
greekcode.sustainablegreece2020.com

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας έχει αναπτυχθεί από το QualityNet Foundation στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας  
Sustainable Greece 2020 σε συνεργασία με το German Council for Sustainable Development και  είναι αποτέλεσμα 
ενός ευρύτερου διαλόγου με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταίρων, της Δημόσιας Διοίκησης, της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Κοινωνίας Πολιτών και ευρύτερα της Επιχειρηματικής Κοινότητας.
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Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα δομημένο σύστημα αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των 
Οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη μέτρησης της οικο-
νομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης των Οργανισμών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους ως προς:

Τι είναι ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Την εξεύρεση κεφαλαίων, μέσω της θετικής αξιολόγησης της χρηματοπιστωτικής αγοράς και των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων

Την ενδυνάμωση της εξαγωγικής δραστηριότητας & της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων

Την ένταξή τους σε διεθνή Δίκτυα «Υπεύθυνων Προμηθευτών» 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Βασίζεται σε διεθνή πρό-
τυπα αναφοράς (Global 
Reporting Initiative, United 
Nations Global Compact, 
οι Οδηγίες του ΟΟΣΑ για 
τις πολυεθνικές, EFFAS, 
EMAS) και σε διαχειρι-
στικά συστήματα που ήδη 
εφαρμόζουν οι Οργανισμοί 
(όπως τα ISO 26000, 9000, 
14000).
Δείτε τον πίνακα των 
προτύπων

Δίνει κατευθύνσεις σχετικά 
με τον τρόπο ενσωμάτω-
σης των αρχών Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και Εταιρικής 
Υπευθυνότητας στη λει-
τουργία των Επιχειρήσε-
ων.

 Συνδέεται με τον Ευρωπα-
ϊκό Κώδικα Βιωσιμότη-
τας - The Sustainability 
Code παρουσιάζοντας το 
επίπεδο Βιώσιμης Ανά-
πτυξης και Υπεύθυνης Λει-
τουργίας των οργανισμών 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο

Αποτελεί επίσημο πλαίσιο 
αναφοράς, για τη μη χρημα-
τοοικονομική πληροφόρηση, 
σύμφωνα με τις κατευθυντή-
ριες οδηγίες της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής. Απαντά στις 
απαιτήσεις της Ελληνικής 
νομοθεσίας όπως αυτές δι-
ατυπώνονται στις διατάξεις 
του ν.4403/2016 σε συν-
δυασμό με την με αριθμό 
62784/06-06-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΏΔΙΚΑΣ ΒΙΏΣΙΜΟΤΗΤΑΣ είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του

QualityNet Foundation (QNF) με το German Council for Sustainable Development (RNE).

Στηρίζεται στο German Sustainability Code, ο οποίος είναι επίσημα αναγνωρισμένος 
ως πλαίσιο αναφοράς και ανταπόκρισης στην Ευρωπαϊκή Οδηγία.

5. Υπευθυνότητα
6. Κανόνες & Διαδικασίες
7.  Καταγραφή και Παρακολούθηση 

(monitoring) 
8.  Πολιτικές Αμοιβών και κίνητρα για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη
9.  Διάλογος με τα 

Ενδιαφερόμενα Μέρη
10.  Προϊοντική Υπευθυνότητα  

και Καινοτομία

 11. Χρήση Φυσικών Πόρων 
12. Διαχείριση Πόρων
13.  Εκπομπές Αερίων  

και Κλιματική Αλλαγή

14.  Εργασιακά Δικαιώματα
15.  Ίσες Ευκαιρίες
16.  Απασχόληση
17.  Ανθρώπινα Δικαιώματα  

στην Προμηθευτική Αλυσίδα
18.  Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών
19.  Συμμετοχή σε Πρωτοβουλίες  

και Πολιτική Επιρροή
20.  Πρόληψη και Καταπολέμηση της Διαφθοράς

1.  Στρατηγική, Ανάλυση & Δράση
2.  Ουσιαστικότητα
3.  Στοχοθέτηση
4.  Διαχείριση της Αλυσίδας  

Αξίας (value chain)

