
 

 

              

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΣΤΟ 

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY 

ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 
και επιθυμούν να ενταχθούν στο SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY, το Χάρτη της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, με στόχο να 
καταστεί σημείο αναφοράς όλων των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, 
δράσεις, πολιτικές και διαδικασίες, που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας Βιώσιμης 
Οικονομίας- Κοινωνίας. 
 
Μέσω του SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY αναδεικνύονται ΟΛΕΣ οι 
επιχειρήσεις που έχουν αναγνωρίσει τη συμβολή των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην ανταγωνιστικότητα και στην εξωστρέφειά τους. 
 
Η ένταξη της επιχείρησής σας στο SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY συνίσταται 
σε δύο στάδια με συγκεκριμένες ημερομηνίες: 

 Κατάθεση των πρωτοβουλιών/προγραμμάτων έως 15 Νοεμβρίου 2016 (πρώτο 
στάδιο συμμετοχής). 

 Συμπλήρωση του τρόπου κάλυψης των 11 θεματικών/κριτηρίων έως 30 
Ιανουαρίου 2017 (δεύτερο στάδιο). 

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ:   ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 Βήμα 1: Μελετήστε το σύνολο των θεματικών πυλώνων του Θεσμού διαλόγου 
BRAVO και επιλέξτε σε ποιους πυλώνες θα δηλώσετε συμμετοχή. 

 Βήμα 2: Αποστείλετε την αίτηση συμμετοχής.  
 Βήμα 3: Καταγράψτε τις πρωτοβουλίες/προγράμματά σας στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του Θεσμού διαλόγου BRAVO.  

Οι πρωτοβουλίες/προγράμματα που συμμετέχουν στο Θεσμό διαλόγου BRAVO 
παρουσιάζονται σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020.  Βρείτε τη μεθοδολογία ανάπτυξης διαλόγου 
για τις πρωτοβουλίες/προγράμματα ΕΔΩ. 

 

 

 

http://bravo.sustainablegreece2020.com/userfiles/files/Kathgories_Diakrisewn.pdf
http://www.sustainablegreece2020.com/userfiles/files/Forma_ypovolis_programmatwn.pdf
http://dialog.sustainablegreece2020.com/
http://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/thesmos/symmetoxh.1.html


 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ  ΣΤΑΔΙΟ:  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

 Βήμα 1: Μελετήστε τη μεθοδολογία & τα κριτήρια για την ανάδειξη της 
επιχείρησής σας  στο SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY. 

 Βήμα 2: Συμπληρώστε τις έντεκα (11)θεματικές/κριτήρια όπως ζητούνται στη 
φόρμα συμμετοχής που ακολουθεί. 

 Βήμα 3: Τέλος, μετατρέψτε το συγκεκριμένο αρχείο σε κλειστό αρχείο μορφής PDF 
και αποστείλετέ το με email στο: vlogotheti@qualitynet.gr έως 30 Ιανουαρίου 
2017.  

Οι Θεματικές/κριτήρια 2-11 αντιστοιχούν σε μια κλίμακα από το 1 έως το 4 σύμφωνα με 
τον βαθμό κάλυψης/εφαρμογής του κάθε κριτηρίου με την παρακάτω περιγραφή: 1= μη 
κάλυψη, 2= μερική κάλυψη, 3=καλή κάλυψη χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, 4= εξαιρετική 
κάλυψη με πλήρη τεκμηρίωση.  

Το κριτήριο 12 ( Δημοσιοποίηση) αντιστοιχεί σε κλίμακα από το 1 έως το 4 με την 
παρακάτω περιγραφή: 1=Μη-δημοσιοποίηση, 2=Έκδοση Απολογισμού, 3=Συμμετοχή στον 
Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας, 4=Έκδοση Απολογισμού ή Συμμετοχή στον Ελληνικό 
Κώδικα Βιωσιμότητας με επαλήθευση από εξωτερικό φορέα   

Η κάλυψη των 10 από τις 11 θεματικές /κριτήρια της συμμετοχής σας στο SUSTAINABILITY 
PERFORMANCE DIRECTORY εξασφαλίζει τη συμμετοχή σας στα 10 από τα 20 κριτήρια του 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. 

