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ηα πιαίζηα αλαζπγθξφηεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κεηά απφ δεθαεηή θξίζε 

(νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, ζεζκηθή), ην Διιεληθφ θξάηνο πξνζπαζεί, κέζσ ηεο 

πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ,  λα επηηχρεη ξπζκνχο αλάπηπμεο ηθαλνχο γηα λα δψζνπλ 

ηελ απαξαίηεηε ψζεζε. 

ηε ζεκεξηλή δηεζλή ζπγθπξία, ε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ λαη κελ νθείιεη λα 

ζηεξίδεηαη ζε έλα θαιά νξγαλσκέλν επηρεηξεκαηηθφ πιαίζην ππνδνρήο κε 

αληαγσληζηηθνχο ζπληειεζηέο παξαγσγήο, εξγαζίαο, θνξνινγίαο, θηιηθήο 

αληηκεηψπηζεο, αιιά επίζεο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νξηζκέλα εηαηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε θνηλσληθή επζχλε, ε 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε κπνξνχλ λα αθπξψζνπλ ην παξαπάλσ πιαίζην θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απνηξεπηηθά γηα επελδπηέο πνπ ζέινπλ λα πιεζηάζνπλ κηα ρψξα θαη 

ηηε εηαηξείεο ηεο γηα επελδχζεηο.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαιπζεί απηφο ν εηδηθφο ηνκέαο ησλ 

ιεγφκελσλ «ππεχζπλσλ» επελδχζεσλ θαη πσο ε Διιάδα ζα κπνξνχζε λα 

πξνζαξκνζηεί. «Τπεχζπλε» επέλδπζε νξίδεηαη δηεζλψο ε ελζσκάησζε 

πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο δεηθηψλ ζηηο επελδπηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ (Environmental, Social, Governance – ESG).    

Δπηπξφζζεηα ζα θαηαδείμεη ηεθκεξησκέλα, κεξηθέο απφ ηηο απαξαίηεηεο δξάζεηο 

νχησο ψζηε  λα επηηεπρζεί ε πξνζέιθπζε – αχμεζε ησλ επελδχζεσλ. Οη δξάζεηο ηνπ 

Διιεληθνχ θξάηνπο ζα πξέπεη λα ζηξαθνχλ ζηελ αχμεζε ησλ δεηθηψλ ESG πνπ 

πιένλ παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο επηινγέο ησλ επελδπηψλ παγθνζκίσο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία αλαπηχζζνληαο θαη παξέρνληαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο αλσηέξσ δείθηεο, ζα θαζνξίζεη κε ηεθκεξίσζε, 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο/δξάζεηο, ζε θαζνξηζκέλνπο θαη ζπγθεθξηκέλνπο εμαξρήο 

δείθηεο ESG πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη ε Διιάδα.  Δπηηπγράλνληαο  θαιιίηεξεο 

επηδφζεηο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο  Πεξηβαιινληηθνχο, Κνηλσληθνχο θαη Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο  δείθηεο ζα θαηαθέξεη λα πξνζειθχζεη ηα επελδπηηθά funds, πνπ 

πιένλ επελδχνπλ ζε ρψξεο πνπ έρνπλ πςεινχο απηνχο ηνπο δείθηεο. Ζ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, πνπ ζα θαζνξηζηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα, ζα 

δεκηνπξγήζεη έλα ζηαζεξφ επελδπηηθφ πεξηβάιινλ.  

Οη επελδχζεηο, κέζσ ηεο επίηεπμεο  αχμεζεο απηψλ ησλ δεηθηψλ, θαη ε αλάπηπμε, δελ 

ζα είλαη ζπγθπξηαθέο/πξνζσξηλέο αιιά ζα ζηεξίδνληαη ζε ζηαζεξέο/ζηέξεεο βάζεηο 
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κε πξννπηηθέο αχμεζεο, παξέρνληαο ηελ απαηηνχκελε θαη απαξαίηεηε εκπηζηνζχλε 

ζηνπο επελδπηέο. 
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ABSTRACT 

Within the context of Greek economy restructure, after a decade long crisis 

(economic, social, institutional), the Greek state, by attracting investments, is trying to 

achieve growth rates capable of providing the necessary impetus. 

In today's international context, the attraction of investment is based on the one hand 

on a well-organized host business environment with competitive production, labor, 

taxation, friendly treatment, but on the other hand it should also be noted that some 

corporate features such as environmental protection, social responsibility, corporate 

governance can nullify the above framework and act as a deterrent to investors who 

want to approach a country and its companies for investment. 

