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SUSTAINABLE GREECE 2020

QualityNet Foundation

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αναπτύσσεται με ένα μοντέλο 20 Κριτηρίων που βασίζονται 

σε διεθνή πρότυπα όπως Global Reporting Initiatives, Global Compact, Οδηγίες του ΟΟΣΑ για 

πολυεθνικές, ISO26000, EFFAS, EMAS, κ.ά.
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•  Στρατηγική Ανάλυση  
& Μέτρα 

• Ουσιαστικότητα
• Στόχοι
•  Στάδιο Αλυσίδας  

Προστιθέμενης Αξίας

• Εργασιακά Δικαιώματα
• Ίσες Ευκαιρίες
• Απασχόληση
• Ανθρώπινα Δικαιώματα
• Τοπική Κοινωνία
• Πολιτική Επιρροή
•  Διαφθορά  

– Διαδικασίες πρόληψης 
παράνομων συμπεριφορών

• Υπευθυνότητα
• Κανόνες & Διαδικασίες
• Έλεγχος
• Σύστημα Παροχής Κινήτρων
• Συνεργασία με Συμμετόχους
•  Καινοτομία & Διαχείριση 

Προϊόντος

• Χρήση Φυσικών Πόρων
• Διαχείριση Πόρων
•  Κλιματική Αλλαγή  

- Σχετικές εκπομπές  
αερίων του θερμοκηπίου

[4 Κριτήρια]

[7 Κριτήρια]

[6 Κριτήρια]

[3 Κριτήρια]
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✓ Υποστηρίζει τη σύνδεση των Οργανισμών με 

τη Βιώσιμη Ανάπτυξη εφόσον χρησιμοποιεί μια 

κοινή με τους Γερμανούς συνεργάτες μας και 

εμπεριστατωμένη μεθοδολογία, σε ό,τι αφορά 

την πρακτικότητα στην υποβολή Εκθέσεων Βι-

ώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Διαχείρισης.

✓ Αποτελεί εργαλείο εσωτερικής βελτίωσης 

ενός Οργανισμού σχετικά με τις προσεγγίσεις 

του στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύ-

θυνης Επιχειρηματικότητας.

✓ Παρέχει πληροφόρηση στους επενδυτές και 

λειτουργεί ως μέσο μέτρησης των εταιρικών 

αποτελεσμάτων λαμβάνοντας υπόψη μη οικο-

νομικούς δείκτες, ανά κριτήριο.

✓ Δίνει τη δυνατότητα παρουσιάσεων με συγκρι-

τικούς δείκτες.

✓ Ανταποκρίνεται στις επιταγές της Οδηγίας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημοσιοποίηση μη 

οικονομικών πληροφοριών.

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

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) (http://www.nachhaltigkeitsrat.de/en/home/) λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιομορφίες της ελληνικής αγοράς, το μέγεθος των Οργανισμών καθώς και το βαθμό ωρίμανσής τους. 
Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας Βιώσιμης 
Ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πρακτικό 

εργαλείο διαφάνειας και αυτοδέσμευσης των οργανισμών σε θέματα Βιώ-

σιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας το οποίο θα απαντά 

στις επιταγές της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημοσιοποίηση μη 

οικονομικών στοιχείων (non-financial reporting). Ουσιαστικά ανταποκρίνεται 

στην ανάγκη μέτρησης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής 

επίδρασης των Οργανισμών.

1 Κώδικας - 4 Περιοχές - 20 Κριτήρια

http://www.nachhaltigkeitsrat.de/en/home
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Θέλοντας να προωθήσουμε το συστημικό τρόπο συμμετοχής κάθε Οργανισμού στον Ελληνικό Κώδικα 
Βιωσιμότητας, έχουμε λάβει υπόψη μας τα ήδη υπάρχοντα λειτουργικά / διαχειριστικά συστήματα που 
ο κάθε Οργανισμός εφαρμόζει και προσκαλούμε τις Εταιρίες, τους Οργανισμούς του Δημοσίου και τους 
Δημόσιους Φορείς να συμμετάσχουν στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας με τα παρακάτω βήματα:

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

 ΒΗΜΑ 2 
Επιλέγοντας τον τρόπο με τον 
οποίο επιθυμούν να απαντήσουν 
σε κάθε κριτήριο ανάλογα με το 
επίπεδο ωρίμανσης στο οποίο 
βρίσκονται, π.χ. το επίπεδο αυ-
τοδέσμευσης, τις πολιτικές που 
αναπτύσσουν, τις διαδικασίες 
που τηρούν και τις επιδόσεις που 
έχουν σε κάθε τομέα.

