
 

 

 
 

Το SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY αποτελεί τον τεχνικό επιχειρηματικό δείκτη αξιολόγησης 
των επιδόσεων ενός οργανισμού στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στοχεύει στη δημιουργία του Χάρτη της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα ώστε να καταστεί́ σημείο αναφοράς 
όλων των επιχειρήσεων που έχουν μια ολιστική προσέγγιση στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω της ανάπτυξης 
πολιτικών, πρωτοβουλιών και συστημάτων, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία μιας Βιώσιμης Οικονομίας –
Κοινωνίας. 

 
Μέσω τεχνικής αξιολόγησης αναδεικνύει την ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece», των 
εταιριών εκείνων που έχουν εφαρμόσει μια ολιστική́ προσέγγιση στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στην 
επιχειρηματική́ τους λειτουργία και οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα και παραδείγματα προς 
μίμηση. 

 
Στο DIRECTORY μπορούν να συμμετέχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, που έχουν αναγνωρίσει τη 
συμβολή́ των θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην ανταγωνιστικότητα 
και στην εξωστρέφειά τους. 

 
Το SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY αξιολογεί -κατατάσσει - διακρίνει τις επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν σε αυτό́, σε τρία επίπεδα, ως εξής: 
Sustainability Leaders, Top Sustainable Companies, Sustainable Companies. 
Καθώς δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ευρύτερη ωριμότητα της αγοράς στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
έχει αποφασισθεί να επικοινωνείται δημόσια η ομάδα των εταιριών που εντάσσεται στον επιχειρηματικό δείκτη, 
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ανεξάρτητης Κριτικής Επιτροπής, η οποία και καθορίζει τη βάση της 
αξιολόγησης για κάθε επίπεδο. Η αξιολόγηση και η κατάταξη των επιχειρήσεων στα παραπάνω επίπεδα 
επικοινωνείται εσωτερικά́ στην κάθε Επιχείρηση, δίνοντάς της την αντίστοιχη έκθεση αξιολόγησης . 

 
Ο τρόπος κατάταξης των επιχειρήσεων στο DIRECTORY στηρίζεται σε τρία στάδια: 

 
• Στις Πρωτοβουλίες, Δράσεις & Προγράμματα, που οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν πάνω στους Πυλώνες της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
• Στις Πολιτικές, στα Συστήματα και στις Διαδικασίες που αναπτύσσουν και υποστηρίζουν την Υπεύθυνη 
Επιχειρηματικότητά τους. 
• Στη Δημοσιοποίηση της Επίδρασης 
Ειδικότερα, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν σε επιλεγμένες θεματικές/ 
κριτήρια καταγράφοντας τις Πρωτοβουλίες - Δράσεις - Προγράμματα, τις Πολιτικές, τα Συστήματα και τις 
Διαδικασίες που αναπτύσσουν. 

 
Ανάλογα με το βαθμό́ κάλυψης των εν λόγω κριτήριων και σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης που 
αναφέρονται παρακάτω, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις κατατάσσονται στα τρία επίπεδα του 
SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY. 



 

 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
 

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Το SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY απευθύνεται προς όλες τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 
πολιτικές/διαδικασίες παρακολουθώντας την επιχειρηματική τους επίδραση στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και 
την ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες & δράσεις που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την 
Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα. Ειδικότερα, οι εταιρίες που ανήκουν σε πολυεθνικούς Ομίλους, και 
ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες με την μητρική́ εταιρία, έχουν τη δυνατότητα να αναφερθούν στη μητρική́ 
εταιρία (με βάση τις πολιτικές που εφαρμόζονται διεθνώς). 

 
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY θα πρέπει να 
ανταποκριθούν μερικώς ή ολικώς στα παρακάτω στάδια: 

 
ΣΤΑΔΙΟ 1: Πρωτοβουλίες & Δράσεις 
Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών & Δράσεων στους 5 Πυλώνες Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΓΟΡΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ) που οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν τα τελευταία 3 χρόνια και που συμμετέχουν ή όχι στο θεσμό 
Bravo Sustainability Dialogue & Awards. 

 
Εφ όσον οι πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων συμμετέχουν στο θεσμό BRAVO λαμβάνουν με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ένα Stakeholder Engagement Report, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι βαθμολογίες που έχουν 
λάβει από κάθε ομάδα καθώς και το πλήθος των Ενεργών Πολιτών που ενημερώθηκαν για την κάθε 
πρωτοβουλία, ενισχύοντας τη δύναμη του διαλόγου ως ένα μέσο καλλιέργειας της αντίληψης για τις πρωτοβουλίες 
που αναπτύσσει η κάθε επιχείρηση. 

