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Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα πρακτικό 

εργαλείο διαφάνειας και αυτοδέσμευσης στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής 

Υπευθυνότητας για όλες τις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, 

ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή το νομικό τους καθεστώς. Ο Κώδικας επιχειρεί να δώσει 

κατευθύνσεις στους Οργανισμούς σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των αρχών Βιώσιμης 

Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας στη λειτουργία τους. 

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του QualityNet Foundation 

(QNF)  με το German Council for Sustainable Development (RNE) στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 

«Sustainable Greece 2020». 

Η Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού 

μοντέλου για την Ελλάδα που θα της επιτρέψει όχι μόνο να βγει από την κρίση αλλά κυρίως να 

δημιουργήσει τις βάσεις μιας Βιώσιμης Οικονομίας και Κοινωνίας. Μιας Οικονομίας, η οποία θα 

μπορεί να διασφαλίσει την Κοινωνική Συνοχή μέσω της ισόρροπης ανάπτυξης του τρίπτυχου 

Οικονομία -Κοινωνία - Περιβάλλον. Η Πρωτοβουλία προσβλέπει μέσω ενός διευρυμένου διαλόγου 

να συμβάλει στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και να υποστηρίξει τους επιχειρησιακούς και 

θεσμικούς φορείς της χώρας μας με πρακτικά εργαλεία και μεθοδολογίες για τη δημιουργία 

πολιτικών και στρατηγικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας. Ένα από τα εργαλεία 

αυτά είναι ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας.  

Το Κείμενο της Διαδικασίας Διαβούλευσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας αποτελεί προϊόν 

εργασιών των μελών της Επιτροπής για την Ανάπτυξη του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας που 

αποτελείται από εκπροσώπους θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων καθώς και έργο μιας ομάδας 

τεχνικών συμβούλων.  

 

Τα μέλη της Επιτροπής για την Ανάπτυξη του Κώδικα Βιωσιμότητας είναι (αλφαβητικά): 

Γεράσιμος Γεωργόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος θεσμικών ρυθμίσεων και ΓΕΜΗ, ΥΠΑΝ 
Ναυσικά Ζευγώλη, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνεισφοράς, 
VODAFONE 
Ιωάννης Καραβάς, Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Αλουμίνιον ΑΕ 
Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, Διευθυντής Περιβάλλοντος, Όμιλος ΤΙΤΑΝ 
Αλέξανδρος Κουλίδης, Σύμβουλος, Γενική Γραμματεία ΥΠΕΚΑ 
Πηνελόπη Παγώνη, Διευθύντρια, Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης 
Ομίλου ΕΛΠΕ 
Ελένη Στυλιανή Σταρρά, Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ΕΒΕΑ 
Ρένα Σώτα, Procurement, Security & CR Manager, TNT 
Παναγιώτης Χαμπεσής, Στέλεχος, Ελληνική Ένωση Τραπεζών 
 

Τεχνικοί  Σύμβουλοι:  
Τίνα Πασσαλάρη, Σύμβουλος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διοίκησης, 
Σπύρος Κοντός, Σύμβουλος Διοίκησης και Διαχειριστικών Συστημάτων 
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Τι σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη;  

"Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που καλύπτει τις σημερινές ανάγκες  χωρίς να διακυβεύει 

την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. [...] Ουσιαστικά, η 

βιώσιμη ανάπτυξη είναι μία διαδικασία αλλαγής κατά την οποία η εκμετάλλευση των πόρων, η 

κατεύθυνση των επενδύσεων, ο προσανατολισμός της τεχνολογικής εξέλιξης και η θεσμική 

μεταβολή εναρμονίζονται πλήρως και ενισχύουν τις σημερινές και τις μελλοντικές δυνατότητες 

κάλυψης των ανθρώπινων αναγκών και επιδιώξεων".  

Επιτροπή Brundtland 1987  
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1. Προοίμιο 

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Sustainable 

Greece 2020» με σκοπό να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο διαφάνειας και αυτοδέσμευσης στα 

θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας για όλες τις Επιχειρήσεις και 

Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή το νομικό 

τους καθεστώς. Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας επιχειρεί να δώσει κατευθύνσεις στους 

Οργανισμούς σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής 

Υπευθυνότητας στη λειτουργία τους. 

O Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας: 

 απαντά στις επιταγές της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημοσιοποίηση μη 

οικονομικών στοιχείων (non-financial reporting), 

 βασίζεται σε διεθνή πρότυπα (όπως Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, 

Οδηγίες του ΟΟΣΑ για πολυεθνικές, ISO 26000, EFFAS, EMAS, ISO 14001, ISO 5001, ISO 5002, 

ISO 9001, SA 8000 κ.ά.), 

 αντλεί τεχνογνωσία από τον αντίστοιχο Κώδικα Βιωσιμότητας, ο οποίος έχει αναπτυχθεί από το 

German Council for Sustainable Development (RNE), 

 συνδέεται με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Βιώσιμης Ανάπτυξης “The 

Sustainability Code”, 

 λαμβάνει υπόψη τις ιδιομορφίες της ελληνικής αγοράς, το μέγεθος των Οργανισμών καθώς και 

το βαθμό ωρίμανσής τους.  

 

Οφέλη συμμετοχής στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας: 

 Υποστηρίζει τη σύνδεση των Οργανισμών με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εταιρική 

Υπευθυνότητα εφόσον χρησιμοποιεί μια κοινή Διεθνή εμπεριστατωμένη μεθοδολογία, σε ό,τι 

αφορά την πρακτικότητα στην υποβολή εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης 

Διαχείρισης. 

 Αποτελεί εργαλείο εσωτερικής βελτίωσης ενός Οργανισμού σχετικά με τις προσεγγίσεις του στα 

θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. 

 Παρέχει πληροφόρηση στους επενδυτές και λειτουργεί ως μέσο μέτρησης των εταιρικών 

αποτελεσμάτων και συγκρισιμότητας,  λαμβάνοντας υπόψη μη οικονομικούς δείκτες ανά 

κριτήριο. 

 Ανταποκρίνεται στις επιταγές της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημοσιοποίηση μη 

οικονομικών πληροφοριών. 

 Διαμορφώνει ένα πλαίσιο «υπεύθυνων προμηθειών» μέσω του οποίου ο κάθε οργανισμός 

απαιτεί συγκριτικό πλεονέκτημα στη διαχείριση του δικτύου των προμηθευτών. 

 Αναδεικνύει την εικόνα του οργανισμού ως «υπεύθυνος εταιρικός πολίτης» προς τους θεσμικούς 

και κοινωνικούς φορείς καθώς και προς τους πελάτες-καταναλωτές.  

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελείται από 20 Κριτήρια που κατηγοριοποιούνται σε 4 

Πυλώνες και ουσιαστικά ανταποκρίνεται στην ανάγκη μέτρησης της οικονομικής, περιβαλλοντικής 

και κοινωνικής επίδοσης των Οργανισμών. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς ως προς το μέγεθος των Οργανισμών 

/Επιχειρήσεων, ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας δίνει τη δυνατότητα στους Οργανισμούς να 

υιοθετήσουν σταδιακά τα κριτήριά του.  Έτσι, παρόλο που ο Κώδικας αποτελείται από 20 κριτήρια, 

ένας Οργανισμός, έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε αυτόν μέσω της Ηλεκτρονικής 

Πλατφόρμας του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας σε ετήσια βάση, συμπληρώνοντας τα 

διαφορετικά επίπεδά του ανάλογα με την ωρίμανση των εσωτερικών του διαδικασιών.  

2.  Προς μία Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Βιώσιμης Ανάπτυξης –  
The Sustainability Code και η σύνδεση με τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας  

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Βιώσιμης Ανάπτυξης – The Sustainability Code αποτελεί ένα πρότυπο 

στη διαχείριση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας προωθώντας τη Βιώσιμη 

Λειτουργία των Οργανισμών σε επίπεδο Διαφάνειας και Αυτοδέσμευσης  σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας: 

 αντλεί τεχνογνωσία από τον Sustainability Code που έχει αναπτυχθεί από το Γερμανικό 

Συμβούλιο Βιωσιμότητας (RNE) 

 αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Βιώσιμης Ανάπτυξης – The Sustainability Code 

συμβάλλοντας στη διαμόρφωσή της 

 δίνει προστιθέμενη αξία στους συμμετέχοντες Οργανισμούς παρουσιάζοντας το επίπεδο 

Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητάς τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Σημειώνεται ότι και η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Βιώσιμης Ανάπτυξης – The Sustainability Code και ο 

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελούνται από 4 πυλώνες και 20 κριτήρια τα οποία 

προέκυψαν μέσω διαδικασιών διαβούλευσης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο αντίστοιχα, με 

στόχο τη διευκόλυνση συμμετοχής των Οργανισμών σε ένα όσο το δυνατό πιο λειτουργικό και 

πρακτικό πρότυπο. 

