ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Η συμμετοχή του Οργανισμού σας ως μέλος της Πρωτοβουλίας SUSTAINABLE GREECE 2020 υποδηλώνει την
ένταξη του σε ένα Δίκτυο Πρωτοπόρων Οργανισμών σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο, που έχουν
αναγνωρίσει τη σημασία της υιοθέτησης πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης στην επιχειρηματική τους
λειτουργία απολαμβάνοντας τα κάτωθι προνόμια με τη συμμετοχή σας σε δύο επίπεδα:
Α Επίπεδο συμμετοχής “ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ”
Τους «ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» συνιστούν οι Οργανισμοί που επιθυμούν να πρωτοστατούν σε θέματα
Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, προωθώντας το νέο πρόσωπο της χώρας μας στο
εξωτερικό μέσα από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν.
Η συμμετοχή του Οργανισμού σας ως «ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» προϋποθέτει:
•
τη δημοσιευμένη δέσμευση του Οργανισμού σας για την προώθηση της υπεύθυνης λειτουργίας του.
•
την ανάπτυξη δράσεων και πολιτικών που υποστηρίζουν αυτή τη δέσμευση ως προς τους
εργαζόμενους, την αγορά, το περιβάλλον και την κοινωνία.
Ο Οργανισμός σας ως «ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» απολαμβάνει τα κάτωθι προνόμια:
1.
Yπογραφή της Χάρτας για τη Βιώσιμη Ελλάδα 2020 από τον εκπρόσωπο του Οργανισμού
στην ετήσια εκδήλωση της Πρωτοβουλίας.
2.
Συμμετοχή στις Ομάδες διαλόγου και διαβούλευσης για τη διαμόρφωση των μεθοδολογιών
και εργαλείων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ελλάδα 2020.
3.
Συμμετοχή στο «Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας», το μηχανισμό καταγραφής των
πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στη χώρα μας και την ανάδειξη των εταιρικών δράσεων σε ειδικό
διακεκριμένο χώρο (slide show).
4.
Συμμετοχή στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, το εθνικό πλαίσιο αναφοράς, που
απαντά στη νομοθεσία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ως προς τη
διαφάνεια και τη δέσμευση των Οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης
Λειτουργίας. Ως ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ απολαμβάνεται τις παρακάτω παροχές:
o
Παρουσίαση των εταιρικών δεδομένων μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.
o
Παραλαβή ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Δήλωση Συμμόρφωσης,
και Πίνακα Τεκμηρίωσης προς χρήση στους Θεσμικούς Φορείς(ΓΕΜΗ), στα Πιστωτικά Ιδρύματα ή σε
αιτήματα προμηθευτών/πελατών, με βάση τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, βασισμένος στο
Γερμανικό Κώδικα Βιωσιμότητας -The Sustainability Code-, αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο.
5.
Σύνδεση με το Διεθνές Δίκτυο Υπεύθυνων Προμηθευτών ECOVADIS
Οι επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει τα κριτήρια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ και έχουν
απαντήσει στα κριτήριά του, μπορούν να συμμετέχουν στο Διεθνές Δίκτυο Υπεύθυνων Προμηθευτών
Ecovadis.
6.
Ετήσια χρήση του σήματος «Πρεσβευτής Βιωσιμότητας», που υποδηλώνει τη συμμετοχή του
Οργανισμού στην Εθνική Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020.
7.
Παρουσίαση του προφίλ του Οργανισμού στον ηλεκτρονικό οδηγό Πρεσβευτών
Βιωσιμότητας και στην ετήσια Απολογιστική Έκδοση της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020.