 
ΣΤΑΔΙΟ 2: Πολιτικές, Συστήματα και Διαδικασίες 
Ανάπτυξη Πολιτικών, Συστημάτων & Διαδικασιών και συμπλήρωση των 20 κριτηρίων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 
Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Συμμόρφωσης για τη συμπλήρωση των κριτηρίων σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Directory εδώ. 

https://www.sustainablegreece2020.com/userfiles/files/%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82%2020%20%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CE%95%CE%9A%CE%92_Directory%20label.pdf
https://greekcode.sustainablegreece2020.com/userfiles/files/ComplianceGuide_SustainabilityPerformanceDirectory.pdf


 

 

ΣΤΑΔΙΟ 3: Δημοσιοποίηση της Επίδρασης 
Παρουσίαση του τρόπου Δημοσιοποίησης μη οικονομικών δεδομένων: 

• Μη-δημοσιοποίηση 
• Έκδοση Απολογισμού́-Συμμετοχή́ στον Ελληνικό́ Κώδικα Βιωσιμότητας 
• Έκδοση Απολογισμού ́ή Συμμετοχή́ στον Ελληνικό́ Κώδικα Βιωσιμότητας με επαλήθευση από́ εξωτερικό ́

φορέα. 
 
 

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Με στόχο την κατάταξη των επιχειρήσεων στα τρία επίπεδα του SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY 
λαμβάνονται υπ’ όψιν τα κάτωθι: 
SUSTAINABLE LEADERS 
Για την ανάδειξη των SUSTAINABLE LEADERS οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα πρέπει ως προϋπόθεση να: 

✓ έχουν αναπτύξει και καταθέσει μέσω του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, Πρωτοβουλίες – Δράσεις 
- Προγράμματα που καλύπτουν και τους 5 Πυλώνες (Governance, Market, Environment, Society, In Action). 
Επιπροσθέτως, οι παραπάνω πρωτοβουλίες οφείλουν μέσα από ́ τη διαδικασία αξιολόγησης να 
συγκεντρώνουν βαθμό́ τουλάχιστον 2 για την κάθε μία. 

✓ έχουν συμπληρώσει όλα τα κριτήρια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. 
ΤΟP SUSTAINABLE COMPANIES 
Για την ανάδειξη των TOP SUSTAINABLE COMPANIES οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα πρέπει ως προϋπόθεση να: 

✓ έχουν αναπτύξει και καταθέσει μέσω του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, Πρωτοβουλίες - Δράσεις - 
Προγράμματα που καλύπτουν τουλάχιστον τους 3-4 Πυλώνες (Governance, Market, Environment, Society, In 
Action). Παράλληλα, οι παραπάνω πρωτοβουλίες οφείλουν να συγκεντρώνουν αξιολόγηση με βαθμό ́
τουλάχιστον 2,5 ως Μ.Ο. όλων. 

✓ έχουν συμπληρώσει μερικώς όλα ή μέρος των κριτήριων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. 
SUSTAINABLE COMPANIES 
Σε αυτό́ το επίπεδο εντάσσονται όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο DIRECTORY και δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις που τίθενται παραπάνω για τις κατηγορίες των Sustainable Leaders και των Top Sustainable Companies. 

https://observatory.sustainablegreece2020.com/home/
https://greekcode.sustainablegreece2020.com/gr/sustainability-code/krithria-amp-deiktes.12.html
https://observatory.sustainablegreece2020.com/home/
https://greekcode.sustainablegreece2020.com/gr/sustainability-code/krithria-amp-deiktes.12.html


 

 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
ΣΤΑΔΙΟ 1 
Για το Στάδιο 1 λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία από ́τις Πρωτοβουλίες – Δράσεις - Προγράμματα της κάθε 
επιχείρησης, όπως προκύπτει είτε από την αξιολόγηση τους από επιτροπή είτε από́ τη συμμετοχή τους στη 
Διαδικασία Διαλόγου του Θεσμού́ BRAVO μέσα από ́τις ακόλουθες εμπλεκόμενες ομάδες: 

1. Stakeholders Engagement Group σε ποσοστό 40% με αξιολόγηση από́ απόσταση 
2. Experts’ Committees σε ποσοστό ́50% με συμμετοχή́ στις ομάδες διαλόγου 
3. Ενεργοί́ Πολίτες σε ποσοστό́ 10% με δικτυακή́ συμμετοχή́ 