The purpose of this paper is to analyze this specific area of so-called "responsible" 

investment and how Greece could adapt. 'Responsible' investment is defined 

internationally as integrating environmental, social and corporate governance 

indicators into investment processes and decision making (Environmental, Social, and 

Governance - ESG). 

In addition, it will document, some of the actions necessary to achieve the increase in 

investment. The actions of the Greek state should focus on increasing ESGs, which 

now play a very important role in investor choice worldwide. 

The present work, by developing and providing all the necessary information on the 

above indicators, will document the necessary actions, on defined and specific ESG 

indicators that Greece must perform from the outset. By achieving better performance 

on these Environmental, Social and Corporate Governance Indicators, it will be able 

to attract the investment funds that are now investing in countries that have high 

indices. The achievement of specific goals, which will be set in a specific time frame, 

will create a stable investment environment. 

Investments, through deployment of these indicators, and growth, will not be 

temporary but will be based on solid foundations with future prospects, providing the 

necessary confidence to investors. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ – ΓΟΜΗ ΔΡΓΑΙΑ 

Οη δείθηεο ESG αλ θαη δελ είλαη μεθάζαξα νηθνλνκηθνί, γηα πνιινχο επελδπηέο 

ζεσξνχληαη δσηηθήο ζεκαζίαο, γηα λα γίλεη θαηαλνεηφο ν εηαηξηθφο ζθνπφο. Αθφκε, 

κέζσ απηψλ ησλ δεηθηψλ, θαίλεηαη ε ζηξαηεγηθή θαη ε πνηφηεηα δηνίθεζεο ησλ 

εηαηξεηψλ. 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ πνιηηηθή ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε πγεία, αζθάιεηα, πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ, πξνζηαζία 

πεξηβάιινληνο, δηαρείξηζε πδάησλ θαη θπζηθψλ πφξσλ, logistics θαη πξνψζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο. Απηά είλαη κεξηθά απφ ηα πιένλ βαζηθά  ζηνηρεία. 

Με ηελ παξνχζα εξγαζία ζα θαηαδεηρζεί ηεθκεξησκέλα πφζν ζεκαληηθνί είλαη απηνί 

νη δείθηεο, γηαηί πξέπεη λα εζηηάζεη ε Διιάδα ζηελ αχμεζε απηψλ, νχησο ψζηε λα 

αξρίζεη πξαγκαηηθά ε πνιππφζεηε αλάπηπμε, θαη πσο απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί. 

πγθεθξηκέλα. 

ην 1
ν
 Κεθάιαην ζα γίλεη κηα θαηαλνεηή αλαθνξά, ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ζηηο νπνίεο 

ζα αλαθεξζεί ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε θαη ηελ έλλνηα ησλ 

θνηλσληθά ππεχζπλσλ επελδχζεσλ. Δπηπξφζζεηα ζα γίλεη ηζηνξηθή  αλαθνξά ζηνπο 

δείθηεο ESG ηη είλαη, πφηε εκθαλίζηεθαλ, γηα πην ιφγν θαη πνηνη  είλαη απηνί. 

πγθεθξηκέλα:  

α) Δηζαγσγή θαη Βαζηθέο έλλνηεο (Δλφηεηα 1.1) 

β)  Ηζηνξηθή αλαθνξά ζηελ εκθάληζε απηψλ ησλ δεηθηψλ θαη ε αλαγθαηφηεηα πνπ 

ηνπο πηνζέηεζε  (Τπνελφηεηα 1.2.1). 

β)  ηηο ηξείο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ρσξίδνληαη/δηαθξίλνληαη, θαη νξηζκέλα ζηνηρεία 

γηα ηελ θάζε θαηεγνξία. Δπηπξφζζεηα ζα αλαθεξζνχλ φινη νη παξάγνληεο θάζε 

θαηεγνξίαο, πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθήο θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (Τπνελφηεηα 

1.2.2). Σν θεθάιαην ζα νινθιεξσζεί κε ηα             

γ) πκπεξάζκαηα (Δλφηεηα 1.3). 

ην 2
ν
 Κεθάιαην ζα γίλεη  εκπεξηζηαησκέλε αλαθνξά ζηνπο δείθηεο ESG γηα θάζε 

κία θαηεγνξία μερσξηζηά. πγθεθξηκέλα: 

α) Θα αλαθεξζεί ν γεληθφο ηξφπνο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δεηθηψλ (ππνελφηεηα 

2.1.1), πνηνη είλαη νη γεληθνί (βαζηθνί θαη Πξνεγκέλνη), θαη πνηνη είλαη  νη θιαδηθνί. 