 ΒΗΜΑ 3 
Παρουσιάζοντας την αξιοπιστία 
των διαδικασιών ελέγχου.

Εφόσον είστε Επιχείρηση/Οργανισμός που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στις ομάδες διαλόγου και 
συμμετοχής στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να 
συνδιαμορφώσετε την τελική μεθοδολογία ενός πολύ σημαντικού εργαλείου που θα διευκολύνει τη 
σύνδεσή σας με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα. info@qualitynet.gr.

Τρόπος Συμμετοχής

• Αυτοδέσμευση 
• Πολιτικές 
• Διαδικασίες

•  Μετρήσιμα 
Στοιχεία

•  Διαδικασίες 
Ελέγχου

•  Διαδικασίες 
Ελέγχου

• Statement

•  Commitment 
/ Reasoning

ΕπεξήγησηΣυμμόρφωση

Ελληνικός 
Κώδικας 

Βιωσιμότητας

Αξιοπιστία Αξιοπιστία

Επίδοση

Προσέγγιση Προσέγγιση
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•  Στρατηγική Ανάλυση  
& Μέτρα

• Υπευθυνότητα

•  Χρήση Φυσικών Πόρων

•  Εργασιακά Δικαιώματα

•  Διαφθορά - Διαδικασίες  
πρόληψης παράνομων 
συμπεριφορών

•  5 Κριτήρια του  
Επιπέδου 1 + 

• Στόχοι

• Διαχείριση Πόρων

• Ίσες Ευκαιρίες

• Απασχόληση

• Τοπική Κοινωνία

•  10 Κριτήρια του  
Επιπέδου 2 + 

• Κανόνες & Διαδικασίες

• Έλεγχος

•  Κλιματική αλλαγή - 
Σχετικές εκπομπές αε-
ρίων του θερμοκηπίου 

• Ανθρώπινα Δικαιώματα

• Πολιτική Επιρροή

•  15 Κριτήρια του  
Επιπέδου 3 + 

• Ουσιαστικότητα 

•  Στάδιο Αλυσίδας  
Προστιθέμενης Αξίας

•  Σύστημα Παροχής 
Κινήτρων

•  Συνεργασία  
με Συμμετόχους

•  Καινοτομία &  
Διαχείριση Προϊόντος

Επίπεδο 1 
5 Κριτήρια

Επίπεδο 2 
10 Κριτήρια

Επίπεδο 3 
15 Κριτήρια

Επίπεδο 4 
20 Κριτήρια
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Ανάπτυξη του Ελληνικού  
Κώδικα Βιωσιμότητας
Η ανάπτυξη του Κώδικα Βιωσιμότητας στα εθνικά δεδομένα ξεκίνησε μέσα από μια διαδικασία διαλόγου 
στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και στελεχών επιχειρήσεων. Η ομάδα εργασίας 
κατέληξε στη δημιουργία του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας με στόχο την προσαρμογή μιας Ευρω-
παϊκής μεθοδολογίας στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

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 Υπεύθυ-
νης Eπιχειρηματικότητας μπορεί να συμμετάσχει σε μια εθνική πλατφόρμα Βιωσιμότητας, συμπληρώνο-
ντας 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 ού-
τως ή άλλως εφαρμόζει κάθε Οργανισμός /Εταιρία και οι οποίες βεβαίως μπορούν (ή και) διαφέρουν 
ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο κατά περίπτωση νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο.

Εφαρμόζοντας διαδοχικά τα κριτήρια του Κώδικα
Επίπεδα Συμμετοχής
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