Β. Επίπεδο συμμετοχής “ The Most Sustainable Companies in Greece ” - SUSTAINABILITY PERFORMANCE
DIRECTORY
Οι επιχειρήσεις που αναδεικνύονται στην ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece», είναι οι
εταιρίες αυτές που εφαρμόζουν μια ολιστική προσέγγιση στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στην επιχειρηματική
τους λειτουργία και οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα και παραδείγματα προς μίμηση στην Ελληνική
αγορά. Αξιολογούνται οι εταιρικές τους επιδόσεις στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης με βάση το SUSTAINABILITY
PERFORMANCE DIRECTORY, που αποτελεί τον τεχνικό επιχειρηματικό δείκτη αξιολόγησης των επιδόσεων ενός
οργανισμού στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στοχεύει στη 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.
1. Συμμετοχή στο SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY τη Χάρτα της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της
Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Η ένταξη μιας επιχείρησης στο Bravo Sustainability
Performance Directory με κατάταξη στα επίπεδα των: Sustainable Leaders, Top Sustainable Companies και
Sustainable Companies, την αναδεικνύει μεταξύ των πρωταγωνιστών της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της
Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.
2. Ένταξη της επιχείρησης στην ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece.
3. Χρήση του λογοτύπου «SUSTAINABLE COMPANY 2019» σε όλα τα μέσα και τις μορφές επικοινωνίας
(εταιρικής ή προϊοντικής)..
4. Έκθεση αξιολόγησης των εταιρικών επιδόσεων και κατάταξης στο SUSTAINABILITY PERFORMANCE
DIRECTORY.
5. ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση & συμμετοχή 2 προμηθευτών / συνεργατών στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ.
6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ στην Ετήσια Εκδήλωση των «The Most Sustainable Companies in Greece”

ΦΟΡΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος
............... .................................................... ................ ......... ......................
δηλώνω το ενδιαφέρον του Οργανισμού
.............................................................................. ....................................
να συμμετάσχει ενεργά στην Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» με ετήσια συνδρομή
ως «Πρεσβευτής Βιωσιμότητας» με το ετήσιο ποσό των 2.500€ πλέον ΦΠΑ
ως “ The Most Sustainable Companies in Greece” με το ετήσιο ποσό των 2.500€* πλέον ΦΠΑ
*Για επιχειρήσεις που έχουν ξανασυμμετάσχει στο SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY και έχουν ήδη αξιολογηθεί,
παρέχεται έκπτωση στην αναγραφόμενη τιμή της τάξης του 40%.

Υπογραφή
......................................
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εταιρεία:
Δραστηριότητα:
Διεύθυνση:
ΑΦΜ:
ΔΟΥ:
Αριθμός Εργαζομένων:
Τζίρος 2018:
YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
E-mail:
Διεύθυνση Αποστολής Τιμολογίου:

Ημερομηνία
......................................

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΦΟΡΜΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
/ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ
Τράπεζα: ALPHA
BANK │ Αριθμός
Λογαριασμού:
1450 0232 0006 054
│ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: QUALITY NET
WORK │ ΙΒΑΝ: GR77 0140 1450 1450 0232 0006 054 │ SWIFT/BIC CODE: CRBAGRAA
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:…………………………………………………………………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΔΟΥ:……………………………………………………….

ΑΦΜ: ……………………………………………………………………..

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (2018): ………………………………….. ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ (2018): ………………………………
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχει η εταιρία σας στο Sustainability Performance Directory, παρακαλούμε δηλώστε το
επίπεδο στο οποίο θέλετε να ενταχθείτε λαμβάνοντας υπ όψιν:
•

Sustainable Leader (Κάλυψη και των 5 θεματικών Πυλώνων)

•

Top Sustainable Company (Κάλυψη 3-4 θεματικών Πυλώνων)

•

Sustainable Company (Κάλυψη 1-2 θεματικών Πυλώνων)

Θεματικοί Πυλώνες:
Governance

Τίτλος προγράμματος: …………………………………………………..

Market

Τίτλος προγράμματος: …………………………………………………..

Environment

Τίτλος προγράμματος: …………………………………………………..

Society

Τίτλος προγράμματος: …………………………………………………..

In Action

Τίτλος προγράμματος: …………………………………………………..

Κόστος συμμετοχής ανά πρόγραμμα/πρωτοβουλία: 300 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Τελικός αριθμός συμμετοχών

Επιθυμώ οι πρωτοβουλίες / προγράμματα να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του
Θεσμού BRAVO

Ημερομηνία ………………………………
Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή & Σφραγίδα ……………………………………………………..

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος
............................................................................................ ......................
δηλώνω ότι ο Οργανισμός που εκπροσωπώ
.............................................................................. ....................................
•
•
•
•

δεν προβαίνει σε δημοσιοποίηση της υπεύθυνης λειτουργίας του
Δημοσιοποιεί την υπεύθυνη λειτουργία του με την έκδοση Απολογισμού Βιωσιμότητας
Δημοσιοποιεί την υπεύθυνη λειτουργία του με τη συμπλήρωση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Προβαίνει σε επαλήθευση από εξωτερικό φορέα των στοιχείων της υπεύθυνης λειτουργίας του

Υπογραφή & Σφραγίδα

......................................

Ημερομηνία

......................................