β) Πνηα είλαη ε δνκή κε ηελ νπνία δεκνζηνπνηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο 

(ππνελφηεηα 2.1.2). 
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γ) Πεξηβαιινληηθνί δείθηεο. ε πνηα θαηάζηαζε βξίζθεηαη ζήκεξα ε Διιάδα γεληθά, 

φζνλ αθνξά ηνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο θαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα ηξφπνπ 

δεκνζηνπνίεζεο πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ αλά θαηεγνξία (βαζηθνί θαη πξνεγκέλνη), 

επηπξφζζεηα ζα δίλεηαη ν νξηζκφο θαη ν ηξφπνο κέηξεζεο ηνπ θάζε δείθηε 

(ππνελφηεηα 2.1.3)  

δ) Κνηλσληθνί δείθηεο: Μηα γεληθή ζέζε ηεο Διιάδνο ζρεηηθά κε ηνπο θνηλσληθνχο 

δείθηεο, κηα αλαθνξά ζην ηξφπν δεκνζηνπνίεζεο ζε αξθεηνχο απφ απηνχο θαηά 

θαηεγνξία (βαζηθνί θαη πξνεγκέλνη), νη νξηζκνί θαη ν ηξφπνο κέηξεζεο απηψλ 

(ππνελφηεηα 2.1.4).  

ε) Πνηνί είλαη δείθηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (γεληθνί θαη πξνεγκέλνη) θαη κηα 

αλαθνξά ζε κεξηθνχο απφ απηνχο, πσο νξίδνληαη θαη πσο γίλεηαη ε κέηξεζή ηνπο 

(ππνελφηεηα 2.1.5).  

ζη) Μηα ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο θιαδηθνχο δείθηεο (ππνελφηεηα 2.1.6). Μφλν 

νλνκαζηηθά θαη ρσξίο ιεπηνκεξή εμέηαζε, γηαηί απηνί αθνξνχλ ηηο εηζεγκέλεο 

εηαηξείεο ζηα ρξεκαηηζηήξηα αμηψλ γηα θάζε ρψξα μερσξηζηά.  

Καη ηέινο ην θεθάιαην ζα νινθιεξσζεί κε ηα ζπκπεξάζκαηα (Δλφηεηα 2.3). 

ην 3
ν
 Κεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα  γίλεη αλαθνξά  

α) ηηο επηδφζεηο πνπ επηηπγράλεη ε Διιάδα ζήκεξα, θαηά θαηεγνξία γεληθά, 

(Δλφηεηα 3.1)  θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο ESG γηα θάζε θαηεγνξία. 

β) Πεξηβαιινληηθνί (ππνελφηεηα 3.1.1) φπνπ ζα εμεηαζηεί ε Δλέξγεηα (3.1.1.1) θαη ηα 

Απνξξίκκαηα (3.1.1.2).  

γ) Κνηλσληθνί (ππνελφηεηα 3.1.2) ζηελ νπνία ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ Παηδεία 

(3.1.2.1), Τγεία (3.1.2.2) θαη Σξνραία Αηπρήκαηα (3.1.2.3), θαη ηέινο  

δ) ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε (ππνελφηεηα 3.1.3), φπνπ ζα εμεηαζζνχλ νη Γεκφζηνη 

Μεηνδνηηθνί Γηαγσληζκνί – Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΠ) (3.1.3.1) θαη 

ε Αλεξγία (3.1.3.2). 

Σν θεθάιαην ζα νινθιεξσζεί κε ηα ζπκπεξάζκαηα (Δλφηεηα 3.2)   

ην 4
ν
 Κεθάιαην ζα εμεηαζηνχλ νη δείθηεο ESG ζηελ ΔΔ. πγθεθξηκέλα: 

α) Ζ δηαδηθαζία έληαμεο ησλ ESG δεηθηψλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαιχζεηο 

(ππνελφηεηα 4.1.1). 

β) Ση επηηπγράλνπλ ηα κέιε ηεο ΔΔ ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο (ππνελφηεηα 

4.1.2). 