Για τις επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν στην ανοικτή́ διαδικασία διαλόγου του Θεσμού́ BRAVO, η αξιολόγηση 
των πρωτοβουλιών τους γίνεται από ́Επιτροπή́ Εμπειρογνωμόνων του QNF. 
Η αξιολόγηση των Πρωτοβουλιών - Προγραμμάτων βασίζεται σε μια σειρά́ κριτήριων, τα οποία καλύπτουν 
συγκεκριμένες θεματικές με διαφορετικές βαρύτητες συμμετοχής στο τελικό́ αποτέλεσμα ανάλογα με το μέγεθος 
της επιχείρησης, όπως αυτά́ εμφανίζονται στο παρακάτω πίνακα: 

 

  ΟΜΑΔΑ Α- 
ΜΙΚΡΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Β- 
ΜΙΚΡΟ- 
ΜΕΣΑΙΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Γ- 
ΜΕΣΑΙΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Δ- 
ΜΕΓΑΛΕΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΕΣ 

1 Κάλυψη ανάγκης 10% 10% 15% 15% 

2 Εμπλοκή́ συμμετοχών ή/ και εταιρικός 
εθελοντισμός (stakeholder engagement) 

10% 10% 5% 5% 

3 Διάρκεια & συνέχεια πρακτικής 15% 15% 10% 10% 

4 Συνάφεια της πρακτικής με την επίδραση 
μιας εταιρίας στην κοινωνία και στο 
περιβάλλον 

10% 10% 15% 15% 

5 Επίδραση στο "κοινό́" στο οποίο 
απευθύνεται η πρακτική́(impact) 

10% 10% 15% 15% 

6 Σχέση μεγέθους εταιρίας με την επίδραση 
της πρακτικής 

20% 20% 10% 10% 

7 Πρωτοτυπία και Καινοτομία 5% 5% 10% 10% 

8 Τρόπος/ Διαδικασία σχεδιασμού ́
και υλοποίηση πρακτικής 

5% 5% 15% 15% 

9 Δυνατότητα αναπαραγωγής της 
πρακτικής 

15% 15% 5% 5% 

 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. ΣΤΑΔΙΟ 1 
Για  το  κριτήριο  του  ΣΤΑΔΙΟΥ  1  λαμβάνεται  υπ’  όψιν  οι  πρωτοβουλίες  /δράσεις  που  αναπτύσσονται.  
Η κάθε υποψηφία πρωτοβουλία/δράση αξιολογείται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια και το κάθε 
κριτήριο βαθμολογείται με μια κλίμακα από́ το 0 έως το 4, η οποία αντιστοιχεί́ στην παρακάτω περιγραφή́ 
σύμφωνα με τον βαθμοί́ κάλυψης/ εφαρμογής του κάθε κριτηρίου: 
0= μη ανταπόκριση στο κριτήριο 
1= μερική́ ανταπόκριση 
2= καλή́ ανταπόκριση 
3=πολύ́ καλή́ ανταπόκριση 
4= εξαιρετική́ ανταπόκριση 



 

 

 
Να υπογραμμιστεί́ πως σε περίπτωση που ο αξιολογητής αφήσει κενό́ κάποιο κριτήριο στη φόρμα αξιολόγησης, 
λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη βαθμολογία, δηλαδή́ το μηδέν (0). 

 
Περισσότερες πληροφορίες για την αναλυτική́ μεθοδολογία ΕΔΩ 
 Το κριτήριο του ΣΤΑΔΙΟΥ 1 έχει βαρύτητα 25%  

 
2. ΣΤΑΔΙΟ 2 
Για το κριτήριο του ΣΤΑΔΙΟΥ 2  λαμβάνεται υπ’ όψιν η πληρότητα συμπλήρωσης των κριτηρίων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε δυο επίπεδα. 

 
Σύμφωνα με τον βαθμό́ κάλυψης του κάθε κριτηρίου λαμβάνεται η αντίστοιχη 
βαθμολόγηση: 1= μη κάλυψη (μη συμπλήρωση του κριτηρίου) 
2= μερική́ κάλυψη (συμπλήρωση μέρους του κριτηρίου ή επεξήγηση για τη μη συμπλήρωση) 
3= καλή́ κάλυψη χωρίς επαρκή́ τεκμηρίωση (πλήρης συμπλήρωση των διοικητικών πρακτικών του κριτηρίου, αλλά ́
ελλιπής συμπλήρωση των δεικτών επίδοσης) 
4= εξαιρετική́ κάλυψη με πλήρη τεκμηρίωση (πλήρης συμπλήρωση του κριτηρίου & δείκτες επίδοσης) 
 Το κριτήριο του ΣΤΑΔΙΟΥ 2 έχει βαρύτητα 50%  