Οι πληροφορίες που καταγράφετε για τη συμμετοχή σας στο SUSTAINABILITY 
PERFORMANCE DIRECTORY θα δημοσιοποιούνται στην επίσημη ιστοσελίδα του 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ με παρουσίαση στα ενδιαφερόμενα κοινά σας σε 
Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bravo.sustainablegreece2020.com/userfiles/files/BRAVO_SUSTAINABILITY_PERFORMANCE_DIRECTORY_Methodology.pdf
mailto:vlogotheti@qualitynet.gr


 

 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY 

 

 

ETAIΡΙΑ ............................................................. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ............................. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ    

EMAIL……………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ............ 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη 
διαδικασία συμπλήρωσης των θεματικών/κριτηρίων για την ένταξή σας στο 
SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY, το Χάρτη Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης 
Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα. Ιωάννα Φρατζεσκάκη, 

ifratzeskaki@qualitynet.gr, καθώς και με την κα. Βάσια Λογοθέτη, 

vlogotheti@qualitynet.gr│ Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6898594 │ 

www.bravo.sustainablegreece2020.com.  

 

 

 

mailto:ifratzeskaki@qualitynet.gr
mailto:vlogotheti@qualitynet.gr
http://www.bravo.sustainablegreece2020.com/


 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY 

 

 

 

  

1. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ/ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Περιεχόμενα Αναφοράς 

Ποσοστό 

Αξιολόγησης 

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών/Δράσεων & 

Συμμετοχή στο διάλογο  του Θεσμού 

BRAVO. 

 

 Αναφέρατε τις δράσεις ανά θεματικό Πυλώνα που έχουν  
υποβληθεί στη διαδικασία διαλόγου του Θεσμού 
BRAVO.  

 Ανάλογα με το επίπεδο συμμετοχής του Οργανισμού 
ισχύει η κάλυψη των θεματικών πεδίων ως εξής: 

 SUSTAINABILITY LEADERS Κάλυψη και των 5 
θεματικών Πυλώνων 

 TOP SUSTAINABILITY COMPANIES Κάλυψη 3-4 
θεματικών Πυλώνων 

 EMERGING SUSTAINABILITY COMPANIES  

25% 

Αναφέρατε το επίπεδο στο οποίο επιθυμείτε να συμμετέχετε  

(πχ. για SUSTAINABILITY LEADER). 

Αριθμός 

προγραμμάτων 

  

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΔΡΑΣΗ 

& ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Περιεχόμενα Αναφοράς 
Ποσοστό 

Αξιολόγησης 

Ανάλυση των ευκαιριών και των 

κινδύνων που απορρέουν από την 

δραστηριότητα της επιχείρησης  στο 

πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

Αναγνώριση για το ποιές πτυχές της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής 

υπευθυνότητας έχουν σημαντική 

επίδραση στη λειτουργία της.  

Με ποιον τρόπο και πώς, τις λαμβάνει 

υπόψη στη στρατηγική της καθώς και 

πώς τις αντιμετωπίζει συστηματικά. 

 Ανάλυση της επίδρασης που απορρέει από την 
δραστηριότητα της επιχείρησης στον πλαίσιο της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης  

 Στρατηγική για την αντιμετώπιση της επίδρασης. 
Δράσεις & μέτρα που αναπτύσσονται. 

 Ποιες πρωτοβουλίες έχει υιοθετήσει και ποια διεθνή, 
εθνικά ή/ και κλαδικά πρότυπα εφαρμόζει. 

 Ποιές δραστηριότητες είναι ουσιαστικές/ σημαντικές για 
τον Οργανισμό σε σχέση με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και 
Εταιρική Υπευθυνότητα. 

 Πώς συνδέονται οι εν λόγω δραστηριότητες που 
αφορούν κοινωνικά ή περιβαλλοντικά ζητήματα, με 
τυχόν ευκαιρίες και κινδύνους. 

 Το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί ο 
Οργανισμός και οι πιο πιεστικές προκλήσεις σε σχέση με 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα που 
πηγάζουν από αυτό. 