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Βιώσιμης Ανάπτυξης – The Sustainability Code και ο Ελληνικός Κώδικας 

Βιωσιμότητας θα βρίσκονται σε δυναμική διαδικασία εξέλιξης μέσω διαδικασιών διαβούλευσης και 

διαλόγου σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο να συνιστούν αποτέλεσμα ευρύτερης συναίνεσης 

και προσαρμογής στα νέα δεδομένα. 
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2.1 ΤΑ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Κριτήρια 1- 4 που αφορούν τη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 

Στρατηγική Ανάλυση & Δράση 
 

1 Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους 
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 ειδικά-κλαδικά, εθνικά και 
διεθνή πρότυπα. 

 

Ουσιαστικότητα 
 

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

 

Στόχοι 
 

3 Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοί ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Bιώσιμης 
Aνάπτυξης και Eταιρικής Yπευθυνότητας τίθενται και εντάσσονται στις 
λειτουργίες του και πώς παρακολουθείται ο βαθμός επίτευξής τους. 

 

Βάθος Αλυσίδας Αξίας 
 

4 Ο Οργανισμός αναφέρει τη σημασία που έχουν οι πτυχές της Bιώσιμης 
Aνάπτυξης και Eταιρικής Yπευθυνότητας για την προστιθέμενη αξία και σε τί 
βάθος επαληθεύονται τα κριτήρια Bιώσιμης Aνάπτυξης και Eταιρικής 
Yπευθυνότητας στην αλυσίδα αξίας. 
 
 

Κριτήρια 5-10 που αφορούν τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

Υπευθυνότητα 
 

5 Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί το βαθμό ευθύνης και εμπλοκής της Διοίκησής 
του στα θέματα Bιώσιμης Aνάπτυξης και Eταιρικής Yπευθυνότητας. 

 
 
Κανόνες & Διαδικασίες 
 

6 Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς εφαρμόζεται η στρατηγική Bιώσιμης 
Aνάπτυξης και Eταιρικής Yπευθυνότητας στη λειτουργία του μέσω κανόνων 
και διαδικασιών. 
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Έλεγχος 
 

7 Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς και ποιοί δείκτες επίδοσης για τη Bιώσιμη 
Aνάπτυξη και Eταιρική Yπευθυνότητα ενσωματώνονται στις εσωτερικές 
διαδικασίες του τακτικού προγραμματισμού, παρακολούθησης προόδου και 
ελέγχου επίδοσης, καθώς και πώς διασφαλίζεται, μέσα από κατάλληλες 
διαδικασίες, η αξιοπιστία, η συγκρισιμότητα και η συνέπεια των δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται τόσο εσωτερικά για την αξιολόγηση της προόδου, όσο 
και εκτός του Οργανισμού για την επικοινωνία της επίδοσής του. 

 

Συστήματα Παροχής Κινήτρων 
 

8 Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς διαμορφώνονται οι συμφωνημένοι στόχοι 
και τα προγράμματα αμοιβών των στελεχών και των εργαζομένων της, ώστε 
να επιτυγχάνονται οι στόχοι Bιώσιμης Aνάπτυξης και Eταιρικής 
Yπευθυνότητας, και πώς εναρμονίζονται με τη μακροπρόθεσμη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας. Επίσης, δημοσιοποιεί εάν η επίτευξη αυτών των στόχων 
αποτελεί μέρος της αξιολόγησης του ανώτερου διοικητικού προσωπικού 
(Διοικητικό Συμβούλιο/Διευθύνοντας Σύμβουλος/Γενικοί Διευθυντές) που 
πραγματοποιείται από εποπτικό φορέα (εποπτικό συμβούλιο/συμβουλευτική 
επιτροπή). 

 
Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη 
 

9 Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς προσδιορίζονται και ενσωματώνονται στην 
προσέγγισή του για Bιώσιμη Aνάπτυξη και Eταιρική Yπευθυνότητα τα 
κοινωνικά και οικονομικά αρμόζοντα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπλέον, 
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. 

 
Καινοτομία & Διαχείριση Προϊόντος 
 

10 Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς οι αρχές Bιώσιμης Aνάπτυξης, Eταιρικής 
Yπευθυνότητας και ενεργειακής απόδοσης (π.χ. η μείωση της χρήσης πρώτων 
υλών, η εξοικονόμηση ενέργειας και η υπεύθυνη χρήση των προϊόντων από 
τους πελάτες) λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών. Ομοίως, ο Οργανισμός αναφέρει πώς αξιολογεί την τωρινή 
και τη μελλοντική επίδραση των βασικών προϊόντων και υπηρεσιών του στην 
αλυσίδα αξίας και στον κύκλο ζωής τους. 

 
Κριτήρια 11-13 που αφορούν το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Χρήση Φυσικών Πόρων 
 

11 Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί το βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούνται φυσικοί 
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πόροι για τις δραστηριότητές του, δίνοντας πληροφορίες και για τυχόν 
ενεργειακούς ελέγχους που πραγματοποιεί. Οι πιθανές επιλογές 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. 

 
Διαχείριση Πόρων 
 

12 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 παραγωγικότητας των 
πρώτων υλών και τη μείωση της χρήσης των οικοσυστημάτων, καθώς και πώς 
αυτοί οι στόχοι έχουν εκπληρωθεί ή θα εκπληρωθούν στο μέλλον. 

 
Εκπομπές αερίων σχετικές με το Κλίμα 
 

13 Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα 
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. 

 
 
Κριτήρια 14-20 που αφορούν την ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
Εργασιακά Δικαιώματα 
 

14 Ο Οργανισμός αναφέρει πώς συμμορφώνεται με τα εργασιακά δικαιώματα, 
όπως αναγνωρίζονται σε εθνικά και διεθνή πρότυπα, και πώς προτρέπουν 
τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στη διαχείριση της βιώσιμης ανάπτυξης 
και εταιρικής υπευθυνότητας. 

 
Ίσες Ευκαιρίες  
 

15 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 επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής. 

 
Απασχολησιμότητα 
 

16 Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τους στόχους που έχει θέσει και τα μέτρα που 
έχει λάβει για την προαγωγή της απασχολησιμότητας όλων των εργαζομένων 
της, δηλ. της ικανότητας των εργαζομένων να συμμετάσχουν στον εργασιακό 



 

 

QNF - RNE 10 

 

και επαγγελματικό κόσμο, και για την προσαρμογή της στις δημογραφικές 
αλλαγές. 

 
Ανθρώπινα Δικαιώματα 
 

17 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. 

 
Ενίσχυση της Τοπικής Κοινωνίας  
 

18 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). 

 
Πολιτική Επιρροή 
 

19 Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί, ανά χώρα (όπου είναι σχετικό), τη 
δραστηριοποίησή του σε νομοθετικές διαδικασίες, τη συμμετοχή του σε 
ομάδες πίεσης, φορείς και πρωτοβουλίες, τυχόν συνεισφορές προς την 
κυβέρνηση, καθώς και όλες τις δωρεές σε πολιτικά κόμματα και πολιτικούς. 

 
Συμπεριφορά συμμορφούμενη στο Νόμο και την Πολιτική 
 

20 Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποια μέτρα, πρότυπα, συστήματα και 
διαδικασίες εφαρμόζει για την πρόληψη παράνομης συμπεριφοράς -και 
συγκεκριμένα της διαφθοράς- και πώς αυτά ελέγχονται. Ο Οργανισμός 
περιγράφει πώς περιστατικά διαφθοράς, και τυχόν άλλων παραβάσεων, 
προλαμβάνονται, αναγνωρίζονται καθώς και τί κυρώσεις επιβάλλονται. 
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2.2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Εφαρμόζοντας διαδοχικά τα κριτήρια του Κώδικα 

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς 

ως προς το μέγεθος των Οργανισμών/Επιχειρήσεων, προσαρμόζεται εφαρμόζοντας διαδοχικά 

επίπεδα. Ετσι, κάθε Οργανισμός που επιθυμεί να συνδεθεί με τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης 

και της Υπεύθυνης Eπιχειρηματικότητας μπορεί να συμμετάσχει στην Ελληνική πλατφόρμα 

Βιωσιμότητας, συμπληρώνοντας τα διαφορετικά επίπεδα του Κώδικα Βιωσιμότητας ανάλογα με την 

ωρίμανση των εσωτερικών του διαδικασιών. Με αυτό τον τρόπο, προσκαλούμε όλες τις εταιρίες 

ανεξαρτήτως μεγέθους να συνδεθούν με τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω μιας συστημικής 

προσέγγισης και μέσω διαδικασιών που ούτως ή άλλως εφαρμόζει κάθε Οργανισμός /Εταιρεία και 

