταιρείες (04.06.2020). 

➢ Τρίτη συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Advisory Council της EuropeanIssuers 

στο οποίο μετέχει η ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ., στην οποία έλαβε μέρος ως επίτιμος ομιλητής ο κ. 

Valdis Dombrovskis, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(16.06.2020). Θέματα της συζήτησης αποτέλεσαν η οικονομική κρίση και η 

στρατηγική ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την πανδημία του COVID-19 

και ο αντίκτυπος της κρίσης στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και στις εισηγμένες 

εταιρείες. http://www.europeanissuers.eu/docs/view/5eeb885259eb3-en  

 

 

6. Η διοργάνωση τηλε-παρουσίασης σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών για τις 

εξ αποστάσεως Γενικές Συνελεύσεις.  

Παρουσίαση αφενός του νομικού πλαισίου για την διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων 

μέσω τηλεδιάσκεψης και αφετέρου της πλατφόρμας “Axia e-Shareholders’ Meeting” 

που αναπτύχθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών (18.05.2020). 

 

 

7. Η κατάρτιση ενημερωτικών σημειωμάτων από την νομική μας υπηρεσία, ειδικά για τα 

μέλη της ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

➢ Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με διευκρινίσεις για την τήρηση του 

μητρώου πραγματικών δικαιούχων του Ν.4557/2018, βάσει του Ν. 4557/2018 για 

το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος (29.07.2019). 

➢ Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών 

κατόπιν άυλων επενδύσεων τους (18.11.2019). 

➢ Πρόταση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για την ομοιόμορφη εφαρμογή του 

Κανονισμού για τα PRIIPs (Συσκευασμένα Επενδυτικά Προϊόντα για Ιδιώτες 

Επενδυτές και Επενδυτικά Προϊόντα Βασιζόμενα σε Ασφάλιση), προκειμένου να 

υπάρχουν ομοιόμορφα επίπεδα προστασίας των ιδιωτών επενδυτών και ισότητα ως 

προς τους όρους ανταγωνισμού για τους παραγωγούς και διανομείς των PRIIPs εντός 

της ΕΕ (17.02.2020). 

➢ Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Κανονισμό Κατάχρησης Αγοράς 

(11.05.2020). 

➢ Άρση της απαγόρευσης των ανοιχτών πωλήσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

(18.05.2020). 

 

 

http://www.europeanissuers.eu/docs/view/5eeb885259eb3-en
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8. Η υποβολή των θέσεων μας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της  EuropeanIssuers. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

➢ Συμμετοχή σε διαβούλευση της ESMA για την αναθεώρηση του Κανονισμού για την 

Κατάχρηση της Αγοράς (13.11.2019). Η EuropeanIssuers επισήμανε ότι η 

αναθεώρηση του Κανονισμού απαιτεί μια ευρύτερη προσέγγιση που να εξισορροπεί 

καλύτερα τα συμφέροντα των εκδοτών για την προστασία της επιχείρησής τους και 

την ανάγκη των επενδυτών για πλήρη και άμεση διαφάνεια, ενώ τόνισε τα ζητήματα 

που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου οι Ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές να 

καταστούν ελκυστικότερο μέσο χρηματοδότησης για τις εισηγμένες εταιρείες. 

➢ Δελτίο Τύπου της EuropeanIssuers για την επικείμενη αναθεώρηση της Οδηγίας για 

την δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (26.02.2020). 

 

9. Αναρτήσεις από την ιστοσελίδα μας www.eneiset.gr για έγγραφα, εκθέσεις, 

ενημερωτικές εκδόσεις, αποφάσεις κλπ. από ελληνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

και φορείς. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

➢ Έρευνα της ESMA σχετικά με τις πιθανές βραχυπρόθεσμες πιέσεις που ασκεί ο 

χρηματοπιστωτικό τομέας στις εταιρείες, με στόχο να εντοπιστούν αφενός οι τομείς 

στους οποίους οι υφιστάμενοι κανόνες μπορούν να βοηθήσουν στην άμβλυνση των 

αδικαιολόγητων βραχυπρόθεσμων πρακτικών και αφετέρου οι τομείς στους οποίους 

οι κανόνες ενδέχεται να επιδεινώσουν τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις  (27.06.2019). 

➢ Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον σχεδιασμό και την λειτουργία των 

πρωτογενών κεφαλαιαγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε τα ευρήματα να 

περιληφθούν στην εργασία της Επιτροπής για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών 

(17.10.2019). 

➢ Μελέτη του Κέντρου Σπουδών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS) με τίτλο «Η 

αναθεώρηση της φορολόγησης των επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία», η 

οποία εξετάζει αν ο φόρος εισοδήματος των εταιρειών, σε μια εποχή 

παγκοσμιοποίησης και ψηφιοποίησης, εξακολουθεί να είναι ένα αποτελεσματικό 

σύστημα για την φορολόγηση τους, ενώ παρουσιάζονται διάφορες προσεγγίσεις για 

την μεταρρύθμιση του εταιρικού φόρου εισοδήματος (06.11.2019). 

