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Από την υποχρεωτικότητα στην ενίσχυση της εξωστρέφειας 
και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων

Η πρόσφατη έκδοση των διευκρινιστικών οδηγιών για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών 
(Ν. 4403/2016) ως προς τη διαφάνεια και τη δέσμευση των επιχειρήσεων στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, καθώς και στη μέτρηση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
επίδοσής τους, δίνει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου αναφοράς και 
ενσωμάτωσης των Αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο μοντέλο και τις διαδικασίες λειτουργίας τους. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΡΑ

Η επιχειρηματική κοινότητα καλείται σήμερα να ανταποκριθεί στην 
πρόσκληση της εναρμόνισης που θέτουν οι παραπάνω Οδηγίες με ορίζοντα  
την 30η Σεπτεμβρίου 2017, όπου μια μεγάλη ομάδα επιχειρήσεων: 

Εισηγμένες Εταιρίες: Μη Εισηγμένες Εταιρίες:

•  Εταιρίες με προσωπικό άνω των  
500 ατόμων,

•  Εταιρίες με προσωπικό έως 500 
άτομα 

•  Θυγατρικές Εταιρίες 
στην Ελλάδα εισηγμένων 
επιχειρήσεων στη χώρα 
προέλευσης

•  Μεγάλες με M.O 
απασχολούμενων μεγαλύτερο 
των 250 ατόμων και κύκλο 
εργασιών μεγαλύτερο των 
40.000.000, 

•  Μεσαίες με Μ.Ο 
απασχολούμενων 50-249 
ατόμων και κύκλο εργασιών 
από 8.000.000 έως και 
39.999.999 και  

•  Μικρές  με Μ.Ο. 
απασχολούμενων 10-49 
ατόμων και κύκλο εργασιών 
από 700.000 έως 7.999.999
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 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ είναι συνδεδεμένος με τον ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 
ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, και αποτελεί επίσημο πλαίσιο αναφοράς, για τη μη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απαντά στις απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας όπως 

αυτές διατυπώνονται στις διατάξεις του ν.4403/2016 σε συνδυασμό με την με αριθμό 
62784/06-06-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Μπορείτε να δείτε την αντιστοίχηση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
με τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  αποτελεί ένα δομημένο σύστημα 
ολιστικής προσέγγισης, το οποίο ενσωματώνει μια  σειρά από διεθνή πρότυπα & 

πλαίσια αναφοράς πουι χρησιμοποιούνται ευρέως από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
και Πολυεθνικές (GRI, UN Global Compact, ISO, EMAS, EFFAS, κ.α

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Με τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ υποστηρίζεται αποτελεσματικά η 
κανονιστική απαίτηση της ευρωπαϊκής οδηγίας και της ελληνικής νομοθεσίας για 

τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, καθώς μπορεί να 
αποτελέσει τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων κάθε εταιρείας.

Χαρακτηριστικά Κώδικα:

✔ Δίνει κατευθύνσεις σχετικά με τον τρόπο 
ενσωμάτωσης των αρχών Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας στη 
λειτουργία των Επιχειρήσεων  & αποτελεί 
εργαλείο αυτοβελτίωσης. 

✔ Παρέχει πληροφόρηση στους επενδυτές 
και λειτουργεί ως μέσο αξιολόγησης 
της εταιρικής δραστηριοποίησης και 
συγκρισιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη μη-
χρηματοοικονομικούς δείκτες.

✔ Αναδεικνύει την εικόνα του Οργανισμού ως 
«Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης» προς τους 
Θεσμικούς και Κοινωνικούς Φορείς, καθώς 
και ως προς τους πελάτες-καταναλωτές του. 

Κριτήρια Επιλογής:

✔ Ο Κώδικας είναι απλός, ευέλικτος 
και εύκολος στη χρήση (αποτελείται 
από 4 πυλώνες και 20 κριτήρια) 
και ανταποκρίνεται στις διεθνείς και 
εθνικές απαιτήσεις. 

✔ Διευκολύνει τις Επιχειρήσεις 
στη δέσμευση και εφαρμογή 
των ζητημάτων Βιωσιμότητας 
χρησιμοποιώντας διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα.

✔ Συνδέει την επιχείρηση με Δίκτυα 
Υπεύθυνων Προμηθευτών 
ενισχύοντας την εξωστρέφεια & 
ανταγωνιστικότητα της.

http://greekcode.sustainablegreece2020.com/userfiles/files/European%20Commission_Fact%20Sheet%2026%20June%202017.pdf
http://greekcode.sustainablegreece2020.com/userfiles/files/FEK_Nomos_4403_2016_07072016.pdf
http://greekcode.sustainablegreece2020.com/userfiles/files/Correlation%20Table%20GSC%20with%20L_4403_2016.pdf
http://greekcode.sustainablegreece2020.com/userfiles/files/Greek%20Sustainability%20Code_Standards%20%26%20L_4403_table.pdf
http://greekcode.sustainablegreece2020.com/userfiles/files/Encyclical%20of%20Low%204403_2016.pdf
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Μερικές από τις  Εταιρίες που έχουν ήδη συνδεθεί με τον  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ:

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του

QualityNet Foundation (QNF)
με το German Council for Sustainable Development (RNE).
Στηρίζεται στο German Sustainability Code, ο οποίος είναι επίσημα 

αναγνωρισμένος ως πλαίσιο αναφοράς και ανταπόκρισης στην 
Ευρωπαική Οδηγία. 

http://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/en/home.html
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✔ την εξεύρεση κεφαλαίων, μέσω της θετικής 
αξιολόγησης της χρηματοπιστωτικής αγοράς, 

✔ την ενδυνάμωση της εξαγωγικής 
δραστηριότητας & της εξωστρέφειας των 
ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και

✔ την ένταξη των ελληνικών επιχειρήσεων σε 
διεθνή Δίκτυα Υπεύθυνων Προμηθευτών. 

το QNF είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να υποστηρίξει
την ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης

στη λειτουργία της επιχείρησης σας.

Με την πεποίθηση ότι τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας μπορούν να αποτελέσουν μοχλό 

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας ως προς

Ρωτήστε μας για το πώς μπορούμε
να σας υποστηρίξουμε

www.qualitynetfoundation.org
greekcode.sustainablegreece2020.com

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210/6898594

Κα Αργυρώ Γιαλαμπρίνου,
Project Facilitator, agialamprinou@qualitynet.gr

Κα Βάσια Λογοθέτη,
Senior Executive, vlogotheti@qualitynet.gr

http://greekcode.sustainablegreece2020.com

