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Δύο Αλληλοσυμπληρούμενες Πρωτοβουλίες
 

Για την ικανοποίηση αιτημάτων από ενδιαφερόμενα μέρη, π.χ. των εκκλήσεων νομικών, πελατών 
ή οικονομικών αναλυτών για διαφάνεια στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) και στις επιδόσεις 
βιώσιμης ανάπτυξης των εταιρειών, ενδείκνυται η συνδυασμένη χρήση ενοποιημένης διαχείρισης 
της βιώσιμης ανάπτυξης, με την εκπόνηση εκθέσεων μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και 
αξιολόγησης από τρίτα μέρη. Αμφότεροι, ο Κώδικας Βιωσιμότητας του Γερμανικού Συμβουλίου 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και η αξιολόγηση του EcoVadis προσφέρουν λύσεις για το φιλτράρισμα 
και την παρουσίαση ουσιωδών πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις βιώσιμης ανάπτυξης ενός 
οργανισμού, με σαφή και δομημένο τρόπο. 

Εταιρείες που ήδη δημοσιοποιούν στοιχεία με βάση τον Κώδικα Βιωσιμότητας δύνανται να 
ενισχύσουν το επιχειρηματικό τους προφίλ μέσω της αξιολόγησης του EcoVadis και αντιστρόφως. 
Ωστόσο, για την κατανόηση της αξίας καθεμιάς από τις προτεινόμενες λύσεις, είναι ζωτικής 
σημασίας να διακρίνουμε με ποιο τρόπο αυτές διαφέρουν μεταξύ τους. Ο παρών πρακτικός οδηγός 
επεξηγεί αυτές τις διαφορές και παρέχει καθοδήγηση στο πώς διατρέχουμε κάθε διαδικασία και πώς 
επωφελούμαστε από τη συνέργεια μεταξύ αυτών.

Δύο Διαφορετικοί Στόχοι

Ο Κώδικας Βιωσιμότητας παρέχει ένα πλαίσιο 
για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών που δύναται να χρησιμοποιηθεί 
από όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους 
ή νομικού πλαισίου υπαγωγής. Ορισμένα από 
τα μείζονα πλεονεκτήματα του Κώδικα είναι 
η συμπυκνωμένη, φιλική προς τον χρήστη 
μορφή, καθώς και η ξεκάθαρη δομή και η 
σαφώς καθορισμένη εστίαση. Η τυποποιημένη 
παρουσίαση του Κώδικα διευκολύνει τη 
συγκρισιμότητα των αναφορών και την καθιστά 
κατάλληλη προς χρήση κατά την αξιολόγηση των 
συνολικών επιδόσεων της εταιρείας. 

Ο Κώδικας θεσπίστηκε από το Γερμανικό 
Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 
συμβουλευτικό φορέα στην Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση της Γερμανίας. Στοχεύει σε εταιρείες 
που επιζητούν να παρέχουν στα ενδιαφερόμενα 
μέρη τους πληροφορίες επιδόσεων βιώσιμης 
ανάπτυξης που να είναι απτές, δομημένες και 
εύκολα συγκρίσιμες. 

Όπως επιβεβαιώνεται από τη νομική εξέταση 
της συμμόρφωσης με τη  Γερμανική Οδηγία 
Εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης, ο Κώδικας καλύπτει όλες τις 
πτυχές που κατονομάζονται στην Οδηγία. 
Αυτό σημαίνει ότι περιγράφει ευκρινώς τις 
ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές για μη 
χρηματοοικονομικές αναφορές σύμφωνα με 
την υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΕ. Οι 
εταιρείες αναφέρουν τις διαδικασίες, τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και τον 
τρόπο παρακολούθησης του επιπέδου επίτευξής 
τους. 