Στρ
ατη

γικ
ή       

         
                          Διαδικασία Διαχείρησης

Κοινωνία                                           
  Περιβάλλο

ν

1 κώδικας 
4 περιοχές 
20 κριτήρια

Έκθεση
Μη Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης

Εξεύρεση Κεφαλαίων

Η ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ανταποκρίνεστε
στην απαίτηση της ευρωπαϊκής 

και ελληνικής νομοθεσίας  
για τη δημοσιοποίηση μη 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Συμβάλλει
στην θετική αξιολόγηση των εταιρικών
αποτελεσμάτων από τους επενδυτές, 

μέσω της πληροφόρησης
που παρέχει για τους μη-

χρηματοοικονομικούς δείκτες.

Αναδεικνύεστε
ως Sustainable Company στο 

Sustainability Performance Directory, 
τη Χάρτα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και 

Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας 
της χώρας μας.

Ενισχύει
την εξωστρέφεια του Οργανισμού, με 

την παρουσίαση σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο των αποτελεσμάτων της 
υιοθέτησης πολιτικών Βιώσιμης

Ανάπτυξης και Υπεύθυνης 
Επιχειρηματικότητας.

Συνδέεστε
μέσω την Έκθεσης Διαχείρισης και της 

Δήλωσης Συμμόρφωσης με Δίκτυα 
Υπεύθυνων Προμηθευτών.

Αποτελεί
ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης και 
συνεχούς βελτίωσης του βαθμού 

ενσωμάτωσης της Υπεύθυνης 
Επιχειρηματικότητας στο μοντέλο και τις 

διαδικασίες λειτουργίας. 

Sustainable
Company

Ενδυνάμωση
Εξαγωγικής Δραστηριότητας

Δίκτυα Υπεύθυνων 
Προμηθευτών

Ενσωμάτωση των Αρχών 
της Βιώσιμης Ανάπτυξης

www.qualitynetfoundation.org
http://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/en/home.html
http://greekcode.sustainablegreece2020.com/userfiles/files/Greek%20Sustainability%20Code_Standards%20%26%20L_4403_table.pdf
greekcode.sustainablegreece2020.com
greekcode.sustainablegreece2020.com
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Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς ως προς το μέγεθος των Επιχειρήσεων, 
καθώς και τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου, αναπτύσσεται εφαρμόζοντας διαδοχικά επίπεδα. Έτσι, κάθε Επιχείρηση μπορεί 
να συμπληρώσει τον Κώδικα Βιωσιμότητας ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο ανήκει. Με αυτό τον τρόπο, προσκαλούμε όλες τις 
Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους να συνδεθούν με τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής 
Υπευθυνότητας μέσω μιας συστημικής προσέγγισης και μέσω διαδικασιών 
που ούτως ή άλλως εφαρμόζουν.

Κάθε Οργανισμός/ Επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στον Κώδικα  και να ενταχθεί στο κατάλληλο επίπεδο 
συμμόρφωσης ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η επιχείρησή του. 

Όλοι οι Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή το νομικό τους καθεστώς, δηλαδή οι 
Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Φορείς, Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών, αλλά και τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.
Ενδείκνυται για Οργανισμούς/ Επιχειρήσεις που θα πρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας για τη μη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση (Ν.4403/2016), και των οποίων η οργάνωση βασίζεται σε Συστήματα Διαχείρισης.

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 
που δεν υποχρέωση

εκ του νόμου

Μεγάλες, Μεσαίες
και

Μικρές Επιχειρήσεις

Εισηγμένες επιχειρήσεις
με προσωπικό

έως
500 άτομα

Εισηγμένες επιχειρήσεις 
με προσωπικό άνω των 

500 ατόμων & Θυγατρικές 
Εταιρίες στην Ελλάδα 
εισηγμένων στη χώρα 

προέλευσης

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΏΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΏΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΏΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΏΣΗΣ

D
C

B
A

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εισηγμένες Εταιρίες Πολύ μικρές ΕταιρίεςΜη Εισηγμένες Εταιρίες

•  Εταιρίες με προσωπικό άνω 
των  500 ατόμων

•  Εταιρίες με προσωπικό έως 500 
άτομα 

•  Θυγατρικές Εταιρίες στην 
Ελλάδα εισηγμένων 
επιχειρήσεων στη χώρα 
προέλευσης

Απευθύνεται σε πολύ μικρές 
επιχειρήσεις που δεν έχουν 
υποχρέωση εκ του νόμου να 
υποβάλουν μη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση και που δεν έχουν 
συστηματική προσέγγιση στα θέματα 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής 
Υπευθυνότητας, ωστόσο επιθυμούν 
να συνδεθούν με το Υπεύθυνο 
Επιχειρείν.