5% 



 

Περιγράψτε τον τρόπο κάλυψης του κριτηρίου από 350 έως 500 λέξεις, με παράθεση 

υπερσυνδέσμων (links) στη διπλανή στήλη για την τεκμηρίωση του κριτηρίου. 

Τεκμηρίωση με 

υπερσυνδέσμους 

  

 

3. ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ 

 

 

Περιεχόμενα Αναφοράς 

Ποσοστό 

Αξιολόγησης 

Ποιοί είναι οι  ποιοτικοί ή/και 

ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

και Εταιρικής Υπευθυνότητας που 

τίθενται 

 Εάν επιδιώκονται μακροπρόθεσμοι στόχοι αναφορικά 
με τις ουσιαστικές δραστηριότητες του Οργανισμού σε 
σχέση με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική 
Υπευθυνότητα και εάν ναι, ποιοι. 

 Πώς εντάσσονται στις λειτουργίες του και πώς 
παρακολουθείται ο βαθμός επίτευξής τους. 

5% 

Περιγράψτε τον τρόπο κάλυψης του κριτηρίου από 350 έως 500 λέξεις, με παράθεση 

υπερσυνδέσμων (links) στη διπλανή στήλη για την τεκμηρίωση του κριτηρίου. 

Τεκμηρίωση με 

υπερσυνδέσμους 

  

 

4.  ΚΑΝΟΝΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 

 

Περιεχόμενα Αναφοράς 

Ποσοστό 

Αξιολόγησης 

Τρόπος εφαρμογής της στρατηγικής 

Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής 

Υπευθυνότητας στη λειτουργία του 

Οργανισμού μέσω κανόνων και 

διαδικασιών. 

 Ποιοί κανόνες και διαδικασίες χρησιμοποιούνται για τον 
έλεγχο και την υλοποίηση της στρατηγικής Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας, όπως κώδικες 
δεοντολογίας και κώδικες συμπεριφοράς. 

5% 

Περιγράψτε τον τρόπο κάλυψης του κριτηρίου από 350 έως 500 λέξεις, με παράθεση 

υπερσυνδέσμων (links) στη διπλανή στήλη για την τεκμηρίωση του κριτηρίου. 

Τεκμηρίωση με 

υπερσυνδέσμους 



 

  

5. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 

 

Περιεχόμενα Αναφοράς 

Ποσοστό 

Αξιολόγησης 

Υιοθέτηση δεικτών επίδοσης (KPI’s) 

για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική 

Υπευθυνότητα και περιγραφή με 

ποιον τρόπο αυτοί ενσωματώνονται 

στις εσωτερικές διαδικασίες του 

τακτικού προγραμματισμού, 

παρακολούθησης προόδου και 

ελέγχου. 

 Καθορισμός δεικτών επίδοσης για συγκεκριμένες 
κοινωνικές/περιβαλλοντικές παραμέτρους.  

 Αναφορά περιοδικής δημοσίευσης 
κοινωνικών/περιβαλλοντικών δεδομένων και των 
συστημάτων παρακολούθησης προόδου και ελέγχου 
επίδοσης. 

5% 

Περιγράψτε τον τρόπο κάλυψης του κριτηρίου από 350 έως 500 λέξεις, με παράθεση 

υπερσυνδέσμων (links) στη διπλανή στήλη για την τεκμηρίωση του κριτηρίου. 

Τεκμηρίωση με 

υπερσυνδέσμους 

  

6. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 

Περιεχόμενα Αναφοράς 

Ποσοστό 

Αξιολόγησης 

Προσδιορισμός  και ενσωμάτωση  των 

απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών 

στην στρατηγική του Οργανισμού. 

 Πώς ο Οργανισμός προσδιορίζει τα σημαντικότερα για 
αυτόν ενδιαφερόμενα μέρη. Ποια είναι αυτά τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

 Πώς ο Οργανισμός συνδιαλέγεται / επικοινωνεί με αυτές 
τις ομάδες ενδιαφερομένων μερών. 

 Σημαντικά θέματα που προέκυψαν από τη διαβούλευση 
και συνεργασία με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη 
(stakeholder engagement) και πώς ο Οργανισμός 
ανταποκρίθηκε σε αυτά τα σημαντικά θέματα και 
προβληματισμούς. 