οι οποίες βεβαίως μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο κατά περίπτωση νομικό 

ή κανονιστικό πλαίσιο. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Επίπεδο 1: Απευθύνεται συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, σε πολύ μικρές 
Επιχειρήσεις/Οργανισμούς που δεν έχουν συστηματική προσέγγιση στα θέματα Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας. Σε αυτό το επίπεδο συνδέονται με την Ελληνική 
Πλατφόρμα Βιωσιμότητας. 
Επίπεδο 2: Απευθύνεται συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, σε μικρές και μεσαίες 
Επιχειρήσεις/Οργανισμούς που προσεγγίζουν τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής 
Υπευθυνότητας με ή όχι συστηματική μεθοδολογία. Σε αυτό το επίπεδο  συνδέονται με την 
Ελληνική Πλατφόρμα Βιωσιμότητας. 
Επίπεδο 3: Απευθύνεται συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, σε μεσαίες και μεγάλες 
Επιχειρήσεις/Οργανισμούς που προσεγγίζουν τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής 
Υπευθυνότητας με ή όχι συστηματική μεθοδολογία. Σε αυτό το επίπεδο συνδέονται και με την 
Ευρωπαϊκή  Πλατφόρμα Βιωσιμότητας. 
Επίπεδο 4: Απευθύνεται συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, σε μεσαίες και μεγάλες 
Επιχειρήσεις/Οργανισμούς που προσεγγίζουν τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής 
Υπευθυνότητας με συστηματική μεθοδολογία. Σε αυτό το επίπεδο συνδέονται και με την 
Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Βιωσιμότητας. 
*Στα Επίπεδα 1 και 2 – δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προσέγγιση «Επεξήγηση» για παραπάνω 
από ένα κριτήριο. 
*Στα Επίπεδα 3 και 4 – δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προσέγγιση «Επεξήγηση» για παραπάνω 
από δύο κριτήρια. 
Ανεξαρτήτως μεγέθους ο κάθε Οργανισμός/Επιχείρηση μπορεί να επιλέξει το επίπεδο 
συμμόρφωσης που επιθυμεί και κάθε χρόνο ανάλογα με την εξέλιξή του να μεταβεί σε ανώτερο 
επίπεδο συμμόρφωσης.  



 

 

QNF - RNE 12 

 

Με αυτό τον τρόπο, ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας καθοδηγεί τους Οργανισμούς στην 

ανάπτυξη μιας συστημικής προσέγγισης για τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής 

Υπευθυνότητας και παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα και στους μικρότερους ή και λιγότερο 

ώριμους σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης Οργανισμούς να παρουσιάζουν την πρόοδό τους στην 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας. 

Σε ετήσια βάση, ο κάθε Οργανισμός που θέλει να υιοθετήσει πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης 

δεσμεύεται να τηρεί τα κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, καλείται να δηλώσει τη 

δέσμευσή του στα κριτήρια του Κώδικα (στα 5, 10, 15 ή και στα 20, ανάλογα με το επίπεδο 

ωρίμανσής του σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης) και να παρουσιάσει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 

του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας τις δράσεις του για τη συμμόρφωσή του με κάθε κριτήριο ή 

τους λόγους (επεξήγηση) που δεν συμμορφώνεται με κάποιο κριτήριο.  

Για κάθε κριτήριο που συμμορφώνεται ο Οργανισμός, καλείται να παρουσιάσει την προσέγγισή του, 

την ετήσια επίδοσή του και την αξιοπιστία των στοιχείων που παραθέτει.  Αντίστοιχα, για κάθε 

κριτήριο στο οποίο ο Οργανισμός δεν συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις του, παρατίθεται η 

προσέγγιση του Οργανισμού (δηλ. για ποιο λόγο δεν τηρείται το κριτήριο και τυχόν δέσμευσή του 

για την τήρησή του στο μέλλον) και η αξιοπιστία των πληροφοριών που παραθέτει.  
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2.3 ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Τα στοιχεία που αναζητούνται ανά κριτήριο, παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.  

Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των οργανισμών στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, που 

εκδίδουν απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας ακολουθούν τις 

κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative, στην ενότητα «Προτεινόμενοι Δείκτες 

Επίδοσης» που ακολουθεί παρατίθενται ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4, για τη 

διευκόλυνση των Οργανισμών που χρησιμοποιούν ή ανατρέχουν στους δείκτες αυτούς. Τονίζεται 

ότι οι δείκτες είναι προαιρετικοί και ότι η πλήρης συμμόρφωση ενός Οργανισμού με κάποιο δείκτη 

δεν προεξοφλεί τη βέλτιστη ανταπόκρισή του σε σχέση με τις απαιτήσεις του εκάστοτε κριτηρίου 

του Κώδικα. 

Για την πληρέστερη τεκμηρίωση που δίνεται από τον Οργανισμό αναφορικά με τα κριτήρια του 

Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιπλέον δείκτες που αναφέρονται 

στα κλαδικά χαρακτηριστικά της δραστηριότητας κάθε Οργανισμού.  

 

2.4  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η Δήλωση Συμμόρφωσης στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας αποτελεί την ετήσια αναφορά του 

κάθε Οργανισμού σχετικά με τη συμμόρφωσή του στα κριτήρια του Κώδικα.  Η Δήλωση 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Ελληνικού Κώδικα 

Βιωσιμότητας. 
 

Η Δήλωση Συμμόρφωσης περιλαμβάνει περιγραφικά κείμενα και δείκτες επίδοσης που 

συνοδεύονται από αριθμούς. Η Δήλωση Συμμόρφωσης εφαρμόζει την αρχή «συμμόρφωση ή 

επεξήγηση» ως εξής: Οι Οργανισμοί επιλέγουν το Επίπεδο εφαρμογής το οποίο επιθυμούν να 
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απαντήσουν και να συνδεθούν. Στη συνέχεια, οι Οργανισμοί δημοσιοποιούν ή εξηγούν 

οποιαδήποτε απόκλιση από τα κριτήρια του Κώδικα στην περίπτωση που δεν έχουν συγκεντρωμένα 

τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του εκάστοτε κριτηρίου ανά 

επίπεδο.  
 

Ακόμα και οι Δηλώσεις Συμμόρφωσης που έχουν σημαντικές ελλείψεις είναι ικανοποιητικές, καθώς 

επιτρέπουν στους χρήστες των πληροφοριών να εκτιμήσουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ένας 

Οργανισμός ως προς τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας. Πληροφορίες 

που αφορούν σε θεμελιώδεις παραμέτρους ενός Οργανισμού, όπως σημαντικές προϋποθέσεις και 

εκτιμήσεις, ορισμοί που χρησιμοποιούνται καθώς και η περιγραφή του τομέα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας μπορούν να επεξηγηθούν στο εισαγωγικό μέρος της Δήλωσης Συμμόρφωσης.  Η 

Δήλωση Συμμόρφωσης πρέπει να είναι τόσο μεγάλη όσο χρειάζεται και τόσο μικρή όσο είναι 

δυνατόν προκειμένου η προσοχή των αναγνωστών να επικεντρώνεται στα ουσιώδη σημεία.  

 

Οι προαιρετικοί δείκτες από μια ευρεία γκάμα δεικτών του διεθνούς προτύπου GRI/G4 και, όπου 

χρειάζεται, πρόσθετοι κλαδικοί δείκτες είναι το κλειδί για την κατανόηση του εκάστοτε 

επιχειρηματικού πεδίου αλλά και των ιδιαίτερων προκλήσεων της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

Για κάθε κριτήριο, με το οποίο ο Οργανισμός συμμορφώνεται, καλείται να παρουσιάσει τη δράση 

του σε μια φόρμα με 3 πεδία, όπως φαίνονται στη συνέχεια.  

 

Προσέγγιση 

 

 

 

Επίδοση 

 

 

 
Αξιοπιστία 

 

 

 

 

Για κάθε κριτήριο, για το οποίο ο Οργανισμός επεξηγεί τη μη συμμόρφωσή του με αυτό, καλείται να 
καταθέσει την πρακτική του σε μια φόρμα με 2 πεδία, όπως φαίνονται στη συνέχεια. 
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Προσέγγιση 

 

 

 

Αξιοπιστία 
 

 

 

 

Αν ο Οργανισμός εκδίδει άλλες συναφείς εκθέσεις ή απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης και 

Εταιρικής Υπευθυνότητας, έχει τη δυνατότητα στις παραπάνω φόρμες να σημειώσει παραπομπή σε 

συγκεκριμένα σημεία αυτών των εκθέσεων. Παρόλα αυτά δεν συνίσταται η παραπομπή των 

δεδομένων από ήδη εκδιδόμενους Απολογισμούς Βιωσιμότητας διότι έτσι χάνεται η προστιθέμενη 

αξία της Δήλωσης Συμμόρφωσης. 