•  Μεγάλες με M.O. απασχολούμενων 
μεγαλύτερο των 250 ατόμων και 
κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 
40.000.000€, 

•  Μεσαίες με Μ.Ο. απασχολούμενων 
50-249 ατόμων και κύκλο εργασιών 
από 8.000.000€ έως και 39.999.999€  

•  Μικρές  με Μ.Ο. απασχολούμενων 
10-49 ατόμων και κύκλο εργασιών 
από 700.000€ έως 7.999.999€

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Εγγραφείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τα πλήρη στοιχεία του Οργανισμού σας

 http://greekcode.sustainablegreece2020.com/

Επιλέξτε το επίπεδο εφαρμογής για τον Οργανισμό σας, σύμφωνα με την κατηγορία στην 
οποία ανήκει η επιχείρησή σας. Για την επιλογή αυτή, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον 
Οδηγό Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας.

Δύναστε να αποδώσετε τις πληροφορίες στην αγγλική γλώσσα, προκειμένου να παρουσιαστούν 
στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα The Sustainability Code (προαιρετική επιλογή).

Συνδεθείτε στην πλατφόρμα του Κώδικα με το email και τον κωδικό πρόσβασής σας.

Συμπληρώνετε τις πληροφορίες που απαιτούνται στα κριτήρια με βάση τις οδηγίες. Οι πληροφορίες 
μπορούν να συμπληρωθούν offline στις φόρμες εργασίας ή στην online καταχώρηση.

Ολοκληρώστε την καταγραφή των πληροφοριών ανά κριτήριο και προχωρήστε σε οριστική υποβολή 
(SUBMIT) των στοιχείων σας, ώστε να εξαχθεί η  Έκθεση μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Κριτήρια Επιλογής

✔ Ο Κώδικας είναι απλός, ευέλικτος και εύκολος στη χρήση (αποτελείται από 4 πυλώνες και 20 
κριτήρια) και ανταποκρίνεται στις διεθνείς και εθνικές απαιτήσεις. 

✔ Διευκολύνει τις Επιχειρήσεις στη δέσμευση και εφαρμογή των ζητημάτων Βιωσιμότητας 
χρησιμοποιώντας διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Είναι στη διακριτική ευκαίρια της κάθε 
Επιχείρισης η επιλογή των προτύπων που θα ακολουθήσει.

✔ Συνίσταται η κάλυψη των κριτηρίων να βασίζεται στους προτεινόμενους από τον Κώδικα δείκτες κατά 
GRI ή EFFAS.

Διαβάστε αναλυτικά τον
Οδηγό Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

http://greekcode.sustainablegreece2020.com/pdf/odigies_ellinikos_kwdikas-2017.pdf
greekcode.sustainablegreece2020.com
greekcode.sustainablegreece2020.com
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Η απάντηση στο κάθε κριτήριο του Κώδικα βασίζεται στη φιλοσοφία της συμμόρφωσης ή επεξήγησης (comply or explain).

Συνεπώς, η κάθε Επιχείρηση συμπληρώνει ανάλογα:

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Η Επιχείρηση καλύπτει μερικώς ή ολικώς τις 
απαιτήσεις του κάθε κριτηρίου.

Η Επιχείρηση δεν καλύπτει μερικώς ή ολικώς κάποιο 
κριτήριο. Αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν το 
καλύπτει ή καταγράφει τις ενέργειες που προτίθεται να 

αναλάβει μελλοντικά για την κάλυψή του.

Για την τεκμηρίωση του κριτηρίου, 
καταγράψτε τους δείκτες και τα μετρήσιμα 

αποτελέσματα του έτους αναφοράς.

