
 

 

                               

ΤΙ ΕΙΝΑΙ 
 

Το Sustainability Performance Directory έχει ως στόχο τη δημιουργία του Χάρτη της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, ώστε να καταστεί σημείο 
αναφοράς ΟΛΩΝ των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν πολιτικές, πρωτοβουλίες, δράσεις και 
συστήματα, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία μιας Βιώσιμης Οικονομίας –Κοινωνίας.  
 
Το Sustainability Performance Directory έχει διαμορφωθεί με βάση τις προδιαγραφές του 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, κατά τα πρότυπα του αντίστοιχου Γερμανικού Κώδικα, 
και αποτελεί έναν Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ως εργαλείο για την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά απαντά στις ακόλουθες προκλήσεις: 
 

 προσαρμογή στα κανονιστικά πλαίσια της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

 διαχείριση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού ρίσκου για την εξασφάλιση 
ευνοϊκότερης  χρηματοδότησης  από Τράπεζες και Επενδυτές, 

 ένταξη σε Υπεύθυνα Δίκτυα Προμηθευτών & διεθνείς αλυσίδες αξίας, 

 σηματοδότηση και αναγνώριση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας από τους 
καταναλωτές. 

 
Μέσω του Sustainability Performance Directory γίνεται η ανάδειξη των «ΤΗΕ MOST 
SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE», των εταιριών εκείνων που εφαρμόζουν μια ολιστική 
προσέγγιση στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στην επιχειρηματική τους λειτουργία. Οι 
επιχειρήσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα αναφοράς και επιχειρηματικά 
πρότυπα προς μίμηση. 

 
Η ένταξη μιας επιχείρησης στις ΤΗΕ MOST SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE βασίζεται: 
στις Πρωτοβουλίες – Δράσεις που αναπτύσσουν πάνω στους θεματικούς πυλώνες της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, στις Πολιτικές, στα Συστήματα και στις Διαδικασίες που υποστηρίζουν 
την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητά τους και στον τρόπο Δημοσιοποίησης των δεδομένων 
τους. Μπορούν να συμμετέχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, που έχουν 
αναγνωρίσει τη συμβολή των θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης 
Επιχειρηματικότητας στην ανταγωνιστικότητα και στην εξωστρέφεια τους. Διακρίνονται σε 
τρία επίπεδα: Sustainability Leaders, Top Sustainable Companies και Sustainable Companies.  

 
Το Sustainability Performance Directory αναδεικνύει και σηματοδοτεί την Υπεύθυνη 
Επιχειρηματικότητα με ειδική σηματοδότηση. Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ξεχωρίσει ως 
THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE θα λάβουν ένα ειδικό σήμα, το οποίο θα 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν προς όλα τα κοινά τους ούτως ώστε να εκπαιδεύσουν τον 
καταναλωτή.  
 
Η παρουσίαση του Sustainability Performance Directory και η ανάδειξη των THE MOST 
SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE θα είναι ένας ετήσιος Θεσμός.  

http://greekcode.sustainablegreece2020.com/gr/sustainability-directory/ti-einai.63.html


 

 

 
Το Sustainability Performance Directory αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας SUSTAINABLE 
GREECE 2020 και ολοκληρώνει τη δημιουργία μιας εργαλειοθήκης, που υποστηρίζει τους 
Οργανισμούς στην υιοθέτηση Βιώσιμων Πολιτικών, αναβαθμίζει την εταιρική τους 
προσέγγιση στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, 
ενισχύοντας αποφασιστικά  την ανταγωνιστικότητά  τους. 

 
 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
 
Η δημιουργία του Sustainability Performance Directory αναπτύσσεται με την αιγίδα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και με την υποστήριξη του German Council for Sustainable 
Development, του ΣΕΒ και  του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και της Ελληνικής 
Ένωσης Τραπεζών. 
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