 Η Δήλωση Συμμόρφωσης είναι ένα ενιαίο και δομημένο κείμενο τεκμηρίωσης προς τους 

Κοινωνικούς Εταίρους της συνολικής προσέγγισης του Οργανισμού στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης 

και Εταιρικής Υπευθυνότητας.  

Ο κάθε Οργανισμός, θα μπορεί να ανακτήσει το σύνολο της πληροφόρησης που θα έχει 

συμπληρώσει στις φόρμες της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας σε 

ένα ενιαίο αρχείο τύπου PDF, το οποίο θα αποτελεί την ετήσια Δήλωση Συμμόρφωσης στον 

Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανεξάρτητη ετήσια αναφορά/ 

έκθεση Βιωσιμης Ανάπτυξης από τον Οργανισμό αποδεικνύοντας το επίπεδο βιωσιμότητάς του 

προς κάθε ενδιαφερόμενο. 

 

2.5  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η συμβατότητα της Δήλωσης Συμμόρφωσης με τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας επιτρέπει στους 

Οργανισμούς που καταρτούν ήδη Απολογισμούς σύμφωνα με το GRI/G4  ή άλλα διεθνή πρότυπα να 

υποβάλουν τη Δήλωση Συμμόρφωσης στον Κώδικα καταβάλλοντας τη μικρότερη δυνατή 

προσπάθεια.  

Οι Οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα στις παραπάνω φόρμες να σημειώσουν στα εκάστοτε πεδία ότι 

δημοσιοποιούν τα ζητούμενα στοιχεία σε άλλες επίσημα δημοσιευμένες πληροφορίες και να 

παραθέσουν παραπομπή (π.χ. σελίδες, ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι) σε συγκεκριμένα σημεία αυτών 

των πληροφοριών. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι εκδόσεις / αρχεία / εκθέσεις που έχουν 

στηριχθεί στα εξής:  

 Global Reporting Initiative, GRI/G4  

 Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact - Communication on Progress) 
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 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Revision 2011 

 ISO 26000 

 Eco-Management and Audit Scheme, EMAS (EU Regulation 1221/2009) 

 CDP (πρώην Carbon Disclosure Project) 

 International Integrated Reporting Framework, IIRC (ενιαίοι απολογισμοί - integrated reporting) 

 Sustainability Accounting Standards Board, SASB  

 Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ν. 3873/2010, Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, Οκτώβριος 2013) 

Προκειμένου να αυξηθεί η αναγνωσιμότητα και η συγκρισιμότητα των Δηλώσεων Συμμόρφωσης, 

προτείνεται μια μικρή περίληψη των βασικών σημείων, ώστε να διασφαλιστεί η εστίαση στα 

ουσιώδη θέματα και η διαφάνεια της Δήλωσης Συμμόρφωσης.  

Αν ο Οργανισμός εκδίδει άλλες συναφείς εκθέσεις ή απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Εταιρικής Υπευθυνότητας, έχει τη δυνατότητα στις παραπάνω φόρμες να σημειώσει παραπομπή σε 
συγκεκριμένα σημεία αυτών των εκθέσεων. Παρόλα αυτά δεν συνίσταται η παραπομπή των 
δεδομένων από ήδη εκδιδόμενους Απολογισμούς Βιωσιμότητας διότι έτσι χάνεται η προστιθέμενη 
αξία της Δήλωσης Συμμόρφωσης. 

 Η Δήλωση Συμμόρφωσης είναι ένα ενιαίο και δομημένο κείμενο τεκμηρίωσης προς τους 
Κοινωνικούς Εταίρους της συνολικής προσέγγισης του Οργανισμού στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης 
και Εταιρικής Υπευθυνότητας.  

Αντίστροφα, είναι ιδιαίτερα βοηθητικό να συμπεριληφθεί στους Απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης 

και Εταιρικής Υπευθυνότητας των Οργανισμών ένα ευρετήριο / πίνακας αντιστοίχισης για τη 

συμμόρφωση στα κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας με την έννοια του ευρετηρίου / 

πίνακα αντιστοίχησης GRI/G4 ή του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών.    
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2.6  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 
 
Οι προτεινόμενοι δείκτες επίδοσης χρησιμοποιούνται για να απλοποιήσουν τη δημοσιοποίηση 
 
Παρακάτω καταγράφονται οι δείκτες της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Έκδοση Απολογισμών 
Βιωσιμότητας (Global Reporting Initiative – GRI/G4) που είναι ήδη καθιερωμένοι και έχουν πρακτική 
εφαρμογή.  
 
Οι Οργανισμοί που συμμετέχουν στον Κώδικα Βιωσιμότητας δύνανται να δημοσιοποιήσουν τα 
στοιχεία τους στη βάση των δεικτών του GRI/G4. Δύνανται, επίσης, να προσθέσουν κατά βούληση 
δείκτες σε κλαδικούς τομείς δραστηριότητας.  
 
Ο ορισμός και ο υπολογισμός των δεικτών εξηγούνται παρακάτω. 

 
Στρατηγική: κριτήριο 1 
Στρατηγική Ανάλυση & Δράση 

G4-2 Οι βασικές επιδράσεις, κίνδυνοι και ευκαιρίες του Οργανισμού. 

 

Στρατηγική: κριτήριο 2 
Ουσιαστικότητα 

G4-19 Όλα τα ουσιαστικά Θέματα που αναγνωρίστηκαν κατά τη διαδικασία 
καθορισμού του περιεχομένου του Απολογισμού. 

G4-20 Για κάθε ουσιαστικό θέμα, αναφέρονται τα όρια του θέματος εντός του 
Οργανισμού ως εξής: 
• Αναφορά αν το θέμα είναι ουσιαστικό ή όχι εντός του Οργανισμού. 
• Αναφορά οποιουδήποτε ειδικού περιορισμού σχετικά με τα όρια των 
θεμάτων εντός του Οργανισμού. 

  

Στρατηγική: κριτήριο 3 
Στόχοι 

G4-2 Οι βασικές επιδράσεις, κίνδυνοι και ευκαιρίες του Οργανισμού. 

  

Στρατηγική: κριτήριο 4 
Βάθος Αλυσίδας Αξίας 

G4-12 Εφοδιαστική αλυσίδα. 

G4-21 Για κάθε ουσιαστικό θέμα, αναφέρονται τα όρια του θέματος εκτός 
Οργανισμού ως εξής: 
• Αναφορά αν το θέμα είναι ουσιαστικό ή όχι εκτός Οργανισμού. 
• Αναφορά οποιουδήποτε ειδικού περιορισμού σχετικά με τα όρια των 
θεμάτων εκτός Οργανισμού. 

  

Διαχείριση Διαδικασίας: κριτήριο 5 
Υπευθυνότητα 

G4-56 Οι αξίες, αρχές, πρότυπα και κανόνες συμπεριφοράς ενός Οργανισμού όπως 
κώδικες δεοντολογίας και κώδικες συμπεριφοράς. 

  

Διαχείριση Διαδικασίας: κριτήριο 6 
Κανόνες & Διαδικασίες 

G4-56 Οι αξίες, αρχές, πρότυπα και κανόνες συμπεριφοράς ενός Οργανισμού όπως 
κώδικες δεοντολογίας και κώδικες συμπεριφοράς. 
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Διαχείριση Διαδικασίας: κριτήριο 7 
Έλεγχος 

G4-56 Οι αξίες, αρχές, πρότυπα και κανόνες συμπεριφοράς ενός Οργανισμού όπως 
κώδικες δεοντολογίας και κώδικες συμπεριφοράς. 

  

Διαχείριση Διαδικασίας: κριτήριο 8 
Συστήματα Παροχής Κινήτρων 

G4-51a Πολιτικές αμοιβών για το Διοικητικό Συμβούλιο και τα ανώτατα στελέχη. 

G4-54 Υπολογισμός του λόγου της συνολικής ετήσιας αμοιβής (compensation) του 
υψηλότερα αμοιβόμενου προς το μέσο όρο της συνολικής αμοιβής όλων των 
εργαζομένων (χωρίς τη συμμετοχή του υψηλότερα αμοιβόμενου) σε κάθε 
χώρα που υπάρχει σημαντική δραστηριότητα. 

  

Διαχείριση Διαδικασίας: κριτήριο 9 
Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη 

G4-27 Σημαντικά θέματα και προβληματισμοί που προέκυψαν από τη συνεργασία με 
τους συμμετόχους (stakeholder engagement) και πώς ο οργανισμός 
ανταποκρίθηκε σε αυτά τα σημαντικά θέματα και προβληματισμούς –και μέσω 
του απολογισμού του. Αναφορά της ενδιαφερόμενης ομάδας από την οποία 
προέκυψε κάθε σημαντικό θέμα και προβληματισμός. 