Το βασικό πακέτο συμμετοχής προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ.
Με την επιλογή της Βασικής Συμμετοχής, η κάθε Επιχείρηση μπορεί να:

Η Επιχείρηση με την επιλογή της Premium Συμμετοχής, μπορεί να:

εξάγει την Έκθεση μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ένα περιεκτικό κείμενο 
που καταγράφει τον τρόπο προσέγγισης της Επιχείρησης στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Υπεύθυνης Λειτουργίας. Προκύπτει από τις πληροφορίες τις οποίες η Επιχείρηση έχει καταθέσει 
με τις απαντήσεις του σε κάθε κριτήριο του Κώδικα και παρουσιάζει συνολικά την επίδραση της 
Επιχείρησης στο τρίπτυχο  Οικονομία- Κοινωνία –Περιβάλλον. Η Έκθεση μη Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης με τη μορφή pdf αποτελεί επίσημο έγγραφο και μπορεί να αποτελέσει τμήμα των 
Οικονομικών Καταστάσεων. Απευθύνεται σε ενημερωμένο και εξειδικευμένο κοινό που μπορεί 
να αξιολογήσει την εταιρική επίδοση, όπως: το ΓΕΜΗ, Θεσμικοί και Κοινωνικοί Φορείς, Αναλυτές 
Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων και Επενδυτές, Πελάτες και Συνεργάτες. 

παρουσιάσει τα εταιρικά δεδομένα της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης 
Λειτουργίας του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  www.greekcode.sustainablegreece2020.com 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επίσης, μπορεί να επωφεληθεί από: 
τη Δήλωση Συμμόρφωσης & τον Πίνακα Τεκμηρίωσης, όπου παρουσιάζεται η συμμόρφωση 
της Επιχείρησης με το πλαίσιο αναφοράς του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Η Δήλωση 
Συμμόρφωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα επίσημο έγγραφο, καθώς ουσιαστικά 
αποδεικνύει το εύρος της  προσέγγισης του Οργανισμού στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Μπορεί να αποτελέσει εργαλείο σύνδεσης της Επιχείρησης 
με Δίκτυα Υπεύθυνων Προμηθευτών. Μπορεί να αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο & να 
αποσταλεί σε Θεσμικούς &  Κοινωνικούς  Φορείς μαζί με την Έκθεση Μη Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης. 

την ανάδειξη  ως Sustainable Company στο  Sustainability Performance Directory, τη 
Χάρτα Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας. Οι Επιχειρήσεις μπορούν να 
λάβουν και να αξιοποιήσουν το σήμα αναγνώρισης προς τους Θεσμικούς και Κοινωνικούς Φορείς 
και προς τους Πελάτες και Καταναλωτές τους. 

την παρουσίαση ON LINE του Corporate Sustainability Profile της Επιχείρησης. Πρόκειται 
για ένα επικοινωνιακά περιεκτικό προφίλ της Επιχείρησης που δίνει σε κάθε ενδιαφερόμενο μια 
ολοκληρωμένη εικόνα της προσέγγισης της Επιχείρησης στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.
Με την παρουσίαση συγκεκριμένων δεδομένων που χαρακτηρίζουν την κάθε Επιχείρηση 
επικοινωνεί αποτελεσματικά τις επιδόσεις και  τα επιτεύγματα της στο σύνολο των 
ενδιαφερόμενων κοινών της, όπως πελάτες, προμηθευτές, εκπροσώπους τοπικών κοινωνιών, 
θεσμικούς φορείς. 

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

PREMIUM  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΔΏΡΕΑΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

εξάγει την Έκθεση μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ένα περιεκτικό κείμενο που καταγράφει τον τρόπο 
προσέγγισης της Επιχείρησης στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Λειτουργίας. Προκύπτει από τις πληροφορίες 
τις οποίες η Επιχείρηση έχει καταθέσει με τις απαντήσεις της σε κάθε κριτήριο του Κώδικα και παρουσιάζει συνολικά 
την επίδραση της Επιχείρησης στο τρίπτυχο  Οικονομία- Κοινωνία –Περιβάλλον. Η Έκθεση μη Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης με τη μορφή pdf αποτελεί επίσημο έγγραφο και μπορεί να αποτελέσει τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 
Απευθύνεται σε ενημερωμένο και εξειδικευμένο κοινό που μπορεί να αξιολογήσει την εταιρική επίδοση, όπως: το ΓΕΜΗ, 
Θεσμικοί και Κοινωνικοί Φορείς, Αναλυτές Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων και Επενδυτές, Πελάτες και Συνεργάτες.