Οι εταιρείες που δημοσιοποιούν στοιχεία 
εναρμονιζόμενες με τον Κώδικα, επεξηγούν με 
ποιο τρόπο συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
αυτού μέσω της Δήλωσης Συμμόρφωσης. Το 
έγγραφο καλύπτει είκοσι κριτήρια καθώς και 
δείκτες μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
που προέρχονται από το Global Reporting 
Initiative (GRI) και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
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Ενώσεων Χρηματοπιστωτικών Αναλυτών 
(European Federation of European Analysts 
Societies - EFFAS). Υπάρχουν διαφορετικοί 
τρόποι με τους οποίους οι εταιρείες παρέχουν 
πληροφορίες σύμφωνα με τα εν λόγω κριτήρια: 
Προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωση 
συμμόρφωσης στον Κώδικα Βιωσιμότητας, οι 
εταιρείες καταχωρούνται σε βάση δεδομένων 
και συγκεντρώνουν όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες για την ανταπόκριση στη σειρά 
των δεικτών που έχουν επιλέξει (GRI SRS ή 
EFFAS). Δύνανται να προσθέσουν προαιρετικά, 
ειδικούς κλαδικούς δείκτες. Στη συνέχεια, 
οι υποβληθείσες πληροφορίες τίθενται 
υπό εξέταση από την ομάδα του Κώδικα 
Βιωσιμότητας, του Γερμανικού Συμβουλίου 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και από διεθνείς 
συνεργάτες, ενώ τέλος δημοσιεύεται η δήλωση. 

Ο Κώδικας συνιστά ένα βασικό επίπεδο για 
τη δημοσιοποίηση στοιχείων, που δύναται να 
οδηγήσει σε βαθύτερη εφαρμογή πρακτικών 
βιώσιμης ανάπτυξης στις βασικές διαδικασίες 
και τις εφοδιαστικές αλυσίδες των εταιρειών. 

Αμφότεροι, ο Κώδικας Βιωσιμότητας και το 
EcoVadis είναι συμβατοί με άλλα πλαίσια και 
πρωτοβουλίες. Το εν λόγω πρότυπο διαφάνειας 
προήλθε από πλαίσια Αρχών και πρωτοβουλίες 
όπως οι: το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ 
(Global Compact), οι Κατευθυντήριες Οδηγίες 
του ΟΟΣΑ, ΔΟΕ (ILO) και ISO 26000.

Σκοπός του συστήματος κατάταξης EcoVadis 
(CSR Rating) είναι η αξιολόγηση της ποιότητας 
του συστήματος διαχείρισης Εταιρικής 
Κοινωνικές Ευθύνης της εταιρείας μέσω 
των πολιτικών, των μέτρων εφαρμογής και 
των αποτελεσμάτων αυτής. Η αξιολόγηση 
χρησιμοποιεί 21 κριτήρια, που ομαδοποιούνται 
σε τέσσερις θεματικές ενότητες: περιβάλλον, 
εργασιακές πρακτικές και ανθρώπινα 

δικαιώματα, ορθές επιχειρηματικές πρακτικές 
και βιώσιμες προμήθειες. Τα 21 κριτήρια 
βασίζονται σε διεθνή πρότυπα ΕΚΕ όπως οι 
Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global 
Compact Principles), οι συνθήκες της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ILO), τα πρότυπα του 
Global Reporting Initiative (GRI), το πρότυπο ISO 
26000, και οι αρχές του CERES. 

Η αξιολόγηση εστιάζει σε επτά δείκτες 
διαχείρισης: πολιτικές, δεσμεύσεις, μέτρα, 
πιστοποιήσεις, κάλυψη, δημοσιοποίηση 
στοιχείων και πανοραμική παρακολούθηση 
των νέων. Οι αξιολογηθείσες από το EcoVadis 
εταιρείες λαμβάνουν ένα διαδραστικό 
και πρακτικό πίνακα βαθμολογίας όπου 
συνοψίζονται οι επιδόσεις ΕΚΕ αυτών σε ό,τι 
αφορά πλεονεκτήματα και πεδία βελτίωσης, 
καθώς και μία συνολική βαθμολογία. Ο πίνακας 
βαθμολογίας δύναται να βοηθήσει στην 
απόκτηση νέων πελατών, π.χ. σε διαγωνιστικές 
διαδικασίες ή προκειμένου να βελτιωθεί 
η προβολή και εμπιστοσύνη μεταξύ των 
υφισταμένων πελατών. Το ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης προσαρμόζεται σύμφωνα 
με την επιχειρηματική δραστηριότητα, 
τοποθεσία και μέγεθος της εταιρείας. Ειδική 
τεκμηρίωση της εταιρείας οφείλεται να 
παρέχεται ως αποδεικτικό στοιχείο των 
δηλώσεων στις οποίες η εταιρεία προβαίνει 
απαντώντας κάθε ερώτημα. Στη συνέχεια, 
ο κατάλογος των εγγράφων, π.χ. εκθέσεις 
ΕΚΕ, Κώδικες Δεοντολογίας, εσωτερικές 
διαδικασίες ή πιστοποιητικά επαληθεύονται 
από τους αναλυτές του EcoVadis και τελικώς 
συνοψίζονται στον πίνακα βαθμολογία.