  

Διαχείριση Διαδικασίας: κριτήριο 10 
Καινοτομία & Διαχείριση Προϊόντος 

G4-EN5 
 

Ενεργειακή ένταση. 
 

G4-EN6 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. 

  

Περιβάλλον: κριτήριο 11 
Χρήση Φυσικών Πόρων 

G4-EN1 Υλικά που χρησιμοποιούνται κατά βάρος ή όγκο. 

G4-EN3 Κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισμού. 

G4-EN7 Οι μειώσεις των ενεργειακών απαιτήσεων προϊόντων και υπηρεσιών. 

G4-EN8 Συνολική άντληση ύδατος ανά πηγή. 

G4-EN23 Συνολικό βάρος των αποβλήτων, με βάση τον τύπο και τη μέθοδο διάθεσης. 

  

Περιβάλλον: κριτήριο 12 
Διαχείριση Πόρων 

G4-EN1 Υλικά που χρησιμοποιούνται κατά βάρος ή όγκο. 

G4-EN3 Κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισμού. 

G4-EN7 Οι μειώσεις των ενεργειακών απαιτήσεων προϊόντων και υπηρεσιών. 

G4-EN8 Συνολική άντληση ύδατος ανά πηγή. 

G4-EN23 Συνολικό βάρος των αποβλήτων, με βάση τον τύπο και τη μέθοδο διάθεσης. 

  

  
 
 

Περιβάλλον: κριτήριο 13 
Εκπομπές Αερίων σχετικές με το Κλίμα 

G4-EN15 Άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) (Πεδίο εφαρμογής 1). 

G4-EN16 Ενεργειακές έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) (Πεδίο 
Εφαρμογής 2). 

G4-EN17 Άλλες έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) (Πεδίο Εφαρμογής 
3). 

G4-EN18 Ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG). 
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G4-EN19 Μείωση (GHG) των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

  

Κοινωνία: κριτήριο 14 
Εργασιακά Δικαιώματα 

G4-LA6 Τύπος και ποσοστά τραυματισμών, επαγγελματικών ασθενειών, απώλειας 
ημερών εργασίας και απουσιών εργαζομένων και αριθμός θανατηφόρων 
εργατικών ατυχημάτων, ανά περιοχή & φύλο. 

G4-LA8 Θέματα υγείας και ασφάλειας που καλύπτονται στις επίσημες συμφωνίες με 
τα εργατικά σωματεία. 

G4-LA9 Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος ανά εργαζόμενο με βάση το φύλο, 
και με βάση την κατηγορία εργαζομένων. 

G4-LA12 Σύνθεση των διοικητικών οργάνων και κατανομή εργαζομένων ανά κατηγορία 
εργαζομένου σύμφωνα με το φύλο, την ηλικιακή ομάδα, μειονοτική ομάδα και 
άλλους δείκτες διαφορετικότητας. 

G4-HR3 Συνολικός αριθμός περιστατικών διάκρισης και διορθωτικές ενέργειες. 

  

Κοινωνία: κριτήριο 15 
Ίσες ευκαιρίες 

G4-LA6 Τύπος και ποσοστά τραυματισμών, επαγγελματικών ασθενειών, απώλειας 
ημερών εργασίας και απουσιών εργαζομένων και αριθμός θανατηφόρων 
εργατικών ατυχημάτων, ανά περιοχή & φύλο. 

G4-LA8 Θέματα υγείας και ασφάλειας που καλύπτονται στις επίσημες συμφωνίες με 
τα εργατικά σωματεία. 

G4-LA9 Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος ανά εργαζόμενο με βάση το φύλο, 
και με βάση την κατηγορία εργαζομένων. 

G4-LA12 Σύνθεση των διοικητικών οργάνων και κατανομή εργαζομένων ανά κατηγορία 
εργαζομένου σύμφωνα με το φύλο, την ηλικιακή ομάδα, μειονοτική ομάδα και 
άλλους δείκτες διαφορετικότητας. 

G4-HR3 Συνολικός αριθμός περιστατικών διάκρισης και διορθωτικές ενέργειες. 

  

Κοινωνία: κριτήριο 16 
Απασχολησιμότητα 

G4-LA6 Τύπος και ποσοστά τραυματισμών, επαγγελματικών ασθενειών, απώλειας 
ημερών εργασίας και απουσιών εργαζομένων και αριθμός θανατηφόρων 
εργατικών ατυχημάτων, ανά περιοχή & φύλο. 

G4-LA8 Θέματα υγείας και ασφάλειας που καλύπτονται στις επίσημες συμφωνίες με 
τα εργατικά σωματεία. 

G4-LA9 Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος ανά εργαζόμενο με βάση το φύλο, 
και με βάση την κατηγορία εργαζομένων. 

G4-LA12 Σύνθεση των διοικητικών οργάνων και κατανομή εργαζομένων ανά κατηγορία 
εργαζομένου σύμφωνα με το φύλο, την ηλικιακή ομάδα, μειονοτική ομάδα και 
άλλους δείκτες διαφορετικότητας. 

G4-HR3 Συνολικός αριθμός περιστατικών διάκρισης και διορθωτικές ενέργειες. 

  

Κοινωνία: κριτήριο 17 
Ανθρώπινα Δικαιώματα 

G4-HR1 Συνολικός αριθμός και ποσοστό σημαντικών επενδυτικών συμφωνιών και 
συμβάσεων που περιλαμβάνουν όσους για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή έχουν 
υποβληθεί σε έλεγχο σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

G4-HR9 Συνολικός αριθμός και ποσοστό λειτουργιών για τις οποίες έχουν 
πραγματοποιηθεί ανασκοπήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή αξιολογήσεις 
επιπτώσεων. 

G4-HR10 Ποσοστό νέων προμηθευτών που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο σχετικά με το 
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σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

G4-HR11 Σημαντικές πραγματικές ή δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και σχετικές διορθωτικές 
ενέργειες. 

  

Κοινωνία: κριτήριο 18 
Ενίσχυση της Τοπικής Κοινωνίας 

G4-EC1 Άμεση οικονομική αξία που δημιουργείται και διανέμεται. 

  

Κοινωνία: κριτήριο 19 
Πολιτική Επιρροή 

G4-SO6 Συνολική αξία (οικονομικών και σε είδος) συνεισφορών σε πολιτικά κόμματα, 
πολιτικούς και σχετικά ιδρύματα ανά χώρα. 

  

Κοινωνία: κριτήριο 20 
Συμπεριφορά συμμορφούμενη στο Νόμο και την Πολιτική 

G4-SO3 Συνολικός αριθμός και ποσοστό λειτουργιών που αξιολογήθηκαν για 
κινδύνους που σχετίζονται με τη διαφθορά και σημαντικά ευρήματα που 
εντοπίστηκαν στην αξιολόγηση. 

G4-SO5 Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς και διορθωτικές ενέργειες. 

G4-SO8 Χρηματική αξία των σημαντικών προστίμων και συνολικός αριθμός μη 
χρηματικών κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους 
κανονισμούς. 

  

 

3. Απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις  

1. Τι είναι ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας και ποιος είναι ο στόχος του; 

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο ενσωμάτωσης 

των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας στη λειτουργία των Οργανισμών. 

Μέσω της δομής του εξυπηρετεί την ανάγκη υιοθέτησης κανόνων διαφάνειας και λογοδοσίας, 

δηλαδή της παρουσίασης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ενός Οργανισμού (π.χ. πελάτες, 

προμηθευτές, εργαζόμενοι, ΜΚΟ, θεσμικοί φορείς, οικονομικοί αναλυτές, επενδυτές κ.λπ.) του 

τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται την υπεύθυνη λειτουργία του.  

Ο Κώδικας χρησιμοποιεί 20 κριτήρια για να αναδείξει τις κύριες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 

οικονομικές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτελώντας έναν εύχρηστο οδηγό για όσους 

Οργανισμούς ξεκινούν την προσπάθειά τους να υιοθετήσουν τις αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης και 

Εταιρικής Υπευθυνότητας και να παρουσιάσουν την προσέγγισή τους προς αυτές.  

Οι Οργανισμοί μέσω της ετήσιας δημοσιοποίησης της επίδοσής τους προβάλλουν τον τρόπο με τον 

οποίο αντιλαμβάνονται την προσέγγισή τους στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής 

Υπευθυνότητας. Οι πληροφορίες που δίνονται θα είναι διαθέσιμες στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 

του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας και προσβάσιμες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Οι Οργανισμοί που θα συμμετέχουν στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας, ανάλογα με το επίπεδο 

ωρίμανσης τους, θα συνδέονται και με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Βιωσιμότητας. 
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Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και αντλεί τεχνογνωσία από τον 

αντίστοιχο Γερμανικό Κώδικα Βιωσιμότητας ο οποίος έχει αναπτυχθεί από το German Council for 

Sustainable Development (RNE), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες της Ελληνικής αγοράς, το 

μέγεθος των Οργανισμών καθώς και το βαθμό ωρίμανσής τους.  