 
3. ΣΤΑΔΙΟ 3 
Για το κριτήριο του ΣΤΑΔΙΟΥ 3 λαμβάνεται υπ΄ όψιν η δήλωση της επιχείρησης για τον τρόπο Δημοσιοποίησης μη 
οικονομικών δεδομένων και λαμβάνουν την αντίστοιχη βαθμολόγηση: 
1=Μη-δημοσιοποίηση 
2=Έκδοση Απολογισμού ́
3=Συμμετοχή́ στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
4= Έκδοση Απολογισμού́ ή Συμμετοχή́ στον Ελληνικό ́Κώδικα Βιωσιμότητας με επαλήθευση από́ εξωτερικό ́φορέα 
 Το κριτήριο του ΣΤΑΔΙΟΥ 3 έχει βαρύτητα 25%  

 
 ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
Η κατάταξη των επιχειρήσεων στο SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ως Sustainable Leaders, Top Sustainable 
Companies, Sustainable Companies είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης δυο επιτροπών. 
Η αρχική́ αξιολόγηση πραγματοποιείται από́ την Τεχνική́ Επιτροπή́, η οποία αποτελείται από ́δυο ομάδες 
εμπειρογνωμόνων στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, από́ στελέχη του QualityNet Foundation & από́ εκπροσώπους 
των Ελεγκτικών Φορέων. Η τελική́ αξιολόγηση και τελική́ έγκριση της κατάταξης πραγματοποιείται από́ την 
Ανεξάρτητη Κριτική́ Επιτροπή́ αποτελούμενη από́ έγκριτα μέλη της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής 
κοινότητας. 

 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Η Τεχνική́ Επιτροπή́ επικεντρώνεται στην αξιολόγηση του βαθμούκάλυψης των κριτήριων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ με στόχο την αξιολόγηση του τρόπου υιοθέτησης των πολιτικών και διαδικασιών και των 
αποτελεσμάτων που υποστηρίζουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα στην λειτουργία 
των Επιχειρήσεων και την κατάταξή τους στο DIRECTORY. 
Η Τεχνική́ Επιτροπή́ αποτελείται από́ δυο ομάδες εμπειρογνωμόνων στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης που 
απαρτίζονται από́ στελέχη του QualityNet Foundation (QNF) και από́ εκπροσώπους των Ελεγκτικών Φορέων. 

http://bravosustainabilityawards.com/wp-content/uploads/2019/09/Methodologia_Business_Bravo-SDA.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Τα μέλη των δυο ομάδων εμπειρογνωμόνων εξετάζουν το σύνολο των συμμετοχών και αξιολογούν σύμφωνα με 
την αναλυτική́ μεθοδολογία του DIRECTORY και τον οδηγό́ αξιολόγησης. 

• Η κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση αξιολογείται με 2 βαθμολογίες. Η μια βαθμολογία δίνεται από́ τους 
εμπειρογνώμονες του QNF και η δεύτερη προκύπτει από́ τους εκπροσώπους των Ελεγκτικών Φορέων. 

• Η τελική́ βαθμολογία για την κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση προκύπτει από́ το Μ.Ο. της βαθμολογίας των δυο 
μερών της Τεχνικής Επιτροπής, εφ όσον η απόκλιση δεν είναι παραπάνω από 1 βαθμό. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα πρέπει να αποφασισθεί ο τελικός βαθμός μετά από διαβούλευση των συμμετεχόντων στην 
τεχνική επιτροπή. 

Με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της όλης διαδικασίας και της αμεροληψίας, τα μέλη της Τεχνικής 
Επιτροπής δεν θα μπορούν να αξιολογήσουν επιχειρήσεις στις οποίες έχουν προσφέρει υπηρεσίες 
συμβουλευτικής φύσεως αναφορικά́ με τη συγγραφή́ Απολογισμού́ Βιωσιμότητας. 

 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Το QualityNet συγκεντρώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων σε όλα τα στάδια, καταχωρεί́ τη βαθμολογία 
και εξάγει τα τελικά́ αποτελέσματα. 

 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Η Ανεξάρτητη Κριτική́ Επιτροπή́ επικεντρώνεται στην επιβεβαίωση και την έγκριση των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης και της τελικής κατάταξης των εταιριών. 

 
Πιο αναλυτικά́, τα μέλη της Ανεξάρτητης Κριτικής Επιτροπής: 

• Καλούνται να παραλάβουν τις τελικές αξιολογήσεις των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, τις οποίες και θα 
ελέγξουν με δειγματοληπτικό́ τρόπο σε ένα διάστημα 15 ημερών. 