Συνοψίζοντα

• Το EcoVadis συνιστά μία πρόταση 
επαλήθευσης της ΕΚΕ από τρίτο μέρος.

• Ο Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί πλαίσιο 
δημοσιοποίησης στοιχείων ΕΚΕ. 
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Παρόμοια Κάλυψη
 
Είναι αξιοσημείωτη η αλληλοκάλυψη ανάμεσα στα θέματα CSR που θίγονται από τον Κώδικα 
Βιωσιμότητας και το σύστημα βαθμολόγησης του EcoVadis: Τα ισχύοντα κριτήρια στην αξιολόγηση 
του EcoVadis καλύπτουν ποσοστό 90 τοις εκατό όσων περιλαμβάνονται στον Κώδικα. Μόνον η 
πολιτική επιρροή και η κοινωνική υπευθυνότητα δεν καλύπτονται στην αξιολόγηση. Εν τω μεταξύ, 
ο Κώδικας Βιωσιμότητας χρησιμοποιεί 15 από τα 21 κριτήρια του EcoVadis και καλύπτει έως και 
ποσοστό 71 τοις εκατό της μεθοδολογίας του EcoVadis. Η αξιολόγηση του EcoVadis περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα κριτήρια που δεν καλύπτονται από τον Κώδικα Βιωσιμότητας: Τέλος του Κύκλου 
Ζωής Προϊόντος, Υγεία και Ασφάλεια Πελατών, Βιώσιμη Κατανάλωση, Κοινωνικός Διάλογος, Αντι-
Ανταγωνιστικές Πρακτικές και Υπεύθυνη Διαχείριση Πληροφοριών. 

Ο πίνακας παρακάτω εκθέτει με ποιο τρόπο τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται από τα δύο πρότυπα 
αντιστοιχούν μεταξύ τους. 

Αντιπαραβολή Κριτηρίων

Κώδικας Βιωσιμότητας EcoVadis 

Στρατηγική Ανάλυση και Δράση Όλα τα κριτήρια – Ποσοτικός δείκτης 

Ουσιαστικότητα Διαχείριση κριτηρίων σύμφωνα με ουσιαστικότητα

Στοχοθέτηση Όλα τα κριτήρια – Ποιοτικός δείκτης 

Διαχείριση της Αλυσίδας Αξίας Κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις προμηθευτών

Υπευθυνότητα Όλα τα κριτήρια – Ποιοτικός δείκτης 

Κανόνες και Διαδικασίες Όλα τα κριτήρια – Ποσοτικός δείκτης 

Καταγραφή και Παρακολούθηση Όλα τα κριτήρια - Δείκτης δημοσιοποίησης στοιχείων

Πολιτικές Αμοιβών και Κίνητρα για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη

Όλα τα κριτήρια – Ποσοτικός δείκτης 

Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη Όλα τα κριτήρια – Ποσοτικός δείκτης και δείκτης δεσμεύσεων 

Προϊοντική Υπευθυνότητα και 
Καινοτομία

Υλικά, Χημικά και Απόβλητα - Χρήση Προϊόντων

Χρήση Φυσικών Πόρων Κατανάλωση Ενέργειας & Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου (GHG) 
- Νερό, Βιοποικιλότητα - Τοπική και Ακούσια Ρύπανση - Υλικά, Χημικά 
και Απόβλητα - Χρήση Προϊόντων 

Διαχείριση Πόρων Κατανάλωση Ενέργειας και Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου (GHG) 
- Υλικά, Χημικά και Απόβλητα

Εκπομπές Αερίων και Κλιματική 
Αλλαγή

Κατανάλωση Ενέργειας και Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου (GHG)

Εργασιακά Δικαιώματα Εργασιακές Πρακτικές και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ίσες Ευκαιρίες Διακρίσεις και Παρενόχληση, Υγεία και Ασφάλεια, Συνθήκες Εργασίας