➢ Έρευνα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (ΕΛΤΕ) για την 

αξιολόγηση του ρόλου και της αποτελεσματικότητας των Επιτροπών Ελέγχου. Η 

ΕΛΤΕ απευθύνθηκε σε 224 οντότητες δημοσίου συμφέροντος, ενώ ζήτησε, κυρίως 

από τις εταιρείες του δείκτη FTSE/AthexLargeCap, τα πρακτικά των Επιτροπών 

Ελέγχου (11.11.2019). 

➢ Παράταση στους υπόχρεους για την δήλωση των στοιχείων των προσώπων των 

πραγματικών τους δικαιούχων στο Κεντρικό Μητρώο του άρθρου 20 του 

Ν.4556/2018 (18.11.2019). 

➢ Δημόσια Δήλωση της ESMA: «Κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες όσον αφορά την 

εποπτεία των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων για το 2019». Στο 1ο μέρος της 

http://www.eneiset.gr/
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δημόσιας δήλωσης σκιαγραφούνται οι κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της 

εφαρμοστικής νομοθεσίας για θέματα που σχετίζονται με τις ετήσιες οικονομικές 

εκθέσεις για το 2019 βάσει των ΔΛΠ και στο 2ο μέρος η ESMA τονίζονται οι  

συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν τομείς των ετήσιων οικονομικών 

εκθέσεων, πέραν των οικονομικών καταστάσεων (26.11.2019). 

➢ Νέο φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική 

μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο», το οποίο 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, φορολογικές ελαφρύνσεις για τα φυσικά πρόσωπα και 

τις επιχειρήσεις καθώς και σειρά άλλων αναπτυξιακών μέτρων για την τόνωση της 

οικοδομής και της ελληνικής οικονομίας (29.11.2019). 

➢ Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την 

δημοσιοποίηση των στοιχείων φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων. Η 

υποχρέωση υποβολής «Έκθεσης Ανά Χώρα» εφαρμόζεται σε νομικές οντότητες-

φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, που είναι μέλη κάποιου Ομίλου Πολυεθνικής 

Επιχείρησης, με συνολικά ενοποιημένα έσοδα άνω των €750 εκατομμυρίων, κατά το 

φορολογικό έτος που προηγείται του φορολογικού έτους στο οποίο αναφέρεται η 

ΕαΧ (02.12.2019). 

➢ Νέες διευκρινίσεις της ESMA για την υποβολή αναφορών βάσει του Κανονισμού για 

τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR). Ειδικότερα για την δημοσιοποίηση 

των επιτοκίων αναφοράς που δεν περιλαμβάνονται στα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα 

22 και 23, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του Κανονισμού MiFIR (10.12.2019). 

➢ Πρώτη έκθεση ανασκόπησης της ESMA για την Οδηγία MiFID II. Αφορά την εξέλιξη 

των τιμών στα δεδομένα αγοράς και το ενοποιημένο δελτίο για τα χρηματοπιστωτικά 

μέσα, μετά από την εφαρμογή της Οδηγίας MiFID II για σχεδόν δύο χρόνια 

(10.12.2019). 

➢ Ετήσια έκθεση της ESMA για τις κυρώσεις και τα μέτρα εποπτείας βάσει του 

Κανονισμού για τις υποδομές των Ευρωπαϊκών αγορών (EMIR). Καλύπτει την 

περίοδο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2018, επικεντρώνεται στα εποπτικά μέτρα και την 

επιβολή τους από τις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές (ΕΑΑ), στις αρμοδιότητες των ΕΑΑ και 

στην αλληλεπίδραση μεταξύ των ΕΑΑ και των συμμετεχόντων στις αγορές κατά την 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης των τελευταίων προς τις ακόλουθες απαιτήσεις 

του Κανονισμού EMIR: 

- εκκαθάριση ορισμένων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (άρθρο 4 EMIR)· 

- υποχρέωση υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις συναλλαγές παραγώγων στα αρχεία 

καταγραφής συναλλαγών (άρθρο 9 EMIR)· 

- απαιτήσεις για μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους (άρθρο 10 EMIR) · 

και 

- τεχνικές μετριασμού του κινδύνου για μη εκκαθαρισμένα εξωχρηματιστηριακά 

παράγωγα (άρθρο 11 EMIR) (11.12.2019). 
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➢ Έκθεση της ESMA για τις αδικαιολόγητες βραχυπρόθεσμες προσεγγίσεις των 

εταιρειών στις κεφαλαιαγορές ως παροχή καθοδήγησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η τελευταία είχε ζητήσει να διερευνηθούν οι πιθανές πηγές αδικαιολόγητης 

βραχυπρόθεσμης συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, με στόχο τον εντοπισμό αφενός 

τομέων στους οποίους οι υφιστάμενοι κανόνες μπορούν να συμβάλουν στην 

άμβλυνση των αδικαιολόγητων βραχυπρόθεσμων πρακτικών και αφετέρου τομέων 

στους οποίους οι κανόνες ενδέχεται να επιδεινώσουν βραχυπρόθεσμες πιέσεις 

(23.12.2019). 