γ) ηνπο θνηλσληθνχο (ππνελφηεηα 4.1.3), θαη  

δ) ηνπο δείθηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (ππνελφηεηα 4.1.4). 
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ε) ηε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζα γίλεη ζχγθξηζε κεηαμχ Διιάδνο θαη ΔΔ 

(Δλφηεηα 4.2) θαη αθνινχζσο ζα αλαθεξζνχλ νη κειινληηθέο δξάζεηο ζηηο νπνίεο ζα 

πξέπεη λα πξνβεί ε ρψξα γηα λα βειηηψζεη ηνπο ESG δείθηεο νχησο ψζηε λα  γίλεη 

ειθπζηηθή ζηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. Αλαιπηηθά ζα γίλεη αλαθνξά ζηνπο  

ζη) Πεξηβαιινληηθνχο (ππνελφηεηα 4.2.1) θαη εηδηθφηεξα ζηελ ελέξγεηα θαη ζηα 

απνξξίκκαηα. 

δ) Κνηλσληθνχο (ππνελφηεηα 4.2.2) κε έκθαζε ζε παηδεία, πγεία, θαη ηξνραία 

αηπρήκαηα,θαη ηέινο  

ε) ζηνπο Γείθηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (ππνελφηεηα 4.2.3) φπνπ ζα εμεηαζζνχλ νη 

Γεκφζηνη Μεηνδνηηθνί Γηαγσληζκνί – ΠΓΠ θαη ε Αλεξγία. 

Σν 4
ν
 θεθάιαην ζα νινθιεξσζεί κε ηα ζπκπεξάζκαηα (Δλφηεηα 4.3)   

Ζ εξγαζία ζα νινθιεξσζεί κε ην 5
ν
 Κεθάιαην, εμ νινθιήξνπ εξεπλεηηθφ, ζην νπνίν 

ζα γίλεη κηα ζχλνςε ηεο εξγαζίαο, (Δλφηεηα 5.1), ζα αλαθεξζεί ε ζπκβνιή θαη ε αμία 

ηεο εξγαζίαο (Δλφηεηα 5.2) θαη ηέινο ζα νινθιεξσζεί κε κηα ηεθκεξησκέλε 

θαηαγξαθή γηα ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη ζηα νπνία θαηέιεμε ε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία (Δλφηεηα 5.3). ηελ ελφηεηα απηή, πνπ είλαη επίζεο πιήξσο 

εξεπλεηηθή,  ζα αλαθεξζεί ζηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αχμεζε ζηηο επηδφζεηο 

ησλ δεηθηψλ ESG (ππνελφηεηα 5.3.1), θαη νδεγνχλ ηεθκεξησκέλα ζε πςειφηεξεο 

επελδχζεηο θαη αλάπηπμε. πγθεθξηκέλα ζα γίλεη αλαθνξά γηα ηε Βειηησκέλε 

Πξφζβαζε ζε θεθάιαηα (ππνελφηεηα 5.3.1.1), γηα ηελ επθνιφηεξε θαη άκεζε 

ζπκκφξθσζε ζε φιεο ηηο θαλνληζηηθέο αιιαγέο (ππνελφηεηα 5.1.3.2), γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο Δηαηξηθήο Δπίδνζεο (ππνελφηεηα 5.1.3.3) θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

Δηαηξηθήο Φήκεο θαη ηεο πλεξγαζίαο κε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (ππνελφηεηα 

5.1.3.4). 

Κιείλνληαο ηελ εξγαζία, ζα εμαρζνχλ ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα (ππνελφηεηα 5.3.2), 

ζηα νπνία θαηέιεμε ε παξνχζα εξγαζία ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν πνπ παίδνπλ ζήκεξα νη 

δείθηεο  ESG ζηηο επελδχζεη θαη θαηά επέθηαζε ζηελ αλάπηπμε.   

Βηβιηνγξαθηθό Μέξνο 

Σν 1
ν
 Κεθάιαην, εθηφο ησλ ζπκπεξαζκάησλ, ην 2

ν
 Κεθάιαην, εθηφο ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ην 3
ν
 Κεθάιαην επίζεο πιελ ησλ ζπκπεξαζκάησλ, απνηεινχλ ην 

βηβιηνγξαθηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Δξεπλεηηθό Μέξνο 
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ην εξεπλεηηθφ κέξνο αλήθνπλ, ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 1
νπ

 , 2
νπ

 θαη 3
νπ

  Κεθαιαίνπ, ην 

4
ν
 Κεθάιαην, ελφηεηα 4.2 θαη ππνελφηεηεο 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 θαζψο   θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα απηνχ. Σέινο ην Κεθάιαην  5 αλήθεη εμ’ νινθιήξνπ ζην εξεπλεηηθφ 

κέξνο ηεο εξγαζίαο. 