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Βιώσιμης 

Ανάπτυξης – The Sustainability Code που αποτελεί ένα πρότυπο στη διαχείριση της Βιώσιμης 

Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας προωθώντας τη Βιώσιμη Λειτουργία των Οργανισμών σε 

επίπεδο Διαφάνειας και Αυτοδέσμευσης  σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

2. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας 

 Υποστηρίζει τη σύνδεση των Οργανισμών με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Χρησιμοποιεί 

εμπεριστατωμένη μεθοδολογία σε ό,τι αφορά την πρακτικότητα υποβολής εκθέσεων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Διαχείρισης. 

 Αποτελεί εργαλείο εσωτερικής βελτίωσης ενός Οργανισμού σχετικά με τις προσεγγίσεις του 

στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. 

 Παρέχει πληροφόρηση στους επενδυτές και λειτουργεί ως μέσο μέτρησης των εταιρικών 

αποτελεσμάτων λαμβάνοντας υπόψη μη οικονομικούς δείκτες ανά κριτήριο. 

 Ανταποκρίνεται στις επιταγές της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημοσιοποίηση 

μη οικονομικών πληροφοριών. 

 Διαμορφώνει ένα πλαίσιο «υπεύθυνων προμηθειών» μέσω του οποίου ο κάθε οργανισμός 

αποκτά συγκριτικό πλεονέκτημα στη διαχείριση του δικτύου των προμηθευτών. 

 Αναδεικνύει την εικόνα του οργανισμού ως «υπεύθυνος εταιρικός πολίτης» προς τους 

θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και προς τους πελάτες-καταναλωτές.  

 

3. Ποια είναι η μέθοδος ανάπτυξης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας; 

O Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας, αποτελεί ένα από τα κύρια παραδοτέα της Πρωτοβουλίας 

Sustainable Greece 2020. Η εναρμόνισή του με τα Ελληνικά δεδομένα ξεκίνησε μέσα από μια 

διαδικασία διαλόγου με την Επιτροπή για την Ανάπτυξη του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας στην 

οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, εκπρόσωποι επιχειρηματικών φορέων καθώς 

και στελέχη επιχειρήσεων. Η Επιτροπή κατέληξε στη δημιουργία της πρώτης έκδοσης του Ελληνικού 

Κώδικα Βιωσιμότητας με στόχο την προσαρμογή μιας Ευρωπαϊκής μεθοδολογίας στις ανάγκες της 

ελληνικής αγοράς. 

Το προϊόν αυτής της εργασίας θα βγει σε ανοιχτή διαβούλευση με στόχο την τελική του 

διαμόρφωση. Η διαδικασία διαλόγου και διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί το χρονικό 

διάστημα από 9 έως 29 Φεβρουαρίου 2016.  

Η τελική έκδοση του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας θα παρουσιασθεί επίσημα στην Ελληνική 

αγορά στις 7 Απριλίου 2016. 
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4. Τι κάνει τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας πρακτικό εργαλείο υιοθέτησης πολιτικών Βιώσιμης 

Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας; 

Η πρακτικότητα του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας συνίσταται στο ότι μέσω 4 πυλώνων που 

άπτονται της λειτουργίας όλων των Οργανισμών και με 20 κριτήρια, που καλύπτουν την ολιστική 

προσέγγιση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, δίνει κατευθύνσεις στους Οργανισμούς αναφορικά με το πώς 

να προσεγγίσουν και να υιοθετήσουν  με έναν εύκολο και κατανοητό τρόπο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

και την Εταιρική Υπευθυνότητα.  

Λαμβάνει υπόψη του τις διεθνείς τάσεις στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής 

Υπευθυνότητας, καθώς και τα διαχειριστικά συστήματα που υιοθετούνται από τους Οργανισμούς. 

Έχει δομηθεί ώστε να γίνει κατανοητός για τα στελέχη των Οργανισμών, ζητώντας τους να 

παρουσιάσουν τον τρόπο προσέγγισής τους (μέσω πολιτικών, συστημάτων διαχείρισης και 

διαδικασιών), την επίδοσή τους και την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχουν. 

 

5. Ποιά είναι τα επίπεδα συμμετοχής στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας; 

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς 

ως προς το μέγεθος των Οργανισμών /Επιχειρήσεων, προσαρμόζεται εφαρμόζοντας διαδοχικά 

επίπεδα. Έτσι, κάθε Οργανισμός που επιθυμεί να συνδεθεί με τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης  

και της Εταιρικής Υπευθυνότητας μπορεί να συμμετάσχει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του 

Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, συμπληρώνοντας τα διάφορα επίπεδά του ανάλογα με την 

ωρίμανση των εσωτερικών του διαδικασιών.  

Με αυτό τον τρόπο, προσκαλούμε όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους να συνδεθούν με τα 

θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω μιας συστημικής προσέγγισης και μέσω διαδικασιών που ούτως 

ή άλλως εφαρμόζει κάθε Οργανισμός /Εταιρία και οι οποίες βεβαίως μπορεί να διαφέρουν ανάλογα 

με τα προβλεπόμενα στο κατά περίπτωση νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο. 
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6. Ποιά είναι τα βήματα συμμετοχής ενός Οργανισμού στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας;  

Προωθώντας το συστηματικό τρόπο συμμετοχής κάθε Οργανισμού στον Ελληνικό Κώδικα 

Βιωσιμότητας, έχουν ληφθεί υπόψη τα ήδη υπάρχοντα διαχειριστικά συστήματα που κάθε 

Οργανισμός εφαρμόζει. Συνεπώς, οι Οργανισμοί προσκαλούνται να συμμετάσχουν στον Κώδικα με 

τα παρακάτω βήματα: 

ΒΗΜΑ 1: Επιλέγοντας τα κριτήρια και το επίπεδο εφαρμογής στο οποίο επιθυμούν να απαντήσουν 

και να συνδεθούν.  

ΒΗΜΑ 2: Παρουσιάζοντας τον τρόπο που συμμορφώνονται, δίνοντας πληροφορίες για την 

προσέγγιση και την επίδοσή τους σε κάθε κριτήριο. 

ΒΗΜΑ 3: Αναφέροντας τις διαδικασίες διασφάλισης της αξιοπιστίας των πληροφοριών που 

παραθέτουν για κάθε κριτήριο. 

 

7. Σε ποιούς απευθύνεται ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας; 

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας απευθύνεται σε όλους τους Οργανισμούς, Δημοσίου και 

Ιδιωτικού τομέα, (Επιχειρήσεις, Δημόσιους Φορείς, Πανεπιστήμια, Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Κοινωνίας Πολιτών) ανεξαρτήτου μεγέθους που ενδιαφέρονται να 

ενσωματώσουν Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας στη λειτουργία τους. 

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας έχει αναπτυχθεί με τρόπο που να καλύπτει τη δυνατότητα 

προσέγγισής του από Οργανισμούς κάθε μεγέθους και ωριμότητας. Με αυτό τον τρόπο, ο κάθε 

οργανισμός μπορεί να δει το επίπεδο στο οποίο μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα και στη συνέχεια, 

να επιδιώξει και να εργαστεί προς την κατεύθυνση της περαιτέρω ωρίμανσής του και βελτίωσης της 

προσέγγισής του στα θέματα αυτά. 

 

8. Γιατί ένας Οργανισμός που εκδίδει Απολογισμό Βιωσιμότητας να συμμετάσχει στον Κώδικα; 

Η συμμετοχή ενός Οργανισμού που ήδη εκδίδει Απολογισμό Βιωσιμότητας γίνεται για τους εξής 

λόγους: 

 Απλοποιημένη προσέγγιση στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας. 

Οι Απολογισμοί Βιωσιμότητας καλύπτουν μια πολύ μεγάλη γκάμα πληροφοριών με 

αποτέλεσμα να διαβάζονται από πολύ λιγότερους αναγνώστες από όσους θα επιθυμούσε 

ένας Οργανισμός. Επίσης, η πληροφόρηση που περιλαμβάνεται σε αυτούς δεν 

παρουσιάζεται συχνά με τρόπο εύληπτο για κοινούς χρήστες. 

 Κάλυψη απαιτήσεων της χρηματοοικονομικής αγοράς. Οι απαιτήσεις των εκπροσώπων της 

κεφαλαιαγοράς κατευθύνονται προς μια επιλογή δεικτών επίδοσης που να καλύπτουν 

κριτήρια που ξεκάθαρα και συνοπτικά να παρουσιάζουν τις απαραίτητες πληροφορίες που 
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δείχνουν την επίδοση ενός Οργανισμού στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής 

Υπευθυνότητας. 

