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Workshop (Εργαστήριο)  

Πρόγραμμα T.A.L.K. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου  

«Εκπαίδευση και Συμβουλευτική σε σημαντικά εργασιακά θέματα»  

27 Μαΐου 2021 

11.00-13.00 

 

Θέμα:   Μη-χρηματοοικονομική  πληροφορία - Η Οδηγία 2014/95/ΕΕ 

και η αναθεώρησή της - Ελληνική νομοθεσία και πραγματικότητα   

 

Εισαγωγή  Κ. Κουλούρη, Γενικού Γραμματέα ΕΚΑ 

 

Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι και Συνάδελφοι,  

Σας καλωσορίζω στην διαδικτυακή μας συνάντηση στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού προγράμματος  T.A.L.K. στο οποίο το ΕΚΑ είναι εταίρος (partner).  

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκτός από το ΕΚΑ, Συνδικαλιστικοί φορείς από 

την Ιταλία, που έχει και τον γενικό συντονισμό, την Ισπανία, την Γερμανία, 

ένας εργοδοτικός φορέας από την Ουγγαρία και ένα τεχνικός συμβουλευτικός 

φορέας από την Τσεχία.  

Η σημερινή συνάντηση προβλεπόταν αρχικά να έχει τον χαρακτήρα ημερίδας 

με δια ζώσης συμμετοχή, όμως  λόγω των  ιδιαιτέρων συνθηκών που 

βιώνουμε εξ αιτίας της πανδημίας έλαβε αναγκαστικά διαδικτυακή μορφή με 

περιορισμένη συμμετοχή και με ορισμένους βασικούς συνομιλητές τους 

οποίους και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.  

Η συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου Αθήνας σε προγράμματα με περιεχόμενο 

συναφές με το παρόν, μετράει μερικές δεκαετίες πριν και ακολουθεί τις 

εξελίξεις αναφορικά με την συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων 
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τους σε θέματα που άπτονται των τριών διαστάσεων της βιώσιμης 

ανάπτυξης που ξεκίνησε το 1987, δηλαδή του περιβάλλοντος της κοινωνίας 

και της οικονομίας, και που σήμερα διέπει όλο το φάσμα των πολιτικών, 

τόσο των Ευρωπαϊκών όσο και των παγκοσμίων όπως του ΟΗΕ και 

της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ).   

Τα θέματα αυτά απασχολούν εξίσου και τις Συνδικαλιστικές 

οργανώσεις στα αντίστοιχα επίπεδα: Διεθνές (ITUC), Ευρωπαϊκό (ETUC) 

και στο επίπεδο των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (ECTUN) όπου το ΕΚΑ έχει 

την προεδρία για την τρέχουσα περίοδο.  

Η σημερινή συνάντηση αποσκοπεί  σε μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την 

εφαρμογή της Οδηγίας στη χώρα μας και τα προαπαιτούμενα.  

Η οδηγία 2014/95/ΕΕ υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να δημοσιοποιούν 

πληροφορίες που δεν έχουν οικονομικό χαρακτήρα και να 

συντάσσουν ετήσιους απολογισμούς όπου θα παρουσιάζουν τις 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές τους επιδόσεις.  

Η οδηγία έχει περάσει στις νομοθεσίες των Κρατών μελών όπως και της χώρας 

μας με τον νόμο τον Νόμο 4403 της 7ης Ιουλίου 2016. 

Σε αυτή την χρονική στιγμή όμως βρίσκεται στη φάση της αναθεώρησης, 

καθώς φαίνεται ότι η εφαρμογή της σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν ήταν η 

αναμενόμενη.  

Οι κοινωνικο-περιβαλλοντικές επιδόσεις των επιχειρήσεων παίζουν πλέον 

καθοριστικό ρόλο, καθώς αυτές πέραν από την διαμόρφωση ενός ελκυστικού 

προφίλ της επιχείρησης και την τήρηση της νομοθεσίας  οφείλουν  μέσω της 

κοινωνικής εταιρικής υπευθυνότητας να ανταποκρίνονται σε δεσμεύσεις με 

ορόσημο το 2030 όπου περιβάλλον, κλίμα, καταπολέμηση της φτώχειας, 

αξιοπρεπής εργασία, ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα και πολλά 

άλλα τίθενται ως προμετωπίδα και πυξίδα για τις επενδύσεις δημόσιες και 

ιδιωτικές, με απώτερο σκοπό την συμβολή τους στην αντιμετώπιση κρίσιμων 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων.  
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Όλα αυτά προϋποθέτουν και την εγρήγορση της κοινωνίας μέσω της 

συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων μερών που την  συναπαρτίζουν και 

την εκφράζουν και ένα εξ αυτών είναι οι εργαζόμενοι.    

Η δική μας συμβολή μέσω του προγράμματος, πέραν της ανίχνευσης της 

κατάστασης στη χώρα μας σε σχέση με την εφαρμογή της σχετικής 

νομοθεσίας, είναι να αναδείξουμε μεταξύ άλλων τις ανάγκες σε προετοιμασία 

όπως για παράδειγμα ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση/κατάρτιση 

των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους για την εξοικείωσή τους με τα 

θέματα της μη-χρηματοπιστωτικής πληροφορίας, τους φορείς που θα 

μπορούσαν να την υλοποιήσουν και τις ομάδες αυτών που πρέπει να 

συμμετάσχουν σε μια τέτοια διαδικασία στη χώρα μας. 

Εμάς ως συνδικάτα μας ενδιαφέρει τα Σωματεία μέλη μας που λειτουργούν σε 

επιχειρήσεις που αφορά η νομοθεσία να ερωτώνται και να συμμετέχουν κατά 

την διαδικασία εκπόνησης αυτών των απολογισμών για το κομμάτι που τους 

αφορά. 

Μας ενδιαφέρει επίσης να διερευνήσουμε τις προϋποθέσεις προκειμένου οι 

εκπρόσωποί μας να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό τον ρόλο, καθώς τα 

θέματα απαιτούν σχετική προετοιμασία.  

Οφείλουμε να αξιοποιούμε την νομοθεσία όπου αυτή προβλέπει την 

συμμετοχή των εργαζομένων γιατί έτσι μπορούμε να αποτυπώσουμε το 

στίγμα μας σε τομείς όπου εξ ορισμού δραστηριοποιούμαστε και μας 

αφορούν.  

Από την σημερινή μας συζήτηση περιμένουμε να εξαγάγουμε χρήσιμα 

συμπεράσματα τα οποία θα συμπεριλάβουμε  στην σχετική αναφορά στο 

πλαίσιο του προγράμματος.  

Σας ευχαριστώ 


