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❖ Τι είναι το ESG. 

Κριτήρια για την εξέταση της Περιβαλλοντικής (Environmental), Κοινωνικής 

(Social) επίδρασης και απόδοσης των επιχειρήσεων, καθώς και της Διακυβέρνησης 

(Governance), τα οποία βοηθούν τους επενδυτές να συμβάλλουν στη βιώσιμη 

ανάπτυξη με την επενδυτική τους συμπεριφορά και να αξιολογούν τις εταιρείες στις 

οποίες ενδεχομένως να θέλουν να επενδύσουν. 

 

Κλιματική Αλλαγή 

Διαχείριση Αποβλήτων 

Περιβαλλοντική Προστασία 

Ενεργειακή αποδοτικότητα 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

Υγεία και Ασφάλεια Διαφάνεια 

Ευημερία των Εργαζομένων                                                                                Ηγεσία 

Πολυπολιτισμικότητα                                                                                          Δεοντολογία 

Συμπερίληψη                                                                                                        Εργασιακές Σχέσεις 

 

 

❖ Πρότυπα που εφαρμόζονται στις Εκθέσεις Βιωσιμότητας (Δείκτες ESG). 
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❖ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2022/2464 για την Υποβολή Εκθέσεων Βιωσιμότητας από τις 

Εταιρείες (Corporate Sustainability Reporting Directive). 

 
Who? 

❖ Οι 4 ερωτήσεις για μια «επιτυχημένη» Έκθεση Βιωσιμότητας. 

 

1.  Πώς η βιωσιμότητα εντάσσεται στη στρατηγική της επιχείρησής σας; 

 

2.  Πώς ορίζονται οι προτεραιότητες της επιχείρησής σας; 

 

3.  Πώς παρακολουθείται η απόδοση της επιχείρησής σας; 

 

4.  Πώς ορίζεται η ευρύτερη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας; 

 

Ποιος;

• Όλες οι μεγάλες και όλες οι εισηγμένες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων και  
των μικρομεσαίων, εκτός των πολύ μικρών). 

• Συγκεκριμένοι κανόνες για τις επιχειρήσεις τρίτων χωρών.

Τι;

• Η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(EFRAG) θα επιφορτιστεί με την ανάπτυξη σχεδίων ευρωπαϊκών προτύπων. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει την τελική έκδοση των προτύπων, έπειτα από 
διαβουλεύσεις με τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. και με ευρωπαϊκούς φορείς.

• Πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των επιπτώσεων της 
επιχείρησης σε θέματα βιωσιμότητας, καθώς και πληροφορίες που είναι αναγκαίες 
για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα θέματα βιωσιμότητας επηρεάζουν 
την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της επιχείρησης (double-materiality).

Πότε;

• Yποβολή εκθέσεων το 2025 για το οικονομικό έτος 2024 για τις εταιρείες που 
υπόκεινται ήδη στην Non-Financial Reporting Directive.

• Yποβολή εκθέσεων το 2026 για το οικονομικό έτος 2025 για τις μεγάλες εταιρείες 
που δεν υπόκεινται επί του παρόντος στην Non-Financial Reporting Directive.

• Yποβολή εκθέσεων το 2027 για το οικονομικό έτος 2026 για τις εισηγμένες 
μικρομεσαίες (εκτός από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις), τα μικρά και μη 
πολύπλοκα πιστωτικά ιδρύματα και τις εξαρτημένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

• Υποβολή εκθέσεων το 2029 για το οικονομικό έτος 2028 για τις επιχειρήσεις 
τρίτων χωρών με καθαρό κύκλο εργασιών άνω των 150 εκατομμυρίων στην Ε.Ε. 
εφόσον διαθέτουν τουλάχιστον μία θυγατρική ή ένα υποκατάστημα στην Ε.Ε. που 
υπερβαίνει ορισμένα κατώτατα όρια.