 Σύνδεση με τα ήδη δημοσιοποιημένα στοιχεία. Ο Κώδικας, δίνει τη δυνατότητα στους 

Οργανισμούς που εκδίδουν ήδη Απολογισμούς Βιωσιμότητας, να συμπληρώσουν τα 

απαιτούμενα για τη Δήλωση Συμμόρφωσης στον Κώδικα, παρέχοντας παραπομπές σε 

δημοσιευμένες πληροφορίες, αποφεύγοντας τη διπλή δουλειά. Με τον τρόπο αυτό, ένας 

Οργανισμός μπορεί να καλύψει πλήρως και απολύτως τις απαιτήσεις του Κώδικα. 

 Σύνδεση με Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η συμμετοχή των Οργανισμών, 

που ήδη εκδίδουν Απολογισμό στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας, εντάσσονται στο 

ανώτερο επίπεδο του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας εφόσον έχουν συμπληρώσει ή 

επεξηγήσει και τα 15 ή τα 20 κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα στο Επίπεδο 3 και 4 

αντίστοιχα, και καθίστανται αυτομάτως και μέλη της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Βιώσιμης 

Ανάπτυξης – The Sustainability Code. Με αυτό τον τρόπο, ο Οργανισμός παρουσιάζει την 

επίδοσή του σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ενισχύοντας την εταιρική του αξιοπιστία και φήμη. 

 

9. Γιατί ένας Οργανισμός πρέπει να λογοδοτεί για τις επιδόσεις του που σχετίζονται με τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη; 

Οι Οργανισμοί φέρουν κοινή ευθύνη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και θα πρέπει να τεκμηριώνουν 

δημόσια τον τρόπο με τον οποίο ανταπεξέρχονται σε αυτή την ευθύνη.  

Η αγορά κεφαλαίου, πρωτίστως, χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο αυτές τις πληροφορίες για 

να αξιολογεί τις ευκαιρίες και τους κινδύνους σε επενδύσεις ή στη χορήγηση ενός δανείου.  

Επιπροσθέτως, η λογοδοσία των Οργανισμών ως προς τις επιδόσεις τους στα θέματα Βιώσιμης 

Ανάπτυξης και η Υπευθυνότητά τους σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας είναι καθοριστικής 

σημασίας για την προσέλκυση πελατών, την αύξηση των εξαγωγών και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς τους.  

Επίσης, ολοένα μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των καταναλωτών που απαιτούν από τους 

Οργανισμούς την υπεύθυνη λειτουργία τους και την παραγωγή υπεύθυνων προϊόντων/υπηρεσιών. 

Η δημοσιοποίηση της επίδοσης ενός Οργανισμού έχει μεγάλη επίδραση και στον ίδιο τον 

Οργανισμό: η σύνταξη ενός Απολογισμού/μιας έκθεσης δεν απαιτεί μόνο τη συλλογή πληροφοριών, 

αλλά και την προσεκτική εξέταση και ανάλυσή τους. Έτσι, αποκαλύπτονται τρωτότητες, καθώς και 

αναξιοποίητες ευκαιρίες. Ένα ακόμη σημαντικό όφελος είναι ότι το ανθρώπινο δυναμικό 

συνειδητοποιεί τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Υπευθυνότητας και αποκτά 

κίνητρο για να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια. Επίσης, οι Οργανισμοί παρουσιάζουν πόσο καλά 

συνεργάζονται με την κυβέρνηση και την κοινωνία προς μια μορφή ανάπτυξης που είναι βιώσιμη 

συνολικά. Ο καθένας είναι εταίρος σε αυτή την αποστολή.  

 

10. Λόγοι για τους οποίους είναι σημαντική η συγκρισιμότητα 

Το ενδιαφέρον της κοινωνίας για τον υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας των Οργανισμών αυξάνεται 

διαρκώς. Όμως, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των πληροφοριών έως τώρα 
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δυσκολεύει ή καθιστά αδύνατο για το χρήστη να διαπιστώσει πώς λειτουργεί ένας Οργανισμός σε 

σχέση με τους άλλους. Στο λαβύρινθο των συχνά εκτενών απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης, είναι 

συνήθως δύσκολο να διακριθούν τα ουσιώδη θέματα. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για τους 

επενδυτές. Ζητώντας από όλους τους Οργανισμούς να απαντήσουν τα ίδια 20 κριτήρια, οι 

αναγνώστες μπορούν γρήγορα και εύκολα να δουν με μια ματιά τις διαφορές στην ποιότητα των 

παρεχόμενων πληροφοριών. Έτσι, οι δημοσιευμένες πληροφορίες καθίστανται πιο διαφανείς και 

αξιόπιστες.  

 

11. Λόγοι για τους οποίους θα πρέπει ένας Οργανισμός να συμμετάσχει στον Κώδικα 

Βιωσιμότητας όταν υπάρχουν ήδη αρκετά πρότυπα υποβολής εκθέσεων, όπως οι Κατευθυντήριες 

Οδηγίες του ΟΟΣΑ, το ISO 26000, η Διεθνής Πρωτοβουλία για την Έκδοση Απολογισμών 

Βιωσιμότητας (GRI) και το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact). 

Αυτές και άλλες πρωτοβουλίες παρέχουν διεθνή πρότυπα για τη σύνταξη απολογισμών (reporting) 

και πρότυπα διαχείρισης (management standards). Ο Κώδικας Βιωσιμότητας βασίζεται σε αυτά, 

ενισχύει την επίδρασή τους και μπορεί, με τη σειρά του, να αποτελέσει βάση για άλλα. Ανάγει τις 

ενίοτε πολύπλοκες απαιτήσεις στα ουσιώδη. Ο Κώδικας Βιωσιμότητας είναι ένα εργαλείο για 

όλους τους Οργανισμούς και φανερώνει το βαθμό ενσωμάτωσης και εφαρμογής των αρχών 

βιώσιμης ανάπτυξης στη λειτουργία τους με περισσότερη σαφήνεια και πρακτικότητα. Οι 

Οργανισμοί μπορούν να τον χρησιμοποιούν για να τοποθετούνται με τρόπο σαφή. Επιπροσθέτως, ο 

Κώδικας Βιωσιμότητας –ως αρχικό βήμα- μπορεί να βοηθήσει κυρίως τις ΜΜΕ να καταρτίσουν μια 

αναφορά Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με τις προαναφερόμενες αρχές.  

Αντιστρόφως, ο Κώδικας Βιωσιμότητας μπορεί να συνδεθεί με τα εν λόγω παραπάνω πρότυπα. 

Ο Κώδικας, δίνει τη δυνατότητα στους Οργανισμούς που εκδίδουν ήδη άλλους σχετικούς 

απολογισμούς/εκθέσεις, να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα για τη Δήλωση Συμμόρφωσης στον 

Κώδικα, παρέχοντας παραπομπές σε δημοσιευμένες πληροφορίες, αποφεύγοντας τη διπλή 

δουλειά. Με τον τρόπο αυτό, ένας Οργανισμός μπορεί να καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις του 

Κώδικα. (Η παρούσα ερώτηση αφορά τόσο την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Βιώσιμης Ανάπτυξης – The 

Sustainability Code όσο και τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας). 

 

12. Ποια είναι η συνάφεια του Κώδικα Βιωσιμότητας με το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων 

Εθνών 

Οι Οργανισμοί που συμμετέχουν στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών μπορούν, επίσης, 

να χρησιμοποιούν τη Δήλωση Συμμόρφωσης στον Κώδικα Βιωσιμότητας ως έκθεση προόδου στο 

Οικουμενικό Σύμφωνο (COP). Προκειμένου να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Οικουμενικού 

Συμφώνου, η Δήλωση Συμμόρφωσης θα πρέπει να περιέχει μια δήλωση από το ανώτατο διοικητικό 

όργανο του Οργανισμού σε σχέση με τη συνεχή δέσμευσή του στο Οικουμενικό Σύμφωνο και τις 

περαιτέρω προσπάθειες για την εφαρμογή και προαγωγή των δέκα αρχών του. (Η παρούσα ερώτηση 

αφορά τόσο την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Βιώσιμης Ανάπτυξης – The Sustainability Code όσο και τον Ελληνικό 

Κώδικα Βιωσιμότητας). 
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13. Ποιος είναι ο ρόλος του Κώδικα Βιωσιμότητας στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων υποβολής 

εκθέσεων της ΕΕ σε σχέση με τη δήλωση μη οικονομικής φύσης πληροφοριών (non-financial 

disclosure ). 