Απασχόληση Διαχείριση σταδιοδρομίας και εκπαίδευση

Ανθρώπινα Δικαιώματα στην 
Προμηθευτική Αλυσίδα

Παιδική και καταναγκαστική εργασία, Σεβασμός σε Ανθρώπινα 
Δικαιώματα

Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών Δεν καλύπτεται

Συμμετοχή σε Πρωτοβουλίες και 
Πολιτική Επιρροή

Δεν καλύπτεται

Πρόληψη και Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς

Ορθές Επιχειρηματικές Πρακτικές: διαφθορά και δωροδοκία
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Η εταιρεία μου χρησιμοποιεί 
τον Κώδικα Βιωσιμότητας και 
θα επιθυμούσε να υποβληθεί σε 
αξιολόγηση από το EcoVadis. Τι 
πρέπει να κάνω;
Εάν η εταιρεία όπου εργάζεστε δημοσιοποιεί 
ήδη στοιχεία βάσει των απαιτήσεων του 
Κώδικα Βιωσιμότητας, είσαστε καλύτερα 
προετοιμασμένοι για μια αξιολόγηση του 
EcoVadis σε σχέση με τις εταιρείες που δεν 
δημοσιοποιούν κανένα στοιχείο, ανεξαρτήτως 
εάν η εταιρεία σας υπόκειται σε εκ του νόμου 
υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων 
ή όχι. Κατά τη συμπλήρωση της Δήλωσης 
Συμμόρφωσης, πιθανώς να έχετε ήδη συλλέξει 
πολλά δεδομένα Βασικών Δεικτών Επιδόσεων 
(KPI) και έγγραφα πολιτικών, τεκμηριωμένα 
μέτρα που τυχόν έχετε εφαρμόσει και άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει 
για τη στήριξη της Δήλωσης. Εταιρείες που 
έχουν δημοσιεύσει Δήλωση Συμμόρφωσης, 
συνήθως παραπέμπουν στην Έκθεση 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και σε ετήσιες εκθέσεις 
ή άλλα επίσημα έγγραφα που είναι δημοσίως 
διαθέσιμα, και καθώς συχνά ακολουθούν τα 
πρότυπα του GRI συνεπώς διευκολύνεται η 
άμεση εισαγωγή ποσοτικοποιημένων δεικτών 
επιδόσεων στη βάση δεδομένων του Κώδικα 
Βιωσιμότητας. Με όλα αυτά τα τεκμήρια 
διαθέσιμα, η εταιρεία σας έχει ήδη αποδείξει 
ότι αντιμετωπίζει επιτυχώς ζητήματα που 
καλύπτονται από αμφότερους τον Κώδικα 
Βιωσιμότητας και το EcoVadis.

Λάβετε υπόψη ότι η αξιολόγηση του EcoVadis 
βασίζεται σε όλα αυτά τα έγγραφα και ότι 
αυτά συνιστούν μείζονα πηγή πληροφοριών 
που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 
τελικής βαθμολογίας. Αυτό σημαίνει ότι θα 
πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην 
ποιότητα των πληροφοριών που συλλέγετε 
και μεταφορτώνετε στη βάση εγγράφων σας: 
πληρότητα και αξιοπιστία των πληροφοριών, 
ανεξαρτήτως εάν τα έγγραφα περιλαμβάνουν 
στοιχεία όπως την επωνυμία και το λογότυπο 
της εταιρείας, ημερομηνίες έκδοσης κ.λπ. είναι 
όλα πολύ σημαντικοί παράγοντες που δύνανται 
να οδηγήσουν σε καλύτερη βαθμολογία. 

Τέλος, μη ξεχάσετε να επισυνάψετε επίσης 
τη Δήλωση Συμμόρφωσής του Κώδικα ως 
συνοδευτικό έγγραφο στην αξιολόγηση του 
EcoVadis, καθώς θα αναλυθεί δεόντως. Οι 
Βασικοί Δείκτες Επιδόσεων (KPI) που έχετε 

συμπεριλάβει δύνανται, παραδείγματος χάρη, 
να πιστωθούν απ’ ευθείας στην αξιολόγηση 
του EcoVadis, στο βαθμό που έχουν πρόσφατα 
δεδομένα (όχι παλαιότερα των δύο ετών), 
εφαρμοστέοι κατά ποσοστό τουλάχιστον 80 τοις 
εκατό στις δραστηριότητες της εταιρείας σας και 
διαθέσιμοι σε γενικώς αποδεκτές μονάδες.