παρουσιάσει τα εταιρικά δεδομένα της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Λειτουργίας του στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα www.greekcode.sustainablegreece2020.com σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Αναφέρετε πως η Επιχείρηση αναγνωρίζει, αναλύει 
και ανταποκρίνεται στις –υφιστάμενες και μελλοντικές- 
επιδράσεις του, μέσα από την αναφορά στη δέσμευση 

και πολιτική, τη στοχοθεσία και τους πόρους, τις 
διαδικασίες και πρακτικές που αναπτύσσονται 

καθώς και το σύστημα αξιολόγησης της διοικητικής 
προσέγγισης των ουσιαστικών θεμάτων.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Το κάθε κριτήριο μπορεί να απαντηθεί ως εξής:

greekcode.sustainablegreece2020.com
greekcode.sustainablegreece2020.com
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5. Υπευθυνότητα
 Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί το βαθμό ευθύνης και εμπλοκής της Διοίκη-
σής του στα θέματα Bιώσιμης Aνάπτυξης και Eταιρικής Yπευθυνότητας.

6. Κανόνες & Διαδικασίες
 Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς εφαρμόζεται η στρατηγική Bιώσιμης 
Aνάπτυξης και Eταιρικής Yπευθυνότητας στη λειτουργία του μέσω κα-
νόνων και διαδικασιών.

7. Καταγραφή και παρακολούθηση (monitoring)
 Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί δείκτες επίδοσης (KPI’s) για τη Bιώσι-
μη Aνάπτυξη και Eταιρική Yπευθυνότητα και περιγράφει με ποιον 
τρόπο ενσωματώνονται στις εσωτερικές διαδικασίες του τακτικού 
προγραμματισμού, παρακολούθησης προόδου και ελέγχου. Επίσης, 
δημοσιοποιεί με ποιον τρόπο διασφαλίζεται, μέσα από κατάλληλες 
διαδικασίες, η αξιοπιστία, η συγκρισιμότητα και η συνέπεια των δε-
δομένων που χρησιμοποιούνται τόσο εσωτερικά για την αξιολόγηση 
της προόδου, όσο και εκτός του Οργανισμού για την επικοινωνία 
της επίδοσής του.

8. Πολιτικές Αμοιβών και κίνητρα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς διαμορφώνονται οι συμφωνημένοι 
στόχοι και τα προγράμματα αμοιβών των στελεχών και των εργαζο-
μένων της, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι Bιώσιμης Aνάπτυξης και 

Eταιρικής Yπευθυνότητας, και πώς εναρμονίζονται με τη μακροπρό-
θεσμη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Επίσης, δημοσιοποιεί εάν η 
επίτευξη αυτών των στόχων αποτελεί μέρος της αξιολόγησης του ανώ-
τερου διοικητικού προσωπικού (Διοικητικό Συμβούλιο/Διευθύνοντας 
Σύμβουλος/Γενικοί Διευθυντές) που πραγματοποιείται από εποπτικό 
φορέα (εποπτικό συμβούλιο/συμβουλευτική επιτροπή).

9. Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς προσδιορίζονται και ενσωματώνονται 
στην προσέγγισή του για Bιώσιμη Aνάπτυξη και Eταιρική Yπευθυνότητα 
τα κοινωνικά και οικονομικά αρμόζοντα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπλέ-
ον, δημοσιοποιεί εάν και πώς επικοινωνεί σε τακτά διαστήματα μαζί 
τους και πώς τα αποτελέσματά του διαλόγου αυτού ενσωματώνονται 
στην προσέγγιση και στρατηγική του Οργανισμού για Bιώσιμη Aνάπτυξη 
και Eταιρική Yπευθυνότητα.