• Επιβεβαιώνουν και εγκρίνουν την τελική́ αξιολόγηση της Τεχνικής Επιτροπής, καθώς και διαχειρίζονται 
διαφωνίες και ενστάσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά́ τη διάρκεια της αξιολόγησης. 

• Διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τη βαθμολογία μέρους των κριτηρίων που έχουν ήδη αξιολογηθεί́. 

• Αποφασίζουν τη τελική́ κατάταξη των επιχειρήσεων στα τρία επίπεδα των Sustainable Leaders, Top Sustainable 
Companies & Sustainable Companies κατά́ τη διάρκεια μιας συνάντησης με τα υπόλοιπα μέλη της Ανεξάρτητης 
Κριτικής Επιτροπής. 

 
 ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY 
ΣΤΑΔΙΟ 1: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1. Επιλέξτε τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που έχετε αναπτύξει με βάση τους 5 Πυλώνες της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΓΟΡΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ σύμφωνα με το αναλυτικό 
αρχείο εδώ. 

2. Καταγράψτε τα προγράμματα σας στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. 
 

ΣΤΑΔΙΟ 2: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
Στην κατηγορία αυτή οι εταιρείες καλούνται να καταθέσουν την ανάπτυξη πολιτικών, συστημάτων & 
διαδικασιών που αναπτύσσουν μέσω της συμπλήρωσης των 20 κριτηρίων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. 
Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Συμμόρφωσης για τη συμπλήρωση των κριτηρίων σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Directory εδώ.

http://bravosustainabilityawards.com/wp-content/uploads/2019/09/BravoBusiness-ThematicPillars-1.pdf
https://observatory.sustainablegreece2020.com/home/
https://www.sustainablegreece2020.com/userfiles/files/%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82%2020%20%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CE%95%CE%9A%CE%92_Directory%20label.pdf
https://greekcode.sustainablegreece2020.com/userfiles/files/ComplianceGuide_SustainabilityPerformanceDirectory.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 

 
Βήματα συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: 

 
Οι νέοι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα: 
1. Εγγραφείτε στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  με   τα   πλήρη   στοιχεία   του   Οργανισμού σας 
https://greekcode.sustainablegreece2020.com/ 
2. Συνδεθείτε στην πλατφόρμα του Κώδικα με το email και τον κωδικό πρόσβασης σας. 
3. Συμπληρώνετε τα κριτήρια με βάση τις οδηγίες επιλέγοντας το αντίστοιχο έτος υποβολής. 
Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον διαθέσιμο πίνακα. Για τη συμπλήρωση των κριτηρίων με το σύνολο των 
πληροφοριών που απαιτούνται. Επίσης, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Συμμόρφωσης για τη 
συμπλήρωση των κριτηρίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Directory εδώ. Η συμπλήρωση μπορεί να γίνει 
είτε με τις offline φόρμες εργασίας ή με την κατευθείαν online καταχώρηση. 
4. Μπορείτε να αποδώσετε τις πληροφορίες στην αγγλική γλώσσα (προαιρετική επιλογή). 
5. Ολοκληρώστε την καταγραφή των πληροφοριών ανά κριτήριο και προχωρήστε σε ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗ των δεδομένων σας. 
6. Μπορείτε να δείτε την υποβληθείσα συμμετοχή σας επιλέγοντας το πεδίο ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ από το menu. 

 
ΣΤΑΔΙΟ 3: ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 
Δηλώνετε τους τρόπους με τους οποίους δημοσιοποιείται την εταιρική σας επίδραση στη φόρμα 
δήλωσης. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Η ομάδα του QualityΝet Foundation είναι στη διάθεση σας για να υποστηρίξει την διαδικασία 
συμμετοχής της εταιρίας σας. 

 
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο 210-6898593 ή info@qualitynet.gr  

 
 
 
 
 
 
 

http://greekcode.sustainablegreece2020.com/gr/registration
https://greekcode.sustainablegreece2020.com/
https://greekcode.sustainablegreece2020.com/
http://greekcode.sustainablegreece2020.com/
https://greekcode.sustainablegreece2020.com/userfiles/files/Table20criteriaGSC_Directorylabel(1).pdf
https://greekcode.sustainablegreece2020.com/userfiles/files/ComplianceGuide_SustainabilityPerformanceDirectory.pdf
https://greekcode.sustainablegreece2020.com/gr/database-list
mailto:info@qualitynet.gr