Λέμεηο Κιεηδηά 

● Δπέλδπζε 

● Θεζκηθόο επελδπηήο 

● Κνηλσληθή επεκεξία 

● Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

● Τπεύζπλε επέλδπζε 

● Δηαηξηθόο ζθνπόο  

● Πνηόηεηα δηνίθεζεο 

● Βηώζηκε εηαηξεία 

● Πεξηβαιινληηθή αλάπηπμε / πξνζηαζία 

● Funds 

● Δηζεγκέλε εηαηξεία 

● Κνηλσληθά ππεύζπλε επέλδπζε 

● Start Up επηρείξεζε 

● Οηθνλνκία ζπγθέληξσζεο 

● Απνξξίκκαηα 

● Τπνιείκκαηα 

● Waste–to–energy 
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1
Ο

 ΚΔΦΑΛΑΙΟ  

1.1 ΔΙΑΓΧΓΗ – ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ    

Πάληνηε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα κηαο επέλδπζεο ήηαλ αλέθαζελ ην 

κέγηζην ζέκα γηα ηνλ θάζε επελδπηή, ψζηε απηφο λα έρεη θίλεηξα γηα λα πινπνηήζεη 

ηελ επέλδπζε. Αιιά πιένλ ζήκεξα απηφ δελ είλαη ην κνλαδηθφ θξηηήξην. Οη ζπλερείο 

δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ θνηλσληθή επεκεξία ησλ 

πνιηηψλ, αθελφο, θαη νη πεξηβαιινληηθέο –θνηλσληθέο  επηπηψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα 

δεκηνπξγήζεη κηα επέλδπζε, αθ’ εηαίξνπ,   έρνπλ αξρίζεη λα επεξεάδνπλ  ζεκαληηθά 

ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο κηαο επέλδπζεο.  

Οη επελδπηέο επηζπκνχλ πάληνηε, ή ζρεδφλ πάληνηε, λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ αμία 

ησλ κεηφρσλ ηνπο θαη ησλ θεθαιαίσλ πνπ επελδχνπλ. Σαπηφρξνλα φκσο, ε 

πιεηνλφηεηα απηψλ ζέιεη λα απμήζεη θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία ζηηο πεξηνρέο – 

θνηλσλίεο πνπ επελδχνπλ γηα λα απμεζνχλ έηζη θαη ηα θέξδε ηνπο.( κηα θνηλσλία πνπ 

δελ επεκεξεί δελ απμάλεη ηελ θαηαλάισζε). Έρνληαο ζαλ γλψκνλα ην αλσηέξσ 

αμίσκα, επελδχνπλ ζηξεθφκελνη ζε εηαηξείεο/ρψξεο πνπ αθνινπζνχλ ηα δηεζλψο 

ηζρχνληα θαη πέξαλ ησλ παξαδνζηαθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ 

παξαθνινπζνχλ, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θνηλσληθνχο, πεξηβαιινληηθνχο θαη 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο παξάγνληεο. (Environmental Social Governance – ESG). 

Έλαο ζεζκηθφο επελδπηήο ινηπφλ, αθνινπζψληαο ηελ πξαθηηθή ηεο θνηλσληθά 

ππεχζπλεο επέλδπζεο, ζα απνθχγεη θάπνηα πξντφληα πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα 

ζηελ θνηλσλία (θαπληθά, αιθννινχρα πξντφληα, πνξλνγξαθηθά έληππα, πψιεζε 

φπισλ) θαη ηαπηφρξνλα ζα ζηξαθεί ζε πξντφληα πνπ  νδεγνχλ ζηελ θνηλσληθή 

επεκεξία πιεξψληαο ηα ηζρχνληα ζήκεξα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα  

δεδνκέλα.  

► Η Έλλνηα ηεο Κνηλσληθά Τπεύζπλεο Δπέλδπζεο (ΚΤΔ) 

Μεηά απφ πιεζψξα ζπδεηήζεσλ θαη ζπζθέςεσλ/δηαζθέςεσλ, νη επελδπηέο 

θαηέιεμαλ φηη κηα θνηλσληθά ππεχζπλε επέλδπζε (ΚΤΔ) έρεη πνιιέο δηαζηάζεηο. 

