Συνοπτική παρουσίαση
του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
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Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα δομημένο σύστημα ως προς τη διαφάνεια
και την αυτοδέσμευση των Οργανισμών/ Επιχειρήσεων. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη
μέτρησης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης των Οργανισμών/
Επιχειρήσεων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους ως προς:
• την ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας στη
λειτουργία τους,
• την ενδυνάμωση της εξαγωγικής δραστηριότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων,
• την εξεύρεση κεφαλαίων, μέσω της θετικής αξιολόγησης της χρηματοπιστωτικής αγοράς
και των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων,
• την ένταξη τους σε διεθνή Δίκτυα «Υπεύθυνων Προμηθευτών» και
• την ανταπόκριση τους στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για δημοσιοποίηση μηχρηματοοικονομικών στοιχείων (on disclosure of non-financial information).
Παράλληλα, προσδίδει προστιθέμενη αξία στην υιοθέτηση πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης
και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, ενώ συμβάλλει στην εξωστρέφεια και στην
ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
 Βασίζεται σε διεθνή πρότυπα αναφοράς (όπως το Global Reporting Initiative, United
Nations Global Compact, οι Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές, EFFAS, EMAS) και σε
διαχειριστικά συστήματα που ήδη εφαρμόζουν οι Οργανισμοί ( όπως τα ISO 26000, 9000,
14000).
 Συνδέεται με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Βιωσιμότητας - The Sustainability Code δίνοντας
προστιθέμενη αξία στους συμμετέχοντες Οργανισμούς/ Επιχειρήσεις, καθώς και
παρουσιάζει το επίπεδο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Λειτουργίας τους σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο.

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 για τη Βιώσιμη Ελλάδα Sustainable Greece 2020.
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ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
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 των οποίων η οργάνωση βασίζεται σε

Συστήματα Διαχείρισης.

ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Συμβάλλει στην εταιρική αναβάθμιση μέσω της υιοθέτησης πολιτικών Βιώσιμης
Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Επιπλέον υποστηρίζει τη δημιουργία
Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης για τον Οργανισμό/Επιχείρηση.
 Αποτελεί εργαλείο αυτοαξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης.
 Ενισχύει την εξωστρέφεια των Οργανισμών/ Επιχειρήσεων καθότι συνδέεται με τον
Ευρωπαϊκό Κώδικα Βιωσιμότητας –The Sustainability Code.
 Συμβάλλει στην θετική αξιολόγηση των εταιρικών αποτελεσμάτων από τους επενδυτές,
μέσω της πληροφόρησης που παρέχει για τους μη-χρηματοοικονομικούς δείκτες.
 Εντάσσει τον Οργανισμό/ Επιχείρηση σε Δίκτυο «Υπεύθυνων Προμηθευτών», μέσω του
οποίου αποκτάται

συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τη συνεργασία του με τους

πελάτες. Παράλληλα συμβάλλει στην υπεύθυνη διαχείριση της προμηθευτικής του
αλυσίδας.
 Αναδεικνύει την εικόνα του Οργανισμού/ Επιχείρησης τόσο ως «Υπεύθυνος Εταιρικός
Πολίτης», όσο και ως ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ προς τους συνεργάτες και πελάτες
του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο
210-6898594 ή με email: gsc@sustainablegreece2020.com
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