 Πώς τα αποτελέσματά του διαλόγου αυτού 
ενσωματώνονται στην στρατηγική. 

5% 

Περιγράψτε τον τρόπο κάλυψης του κριτηρίου από 350 έως 500 λέξεις, με παράθεση 

υπερσυνδέσμων (links) στη διπλανή στήλη για την τεκμηρίωση του κριτηρίου. 

Τεκμηρίωση με 

υπερσυνδέσμους 



 

  

7. ΠΡΟΙΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

& ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 

 

Περιεχόμενα Αναφοράς 

Ποσοστό 

Αξιολόγησης 

Πώς οι αρχές της  Βιώσιμης Ανάπτυξης 

λαμβάνονται υπόψη κατά την 

ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών. Αξιολόγηση της τωρινής 

και της μελλοντικής επίδρασης των 

βασικών προϊόντων και υπηρεσιών 

του στην αλυσίδα αξίας (value chain). 

 Εάν ο Οργανισμός γνωρίζει τις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιδράσεις των βασικών προϊόντων και 
υπηρεσιών του και πώς τις προσδιορίζει. 

 Εάν ναι πώς, ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τις αρχές 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Υπευθυνότητας 
ως κινητήριο μοχλό στην ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών. (π.χ. η μείωση της χρήσης 
πρώτων υλών, η εξοικονόμηση ενέργειας και η 
υπεύθυνη χρήση των προϊόντων από τους πελάτες), 

 Ποιες διαδικασίες ακολουθεί ο Οργανισμός ώστε να 
διασφαλίζει ότι εκμεταλλεύεται τις δυνατότητές του για 
την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. 

5% 

Περιγράψτε τον τρόπο κάλυψης του κριτηρίου από 350 έως 500 λέξεις, με παράθεση 

υπερσυνδέσμων (links) στη διπλανή στήλη για την τεκμηρίωση του κριτηρίου. 

Τεκμηρίωση με 

υπερσυνδέσμους 

  

8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

 

Περιεχόμενα Αναφοράς 

Ποσοστό 

Αξιολόγησης 

 5% 

Α) Χρήση φυσικών Πόρων 

Παρουσίαση των τρόπων που 

χρησιμοποιούνται οι φυσικοί πόροι 

για τις δραστηριότητές του και των 

ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που 

έχει θέσει σε σχέση με την 

αποδοτικότητα των πόρων.  

 Σε ποιό βαθμό ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τους 
φυσικούς πόρους που είναι βασικοί για τη 
δραστηριότητά του.  

 Εάν ο Οργανισμός γνωρίζει τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της δραστηριότητάς του να δοθούν στοιχεία 
της παρακολούθησης 

 Εάν ο Οργανισμός παρακολουθεί τις επιπτώσεις που 
προκύπτουν σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων του 
και πώς τις αντιμετωπίζει. 

 Οι πιθανές αναφορές 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. 

Περιγράψτε τον τρόπο κάλυψης του κριτηρίου από 350 έως 500 λέξεις, με παράθεση 

υπερσυνδέσμων (links) στη διπλανή στήλη για την τεκμηρίωση του κριτηρίου. 

Τεκμηρίωση με 

υπερσυνδέσμους 

  

Β) Εκπομπές Αερίων και Κλιματική 

Αλλαγή    

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. 

 Ποιά είναι η κατανάλωση ενέργειας του Οργανισμού.  

 Εάν ο Οργανισμός έχει ορίσει στόχους μείωσης. 

 Τί κάνει ο Οργανισμός για να πετύχει αυτούς τους 
στόχους. 

 Εάν ο Οργανισμός χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και, εάν ναι, σε ποιο βαθμό.  

 Ποια μεθοδολογία χρησιμοποιεί ο Οργανισμός για τους 
υπολογισμούς του. 

 

Περιγράψτε τον τρόπο κάλυψης του κριτηρίου από 350 έως 500 λέξεις, με παράθεση 

υπερσυνδέσμων (links) στη διπλανή στήλη για την τεκμηρίωση του κριτηρίου. 