Η εταιρεία μου έχει αξιολογηθεί 
από το EcoVadis και θα ήθελε 
να κάνει χρήση του Κώδικα 
Βιωσιμότητας. Τι πρέπει να 
κάνω;
Η εργασία που κάνατε προκειμένου να 
υποβληθείτε σε αξιολόγηση του EcoVadis, 
σας καθιστά καλύτερα προετοιμασμένους 
για τη δημοσιοποίηση στοιχείων βάσει των 
μεμονωμένων κριτηρίων που χρησιμοποιούνται 
από τον Κώδικα Βιωσιμότητας. Όπως γνωρίζετε, 
τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται από 
την EcoVadis απαιτούν συνοδευτική τεκμηρίωση 
για την επαλήθευση των απαντήσεών σας. Εν 
τω μεταξύ, για να προετοιμάσετε τη Δήλωση 
Συμμόρφωσής σας, θα χρειαστεί να καταρτίσετε 
το δικό σας περιεχόμενο, το οποίο αφορά 
συγκεκριμένα την εταιρεία σας και βασίζεται 
στη σειρά δεικτών που επιλέξατε. Πέραν 
της επίσημης εξέτασης από την ομάδα του 
Κώδικα Βιωσιμότητας, από εσάς εξαρτάται εξ 
ολοκλήρου η διαχείριση του περιεχομένου 
που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε στα 
ενδιαφερόμενα μέρη σας προκειμένου να 
αναδείξετε την προσήλωση της εταιρείας στην 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR). Αυτό σημαίνει 
ότι χρειάζεται να υιοθετήσετε την οπτική του 
χρήστη: Όταν σχεδιάζετε τις απαντήσεις σας σε 
καθένα από τα κριτήρια, θα πρέπει να είσαστε 
όσο το δυνατόν πιο περιεκτικοί, να εστιάζετε σε 
ποσοτικοποιημένους δείκτες και σε ξεκάθαρες 
δηλώσεις για τις μελλοντικές σας ενέργειες. 
Μπορείτε επίσης να ζητήσετε στήριξη από 
την ομάδα του Κώδικα Βιωσιμότητας εφόσον 
χρειαστείτε βοήθεια με τη Δήλωσή σας. 

Όπως και να ‘χει, μπορείτε να εξοικονομήσετε 
χρόνο και προσπάθεια όταν ετοιμάζετε το 
έγγραφο. Πιθανότατα έχετε ήδη εξετάσει την 
εσωτερική και εξωτερική τεκμηρίωση και 
επικοινωνία σας αναφορικά με τις πρακτικές 
ΕΚΕ της εταιρείας σας και ενδεχομένως να 
έχετε σχηματίσει και ομάδα γύρω από το έργο. 
Σημειώστε ότι ο πίνακας βαθμολογίας του 
EcoVadis περιλαμβάνει ποιοτική πληροφόρηση 



για την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών και πλεονεκτημάτων στη διαχείριση ΕΚΕ της εταιρείας. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εύκολα τη βαθμολογία σας και τις απαντήσεις που παρέσχατε για 
καθένα από τα θέματα που καλύπτονται στην αξιολόγηση του EcoVadis ως σημείο εκκίνησης για τη 
διαμόρφωση φιλικού και ενημερωμένου υλικού προς τα ενδιαφερόμενα μέρη σας που δημοσιεύεται 
μέσω της Δήλωσης Συμμόρφωσής σας.

Βέλτιστες Πρακτικές

Δήλωση από τη Deutsche Bahn AG:

“Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία του EcoVadis και τον Κώδικα Βιωσιμότητας ως 
σχετικά εργαλεία. Ενώ το EcoVadis μάς βοηθάει στη διαχείριση της βιώσιμης ανάπτυξης καθ’ όλο 
το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο Κώδικας αποτελεί ένα πολύ εύχρηστο πρότυπο με πολιτική 
αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στη DB, πιστεύουμε σθεναρά στην αρχή του Τριπλού 
Αποτελέσματος (Triple Bottom Line), στην οποία αμφότεροι ο Κώδικας και η στρατηγική μας 
DB2020+ οικοδομούνται.

Με τη χρήση τυποποιημένων εργαλείων όπως του Κώδικα και του EcoVadis, μειώνεται η ένταση 
συνεχών ροών από ερωτηματολόγια καθώς και αιτημάτων για συνεντεύξεις για εταιρείες 
προμηθειών. Εάν η δημοσιοποίηση στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης και τα συστήματα διαχείρισης 
εφοδιαστικής αλυσίδας πορεύονται χέρι-χέρι, τότε αναδεικνύεται η θετική επίπτωση της 
διαχείρισης της βιώσιμης ανάπτυξης. Για το καλό των εταιρειών και της κοινωνίας μας.”

team@sustainabilitycode.org  
www.sustainabilitycouncil.de  

info@qualitynet.gr
www.qualitynetfoundation.org

sales@ecovadis.com
www.ecovadis.com
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