Στην τροπολογία που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη δήλωση μη οικονομικής 

φύσεως πληροφοριών, ο Κώδικας Βιωσιμότητας αναφέρεται ως ένα κατάλληλο πρότυπο υποβολής 

εκθέσεων για εκείνους τους Οργανισμούς που αφορά η Οδηγία. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι 

οντότητες δημοσίου συμφέροντος, δηλ. εισηγμένες επιχειρήσεις στις ευρωπαϊκές/εθνικές  

χρηματιστηριακές αγορές, πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες  κ.λπ. με 500 εργαζόμενους 

και άνω (Ιούλιος του 2014). Η υιοθέτηση της Οδηγίας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο βρίσκεται σε 

αξιολόγηση από την αντίστοιχη Επιτροπή της Βουλής. (Η παρούσα ερώτηση αφορά τόσο την Ευρωπαϊκή 

Πλατφόρμα Βιώσιμης Ανάπτυξης – The Sustainability Code όσο και τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας). 

 

14. Ποιους ενδιαφέρει ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας; 

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας ενδιαφέρει μια πλειάδα κοινών που επιθυμούν να 

πληροφορηθούν για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ένας Οργανισμός τα θέματα Βιώσιμης 

Ανάπτυξης. Οι κύριες ομάδες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που 

παρουσιάζονται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας είναι:  

 Οι παράγοντες της χρηματοοικονομικής αγοράς για την αναγνώριση ευκαιριών και κινδύνων 

κατά την αξιολόγησης επενδύσεων και δανείων.  

 Οι πελάτες και οι προμηθευτές που δείχνουν ενδιαφέρον για τη διαχείριση θεμάτων Bιώσιμης 

Aνάπτυξης στην αλυσίδα αξίας. 

 Οι υπεύθυνοι Δημόσιοι Φορείς  χάραξης πολιτικής για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

 Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί και η επιστημονική κοινότητα που παρακολουθεί τον τρόπο 

υλοποίησης των πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης Οργανισμών /Επιχειρήσεων. 

 Η ίδια η Διοίκηση ενός Οργανισμού, προκειμένου να διαχειριστεί τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο 

εσωτερικό του Οργανισμού, καθώς και να αναλύσει και να διαχειριστεί ευκαιρίες και κινδύνους.  

 Οι νυν και μελλοντικοί εργαζόμενοι του Οργανισμού, οι οποίοι επιθυμούν να εργάζονται για 

έναν Οργανισμό που επιδεικνύει μια συνολική υπευθυνότητα στη λειτουργία του.  

 Η εφοδιαστική αλυσίδα των μεγάλων Οργανισμών/Επιχειρήσεων προκειμένου να 

χρησιμοποιήσουν ένα εύκολο εργαλείο για τις «Υπεύθυνες Προμήθειες» με το οποίο θα 

μπορούν να παρακολουθούν τις δεσμεύσεις και τις επιδόσεις των συνεργατών τους στα θέματα 

Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Λειτουργίας. 

 

 

15. Πόσο χρόνο διαρκεί κατά μέσο όρο η συμπλήρωση της Δήλωσης Συμμόρφωσης του Ελληνικού 

Κώδικα Βιωσιμότητας με τις αντίστοιχες πληροφορίες για την ετήσια επίδοση του Οργανισμού; 

Αυτό εξαρτάται από το επίπεδο συμμόρφωσης (αν δηλαδή θα πρέπει ένας Οργανισμός να 

απαντήσει σε 5, 10, 15 ή 20 κριτήρια), πόσο ώριμος είναι στη διαχείριση των θεμάτων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης, αν υπάρχουν μηχανισμοί ανάκτησης και επεξεργασίας των απαιτούμενων 
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πληροφοριών, αν θα γραφούν νέα κείμενα ή αν θα γίνουν παραπομπές σε ήδη επεξεργασμένο και 

δημοσιευμένο υλικό. Ακόμη και αν ένας Οργανισμός χρειαστεί να αφιερώσει πολύ χρόνο στη 

διαδικασία αυτή, αξίζει -μέσα από την εργασία αυτή- να καταστεί σαφές στον Οργανισμό ποια 

στρατηγική επιδιώκει σε σχέση με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τους στόχους που επιθυμεί να ορίσει και 

τις δράσεις που επιλέγει για να τους εκπληρώσει.  

 

16. Με ποιο τρόπο ένας Οργανισμός μπορεί να υποστηριχθεί στη συμπλήρωση του Ελληνικού 

Κώδικα Βιωσιμότητας; 

 Ένας Οργανισμός μπορεί να υποστηριχθεί στη συμπλήρωση του Κώδικα εσωτερικά από τον 

κατάλληλα εκπαιδευμένο Υπεύθυνο Διαχειριστικών Συστημάτων,τον Υπεύθυνο Βιώσιμης Ανάπτυξης 

και Εταιρικής Επικοινωνίας καθώς και τον Υπευθυνο ΕΚΕ και εξωτερικά από κατάλληλα 

εκπαιδευμένους και Πιστοποιημένους Συμβούλους. 

 

17. Με ποιο τρόπο γίνεται η εκπαίδευση των στελεχών των Οργανισμών που ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας; 

Τα στελέχη των Οργανισμών που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πιστοποιημένο 

σεμινάριο για τη συμμετοχή/συμπλήρωση στον/του Ελληνικό/ού Κώδικα Βιωσιμότητας μπορούν να 

το κάνουν απευθυνόμενοι σε Φορείς Πιστοποίησης, Ελεγκτικές Εταιρείες και Οργανισμούς, 

αξιολογημένους και εγκεκριμένους από το QualityNet Foundation. Ακόμη, μπορούν να 

απευθυνθούν σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) τα οποία πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση 

ΕΟΠΠΕΠ. Η παροχή εκπαίδευσης πρέπει να γίνεται μόνο από πιστοποιημένους εκπαιδευτές από το  

QualityNet Foundation με το αποκλειστικό εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό του QualityNet 

Foundation. 

 

18. Με ποιο τρόπο επαληθεύονται τα στοιχεία που υποβάλλει ο Οργανισμός στον Ελληνικό 

Κώδικα Βιωσιμότητας και πώς γίνεται η αξιολόγηση των πληροφοριών; 

Μέσω του ελέγχου και της επαλήθευσης από τρίτα μέρη όπως είναι οι Φορείς Πιστοποίησης, οι 

Ελεγκτικές Εταιρείες και Οργανισμοί, συνεργαζόμενοι με το QualityNet Foundation. Η διαδικασία 

ελέγχου θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας. Βάσει των 

απαντήσεων που θα παρέχουν οι Οργανισμοί στον Κώδικα θα δύνανται να αξιολογηθούν από τους 

συνεργαζόμενους Φορείς, ώστε να προκύπτει το επίπεδο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής 

Υπευθυνότητας του Οργανισμού καθώς και τα σημεία στα οποία θα πρέπει να βελτιωθεί η επίδοσή 

τους.  

 

19. Επικαιροποίηση τμημάτων της Δήλωσης Συμμόρφωσης 

Η Δήλωση Συμμόρφωσης του Οργανισμού πρέπει να αναρτάται σε ετήσια βάση. Ο ετήσιος κύκλος 

είναι σημαντικό να τηρείται ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση της επίδοσης του Οργανισμού. 
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Είναι δυνατή η τροποποίηση της Δήλωσης Συμμόρφωσης σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Ωστόσο, 

συνίσταται αυτό να γίνεται μόνο εάν υπάρχει κάποια επείγουσα και σημαντική σχετική ανάγκη π.χ. 

εάν υπάρχουν βασικοί δείκτες επίδοσης που δεν διατίθεντο κατά την έκδοση της Δήλωσης 

Συμμόρφωσης. 

 

20. Δημοσιοποίηση/δημοσίευση της Δήλωσης Συμμόρφωσης του Ελληνικού Κώδικα 

Βιωσιμότητας σε άλλες διεθνείς πλατφόρμες 

Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να ανακτηθεί από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Ελληνικού 

Κώδικα Βιωσιμότητας σε μορφή αρχείου PDF. Ο κάθε Οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό 

το αρχείο PDF της Δήλωσης Συμμόρφωσής του ως ανεξάρτητη έκθεση στον ιστότοπό του και σε 

όποια άλλη δράση επικοινωνίας επιθυμεί. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα ανάρτησης της Δήλωσης 

Συμμόρφωσης στη σελίδα της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Έκδοση Απολογισμών Βιωσιμότητας 

(Global Reporting Initiative GRI/G4), προκειμένου να είναι ορατή διεθνώς. Εκεί, η Δήλωση 

Συμμόρφωσης σχετικά με τον Κώδικα Βιωσιμότητας μπορεί να παρουσιαστεί ως έκθεση GRI/G4 και 

στην εθνική γλώσσα. Για να δείτε τη βάση δεδομένων, επισκεφθείτε το 

http://database.globalreporting.org. 

 

 

http://database.globalreporting.org/