➢ Προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ της φινλανδικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους νέους κανόνες για 

τις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης («crowdfunding»). Η πρωτοβουλία αποτελεί 

μέρος της ένωσης κεφαλαιαγορών και εντάσσεται σε ένα νέο πλαίσιο που θα 

διευκολύνει τις πλατφόρμες να παρέχουν υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ και θα 

αυξήσει την ασφάλεια δικαίου μέσω κοινών κανόνων προστασίας των επενδυτών 

(30.12.2019). 

➢ Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020. Οι δράσεις που θα 

αναλάβει η Επιτροπή το 2020 σε τομείς που αφορούν τους πολίτες, τις επιχειρήσεις 

και, εν γένει, την κοινωνία της Ευρώπης. Ειδικό ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις 

αποτελούν η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η νέα Βιομηχανική Στρατηγική για 

την Ευρώπη, η οποία θα περιλαμβάνει ειδική Στρατηγική για τις Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις (20.02.2020). 

➢ Στρατηγικός Προσανατολισμός της ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 

Αγορών) για την περίοδο 2020-2022. Κείμενο στο οποίο καθορίζονται οι μελλοντικές 

προτεραιότητες και δραστηριότητες της και ταυτόχρονα περιλαμβάνονται οι 

αρμοδιότητες και ευθύνες της όπως απορρέουν από την αναθεώρηση των 

Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και τον Κανονισμό EMIR (για τις υποδομές των 

Ευρωπαϊκών αγορών). Μερικοί από τους τομείς οι οποίοι περιλαμβάνονται στο 

κείμενο είναι η εποπτική σύγκλιση, ο εντοπισμός κινδύνων που σχετίζονται με 

περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβερνητικούς παράγοντες, η χρήση της 

τεχνολογίας, η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η χρηματοπιστωτική 

εκπαίδευση ιδιωτών επενδυτών κλπ. (21.02.2020). 

➢ Απόφαση της ESMA (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών) για μείωση 

του ποσοστού γνωστοποίησης όσων έχουν αρνητικές θέσεις. Ειδικότερα, απαιτείται 

από τους κατόχους καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές που διαπραγματεύονται 

σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να προβαίνουν προσωρινά (για 

διάστημα τριών μηνών) σε γνωστοποίηση στην αρμόδια εποπτική αρχή όταν οι 

καθαρές αρνητικές θέσεις τους φθάνουν ή υπερβαίνουν το 0.1% του εκδοθέντος 

μετοχικού κεφαλαίου μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής (16.03.2020). 

➢ Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του κανονιστικού 

πλαισίου της Οδηγίας MiFID II και του Κανονισμού MiFIR. Σκοπός αφενός η 
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συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων για τομείς όπου μπορεί να απαιτούνται 

στοχευμένες προσαρμογές, αφετέρου η ενσωμάτωση οποιωνδήποτε υποδείξεων 

σχετικά με ζητήματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε περίπτωση 

μεταρρύθμισης του εγχειριδίου κανόνων των MiFID II και MiFIR (16.03.2020). 

➢ Τελική έκθεση του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών. 

Περιλαμβάνει μια σειρά από συστάσεις για την βελτίωση των κεφαλαιαγορών της 

Ε.Ε. και προτείνει 17 αλληλένδετα μέτρα (11.06.2020). 

 

 

10. Ενημερώσεις ποικίλης θεματολογίας. Ενδεικτικά: 

➢ Εκδήλωση της εταιρείας Deloitte με θέμα «The Evolving Corporate Governance 

Landscape in the Greek Market» (14.02.2020, ξενοδοχείο King George). Οι βασικές 

αλλαγές από την θέσπιση του νέου Νόμου για την Εταιρική Διακυβέρνηση, οι 

ευθύνες των μελών ΔΣ κ.α. 

➢ «Οδηγός Δημοσιοποίησης Μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ESG)» από το 

Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με τον Καθηγητή του Χάρβαρντ Γεώργιο 

Σεραφείμ και την KKS Advisors (28.02.2020). 

➢ Αναδιάρθρωση των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Στόχος η ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας των δεικτών της αγοράς μετοχών 

αλλά και η προσφορά διευρυμένων επιλογών στο επενδυτικό κοινό (06.03.2020). 

➢ Πρόσκληση για εγγραφή στο newsletter του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω του 

ιστότοπου www.agora.mfa.gr, για προσωποποιημένη πληροφόρηση σχετικά με τις 

συνθήκες ανταγωνισμού και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε 50 

διεθνείς αγορές, καθώς και για τις συλλογικές δράσεις προώθησης και προβολής 

ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό 

(09.03.2020). 

➢ Ενημερωτικό Δελτίο του Οργανισμού Enterprise Greece για τα εξαγωγικά προϊόντα 

(10.03.2020). 

➢ Σημείωμα από τον κ. Δημήτρη Αυγητίδη, καθηγητή Νομικής του Δ.Π.Θ. και μέλους 

του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, με τις παρατηρήσεις του επί του 

σχεδίου νόμου «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά 

κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» (06.04.2020). 


