
Διοικώντας υπό το βάρος της 

ευθύνης

Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών



«Οι επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποι τους»

• Χρόνιο πρόβλημα οι αβεβαιότητες και ασάφειες ως προς 
τις ευθύνες που έχουν τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν.

• Ιδιαίτερα δύσκολο θέμα – αφορά πολλές πτυχές δικαίου.

• Απουσία συστηματικής προσέγγισης στη πραγματικότητα 
που βιώνουν οι διοικητές, ανεξάρτητα εντιμότητας και 
επιμέλειας δυσχεραίνει μια συζήτηση επί του θέματος.

• Κρίσιμο ζήτημα ειδικά τώρα που η στροφή προς βιώσιμη 
και συμπεριεκτική ανάπτυξη θα απαιτήσει πρωτοβουλίες 
από ικανά στελέχη.



Βασικά ερωτήματα 

• Πότε η νομοθεσία αναζητά ευθύνη σε φυσικό πρόσωπο;

• Πώς η νομοθεσία αναζητά την ευθύνη σε ένα φυσικό πρόσωπο;

• Οι πράξεις ή/και παραλείψεις του φυσικού προσώπου καθορίζουν 
αν έχει ευθύνη και την έκταση αυτής;

• Η επιμέτρηση της ποινής γίνεται με στάθμιση πραγματικών 
γεγονότων και είναι αναλογική;

• Ενόψει των εξελίξεων που έρχονται από την Ε.Ε., υπάρχουν σημεία 
που πρέπει να βελτιωθούν;



«Διοικώντας υπό το βάρος της ευθύνης»

• Ο τόμος που σήμερα εκδίδει ο ΣΕΒ σε συνεργασία με τη Νομική Βιβλιοθήκη 
απαντά σε αυτά τα ερωτήματα.

• Προβεβλημένα στελέχη & επιστήμονες αρθρογραφούν για 7κρίσιμα πεδία 
δικαίου και επί των αναμενόμενων εξελίξεων σε επίπεδο Ε.Ε.:

Εταιρικό Δίκαιο

Δίκαιο Ανταγωνισμού

Εταιρική Διακυβέρνηση

Φορολογικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

Δίκαιο Αφερεγγυότητας 

Προσωπικά Δεδομένα.
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o Ιωάννης Α. Αψούρης

o Γενικός ∆ιευθυντής
Νομικών Υπηρεσιών 
Ομίλου ΕΛΠΕ, 

o Πρόεδρος Επιτροπής 
Νομικών Υποθέσεων 
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πετρελαϊκών Εταιρειών 
(Fuels Europe)

o Γιώργος Γιαννόπουλος

o ∆ικηγόρος, Αναπληρωτής 
Καθηγητής στη Νομική 
Σχολή του ΕΚΠΑ

o ∆ιευθυντής του 
Εργαστηρίου Νομικής 
Πληροφορικής

o Ιωάννα Κυριαζή

o Εταίρος, ∆ικηγορική
Εταιρεία Κυριακίδης-
Γεωργόπουλος

o Pedro Oliveira

o Director for Legal Affairs 
Department Business 
Europe
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o Κώστας 
Καλλιντέρης

o Επικεφαλής 
Τμήματος Φυσικών 
Προσώπων PwC
Ελλάδας

o Λευκοθέα Ντέκα

o Εταίρος, ∆. Κ. Αυγητίδης & 
Συνεργάτες ∆ικηγορική
Εταιρεία

o Στάθης Ποταμίτης

o Εταίρος, ∆ικηγορική
Εταιρεία Ποταμίτης -
Βεκρής

o Αθηνά Σκολαρίκου

o Εταίρος/ Επικεφαλής 
Τμήματος Corporate & 
Compliance, 

o ∆ικηγορική Εταιρεία 
Ζέπος & Γιαννόπουλος



Περιεχόμενα κεφαλαίων

Το κάθε κεφάλαιο είναι γραμμένο με 
εύληπτο τρόπο και περιλαμβάνει:

- Ανάλυση του πεδίου.

- Αξιολόγηση πρόσφατων 
μεταρρυθμίσεων.

- Εντοπισμός σημείων προς σχολιασμό.

- Καταγραφή βασικής νομοθεσίας.

- Παρουσίαση σε πίνακες βασικών 
προβλέψεων νομοθεσίας.

- Διατύπωση πρώτων προτάσεων.
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Ευχαριστούμε!

eper@sev.org.grΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?


