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Λευκωσία, 26 Φεβρουαρίου 2016 
 
 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
 
ΑΠΟ:  Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων 
 
ΘΕΜΑ: ∆ημόσια ∆ιαβούλευση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις μη 

δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές που θα διέπουν τη μεθοδολογία 
της υποβολής εκθέσεων για μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες στη 
βάση της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ την οποία ακολουθούν ορισμένες μεγάλες 
Επιχειρήσεις / Όμιλοι 

 
Σας πληροφορούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια της προσπάθειας που 
καταβάλει για ετοιμασία, μέχρι τις 6 ∆εκεμβρίου 2016, Οδηγού με μη δεσμευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές που θα διέπουν τη μεθοδολογία της υποβολής εκθέσεων για μη 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες στη βάση του Άρθρου 2 της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ, 
εγκαινίασε ∆ημόσια ∆ιαβούλευση για τροφοδότηση της πιο πάνω προσπάθειας με 
ημερομηνία λήξης τις 15 Απριλίου 2016.  Το έγγραφο ∆ιαβούλευσης 
συμπεριλαμβανομένου του σχετικού ερωτηματολογίου, όπως και η Κοινοτική Οδηγία 
2014/95/ΕΕ, στα ελληνικά και αγγλικά, σας επισυνάπτονται για ενημέρωση. 
 
Ο σκοπός της ∆ημόσιας ∆ιαβούλευσης είναι η συγκέντρωση των απόψεων των 
ενδιαφερομένων μερών (Πολιτών, Επιχειρήσεων, Επενδυτών, Οργανισμών και Άλλων 
Φορέων), αναφορικά με το θέμα των επερχόμενων μη δεσμευτικών κατευθυντήριων 
γραμμών ούτως ώστε αυτές να μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στην υποβολή των 
Εκθέσεων που απαιτούνται σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις και το πεδίο εφαρμογής που 
ορίζει η Οδηγία, η οποία ισχύει για μεγάλες Επιχειρήσεις / Ομίλους με περισσότερους 
από 500 εργαζόμενους κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους και τις 
οντότητες δημοσίου συμφέροντος.  Η έννοια των οντοτήτων ∆ημοσίου συμφέροντος 
ορίζεται στη Λογιστική Οδηγία (2013/34/ΕΕ) και περιλαμβάνει Εταιρείες που είναι εισηγμένες 
σε αγορές της ΕΕ, καθώς και ορισμένες μη εισηγμένες Εταιρείες όπως Πιστωτικά Ιδρύματα, 
Ασφαλιστικές Εταιρείες και άλλες μεγάλες Εταιρείες που επιλέγονται Εθνικά από τα Κράτη 
Μέλη λόγω των δραστηριοτήτων, το μέγεθος ή τον αριθμό των υπαλλήλων τους. 
 
Σημειώνεται ότι θα ληφθούν υπόψη στην ∆ιαβούλευση μόνο απευθείας απαντήσεις στο 
ερωτηματολόγιο του διαδικτύου (online questionnaire) που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/non-financial-reporting-
guidelines/index_en.htm. 
 
Παρακαλούμε όπως καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια υποβολής τυχών απόψεων σας 
στο σχετικό ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Παναγιώτης Παναγής, 
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
 
/ΕΞ 
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