Τεκμηρίωση με 

υπερσυνδέσμους 

  

 

9. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 

Περιεχόμενα Αναφοράς 

Ποσοστό 

Αξιολόγησης 



 

Τρόποι με τους οποίους  ο 

Οργανισμός προάγει ένα σωστό 

εργασιακό περιβάλλον σύμφωνα με 

εθνικά και διεθνή πρότυπα. 

Αρχές και στόχους που 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. 

 Σε  ποιες ενέργειες προβαίνει ο Οργανισμός, ακόμη και 
πέραν των νομικών απαιτήσεων, (π.χ. μέσω ερευνών 
ικανοποίησης εργαζομένων, συμμετοχή σε εσωτερικές 
επιτροπές κ.λπ.). 

 Πρακτικές που εφαρμόζει ο Οργανισμός ώστε να 
αποφεύγονται οι διακρίσεις κάθε είδους. 

 Προγράμματα που προάγουν την υγεία και την 
εκπαίδευση, καθώς και την ισορροπία μεταξύ της 
επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής των 
εργαζομένων. 

 Τρόποι προτροπής των εργαζομένων να συμμετέχουν 
στη διαχείριση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής 
Υπευθυνότητας 

5% 

Περιγράψτε τον τρόπο κάλυψης του κριτηρίου από 350 έως 500 λέξεις, με παράθεση 

υπερσυνδέσμων (links) στη διπλανή στήλη για την τεκμηρίωση του κριτηρίου. 

Τεκμηρίωση με 

υπερσυνδέσμους 

  

10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ 

ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

 

Περιεχόμενα Αναφοράς 

Ποσοστό 

Αξιολόγησης 

Τρόποι διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, ώστε να διασφαλιστεί  ότι 

το δίκτυο προμηθευτών 

δραστηριοποιείται με βάση τις αρχές 

της Βιώσιμης Ανάπτυξης & του 

Υπεύθυνου Επιχειρείν. 

 Τρόποι προτροπής της προμηθευτικής αλυσίδας. 

 Πολιτικές και διαδικασίες για τον έλεγχο της 
προμηθευτικής αλυσίδας, στην υιοθέτηση πολιτικών 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης 
Επιχειρηματικότητας. 

 Τρόποι Αξιολόγησης των προμηθευτών. 

5% 

Περιγράψτε τον τρόπο κάλυψης του κριτηρίου από 350 έως 500 λέξεις, με παράθεση 

υπερσυνδέσμων (links) στη διπλανή στήλη για την τεκμηρίωση του κριτηρίου. 

Τεκμηρίωση με 

υπερσυνδέσμους 

  

11. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 

Περιεχόμενα Αναφοράς 

Ποσοστό 

Αξιολόγησης 



 

Η συμβολή του Οργανισμού στη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη των τοπικών 

κοινωνιών. 

 Κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτισμικά 
έργα/προγράμματα της τοπικής κοινωνίας και/ή της 
περιοχής (π.χ. μέσω δωρεών, υποστήριξης από 
εργαζομένους μέσω δράσεων εταιρικού εθελοντισμού ή 
ομαδικές προσπάθειες).   

5% 

Περιγράψτε τον τρόπο κάλυψης του κριτηρίου από 350 έως 500 λέξεις, με παράθεση 

υπερσυνδέσμων (links) στη διπλανή στήλη για την τεκμηρίωση του κριτηρίου. 

Τεκμηρίωση με 

υπερσυνδέσμους 

  

 

12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 

Περιεχόμενα Αναφοράς 

Ποσοστό 

Αξιολόγησης 

Δημοσιοποίηση  Μη-δημοσιοποίηση 

 Έκδοση Απολογισμού 

 Συμμετοχή στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας 

 Έκδοση Απολογισμού ή Συμμετοχή στον Ελληνικό 
Κώδικα Βιωσιμότητα με επαλήθευση από εξωτερικό 
φορέα   

25% 

Περιγράψτε τον τρόπο κάλυψης του κριτηρίου από 350 έως 500 λέξεις, με παράθεση 

υπερσυνδέσμων (links) στη διπλανή στήλη για την τεκμηρίωση του κριτηρίου. 

Τεκμηρίωση με 

υπερσυνδέσμους 

  

 
 

 