10. Προϊοντική Υπευθυνότητα και Καινοτομία
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς οι αρχές Bιώσιμης Aνάπτυξης, Eται-
ρικής Yπευθυνότητας (π.χ. η μείωση της χρήσης πρώτων υλών, η εξοι-
κονόμηση ενέργειας και η υπεύθυνη χρήση των προϊόντων από τους 
πελάτες) λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη καινοτόμων προϊό-
ντων και υπηρεσιών. Ομοίως, ο Οργανισμός αναφέρει πώς αξιολογεί 
την τωρινή και τη μελλοντική επίδραση των βασικών προϊόντων και 
υπηρεσιών του στην αλυσίδα αξίας (value chain).

14. Εργασιακά Δικαιώματα
 Ο Οργανισμός αναφέρει πώς προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα, 
όπως αυτά αναγνωρίζονται σε εθνικά και διεθνή πρότυπα. Επίσης, ανα-
φέρει πώς προτρέπει τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στη διαχείριση 
της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας.

15. Ίσες Ευκαιρίες 
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί με ποιόν τρόπο έχει εφαρμόσει εθνικές και 
διεθνείς διαδικασίες / αρχές και ποιούς στόχους έχει θέσει σχετικά με 
τις ίσες ευκαιρίες και τη διαφορετικότητα, την υγεία και ασφάλεια στο 
χώρο εργασίας, την ενσωμάτωση των μεταναστών και των ατόμων με 
αναπηρίες, τη δίκαιη αμοιβή, καθώς και την ισορροπία μεταξύ επαγ-
γελματικής και προσωπικής ζωής.

16. Απασχόληση
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τους στόχους που έχει θέσει και τα μέ-
τρα που έχει λάβει για την προαγωγή της απασχολησιμότητας όλων 
των εργαζομένων της, δηλαδή της ικανότητας των εργαζομένων να 
συμμετάσχουν στον εργασιακό και επαγγελματικό κόσμο, και για την 
προσαρμογή της στις δημογραφικές αλλαγές.

17. Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Προμηθευτική Αλυσίδα
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τα μέτρα που λαμβάνει για τη διαχείριση 
της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να διασφαλίσει ότι οι προμηθευτές 
του, παγκοσμίως, σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποτρέπουν 

την αναγκαστική και την παιδική εργασία, καθώς και κάθε άλλη μορφή 
εκμετάλλευσης.

18. Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών 
 Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς συμβάλλει στη Bιώσιμη Aνάπτυξη των 
τοπικών κοινωνιών στις κύριες περιοχές όπου δραστηριοποιείται (το 
κριτήριο αναφέρεται στη δέσμευση του Οργανισμού που ξεπερνά τα όρια 
της Bιώσιμης Aνάπτυξης και Eταιρικής Yπευθυνότητας που σχετίζονται 
άμεσα με τη λειτουργία του, καλύπτει θέματα χορηγιών, δωρεών και 
εθελοντισμού των εργαζομένων).

19. Συμμετοχή σε Πρωτοβουλίες και Πολιτική Επιρροή
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί, ανά χώρα (όπου είναι σχετικό), τη δραστη-
ριοποίησή του σε νομοθετικές διαδικασίες, τη συμμετοχή του σε ομάδες 
πίεσης, φορείς και πρωτοβουλίες, τυχόν συνεισφορές προς την κυβέρ-
νηση, καθώς και όλες τις δωρεές σε πολιτικά κόμματα και πολιτικούς.

20. Πρόληψη και Καταπολέμηση της Διαφθοράς
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί το πλαίσιο των μέτρων, προτύπων, συ-
στημάτων και διαδικασιών που εφαρμόζει για την πρόληψη και κατα-
πολέμηση της παράνομης συμπεριφοράς -και συγκεκριμένα της δια-
φθοράς- και πώς αυτά ελέγχονται. Σχετικά με ενδεχόμενα περιστατικά 
διαφθοράς και άλλων παραβάσεων, ο Οργανισμός περιγράφει πώς αυτά 
προλαμβάνονται, αναγνωρίζονται καθώς και τί κυρώσεις επιβάλλονται.

11. Χρήση Φυσικών Πόρων
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί το βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούνται 
φυσικοί πόροι για τις δραστηριότητές του, δίνοντας πληροφορίες και 
για τυχόν ενεργειακούς ελέγχους που πραγματοποιεί. Οι πιθανές επι-
λογές σε αυτό το κριτήριο είναι υλικά, η χρήση και η απόρριψη νερού, 
το έδαφος, τα απόβλητα, η ενέργεια, οι εκπομπές αερίων, η χρήση γης 
και η βιοποικιλότητα, καθώς και εκπομπές από τους κύκλους ζωής των 
προϊόντων και των υπηρεσιών. 
      
12. Διαχείριση Πόρων
 Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που 

έχει θέσει σε σχέση με την αποδοτικότητα των πόρων και της ενέργειας, 
τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αύξηση της παραγωγικό-
τητας των πρώτων υλών και τη μείωση της χρήσης των οικοσυστημάτων, 
καθώς και πώς αυτοί οι στόχοι έχουν εκπληρωθεί ή θα εκπληρωθούν 
στο μέλλον.

13. Εκπομπές Αερίων και Κλιματική Αλλαγή
 Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σύμ-
φωνα με το Πρωτόκολλο για τα Αέρια του Θερμοκηπίου (GHG Protocol) 
ή πρότυπα που βασίζονται σε αυτό και αναφέρει τους στόχους που έχει 
θέσει για τη μείωση των εκπομπών του.

ΤΑ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση
 Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύ-
νους των κυριότερων δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο της Bιώσιμης 
Aνάπτυξης. Ο Οργανισμός εξηγεί τα μέτρα που λαμβάνει προκειμένου 
να λειτουργεί σύμφωνα με τα θεμελιώδη και αναγνωρισμένα ειδι-
κά-κλαδικά, εθνικά και διεθνή πρότυπα.

2. Ουσιαστικότητα
 Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Bιώσιμης Aνάπτυξης και 
Eταιρικής Yπευθυνότητας έχουν σημαντική επίδραση στη λειτουργία 
του. Επιπλέον με ποιόν τρόπο και πώς, τις λαμβάνει υπόψη στη στρα-
τηγική του, καθώς και πώς τις αντιμετωπίζει συστηματικά.

3. Στοχοθέτηση
Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοί ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται και εντάσσονται 
στις λειτουργίες του και πώς παρακολουθείται ο βαθμός επίτευξής τους.

4. Διαχείριση της Αλυσίδας Αξίας (value chain)
Ο Οργανισμός αναφέρει τη σημασία που έχουν οι αρχές της Bιώσιμης 
Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας σε σχέση με την προστιθέμενη 
αξία  που του προσδίδουν. Επιπλέον σε τί βάθος επαληθεύονται τα κρι-
τήρια Bιώσιμης Aνάπτυξης και Eταιρικής Yπευθυνότητας στην αλυσίδα 
αξίας των δραστηριοτήτων του.

Kριτήρια 1-4 που αφορούν τη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Kριτήρια 11-13 που αφορούν το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Kριτήρια 14-20 που αφορούν την ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Kριτήρια 5-10 που αφορούν τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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Περισσότερες πληροφορίες

Τηλ. 210 6891 524, 210 6898 594
www.sustainablegreece2020.com
gsc@sustainablegreece2020.com   |   info@sustainablegreece2020.com

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Η ανάπτυξη του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του QualityNet Foundation (QNF) 
και του German Council for Sustainable Development (RNE) στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020. 
Η διαμόρφωση του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας στα δεδομένα της ελληνικής αγοράς είναι αποτέλεσμα ενός ευρύτερου 
διαλόγου που αναπτύχθηκε με 2 Θεσμικούς Φορείς, 33 Επιχειρηματικούς Φορείς, 120 Επιχειρήσεις, 17 Οργανισμούς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και 44 Οργανισμούς της Κοινωνίας Πολιτών μέσω Ομάδων διαλόγου, της Επιτροπής Ανάπτυξης του Κώδικα και 
διαδικασίας Ανοικτής Διαβούλευσης.