πγθεθξηκέλα γηα λα ζεσξεζεί κηα επέλδπζε θνηλσληθά ππεχζπλε ή φρη εμαξηάηαη 

απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο αληηιήςεηο ηεο εθάζηνηε αγνξάο 

φπνπ γίλεηαη ε επέλδπζε (ζα καο απαζρνιήζεη ζεκαληηθά φζνλ αθνξά ηηο 

ππάξρνπζεο αληηιήςεηο ζηελ αγνξά ηεο Διιάδνο ζε ζχγθξηζε κε ηηο αληηιήςεηο πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ ΔΔ) αθελφο, θαη απφ ηηο αληηιήςεηο, ηα πηζηεχσ θαη ηηο πεπνηζήζεηο 

ηνπ εθάζηνηε επελδπηή πνπ επηιέγεη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 
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Μηα θνηλσληθά, ινηπφλ, ππεχζπλε επέλδπζε (Socially Responsible Investing –SRI) 

ζχκθσλα κε ην European Sustainable and Responsible Investment Forum (Eurosif 

2012), είλαη εθείλε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηινγήο ηεο, ν εθάζηνηε επελδπηήο 

ιακβάλεη θπξηαξρηθά ππφςε ηηο πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο επηπηψζεηο θαη ηηο 

επηπηψζεηο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (Environmental Social Governance-ESG).  

Δπηπξφζζεηα ε ΚΤΔ είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ιακβάλνληαη ππφςε νη 

θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηφζν νη ζεηηθέο φζν θαη νη αξλεηηθέο 

κέζα ζε έλα πιαίζην εμνλπρηζηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη κειέηεο 

πεξηβαιινληηθψλ – θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ. χκθσλα κε ηνπο Renneboog, Horst & 

Zhang (2007) κηα ΚΤΔ εθαξκφδεη έλα ζχλνιν επελδπηηθψλ ειέγρσλ γηα λα επηιέμεη ή 

λα απνθιείζεη θεθάιαηα βάζεη νηθνινγηθψλ, θνηλσληθψλ θαη εζηθψλ θξηηεξίσλ θαη 

ζπρλά δέλεηαη κε ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη ηνλ αθηηβηζκφ ησλ κεηφρσλ – επελδπηψλ.  

Ωζηφζν, κηα θνηλσληθά ππεχζπλε επέλδπζε δελ είλαη απιψο έλαο ηξφπνο λα 

αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη νη επελδπηέο (κε ηελ έλλνηα φηη θάλνπλ ην θαιφ), αιιά 

κπνξεί λα σθειήζεη κε δχν αθφκα ηξφπνπο. Απφ ηε κία, απνδεηθλχεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν φηη νη θαιέο επηδφζεηο ζε επίπεδν θνηλσλίαο-πεξηβάιινληνο-

δηαθπβέξλεζεο κπνξνχλ αθελφο λα νδεγήζνπλ θαη ζε θαιχηεξα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα, θαη αθεηέξνπ λα κεηψζνπλ ην ξίζθν ησλ επηρεηξήζεσλ. Πνιινί CEO΄s 

δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ θαη κεγάισλ νξγαληζκψλ έρνπλ, γηα παξάδεηγκα, απνθαζίζεη 

λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηε πκθσλία ησλ Παξηζίσλ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

► Η Έλλνηα ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΓ) 

χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) 

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε (ΔΓ) είλαη έλα ζχζηεκα κε ην νπνίν παξαθνινπζνχληαη θαη 

ειέγρνληαη νη επηρεηξήζεηο. 

Οη Shleifer & Vishny (1997) αλαθέξνπλ φηη ε ΔΓ είλαη απηή πνπ αζρνιείηαη κε ην 

πψο νη ρξεκαηνδφηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πάξνπλ ηα επελδπζέληα ρξήκαηά ηνπο 

πίζσ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη θάπνηα απφδνζε.       

χκθσλα κε ηνλ La Porta (2000) ε ΔΓ αζρνιείηαη κε φινπο εθείλνπο ηνπο 

κεραληζκνχο, νη νπνίνη πξνζηαηεχνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ εμσηεξηθψλ επελδπηψλ 

(κέηνρνη – πηζησηέο) αθελφο,, ελάληηα ζηηο πηζαλέο αηαζζαιίεο ησλ εζσηεξηθψλ 

ζηειερψλ ( δηνίθεζε – κάλαηδεξ – εξγαδφκελνη).  

Ζ Διιεληθή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζαλ ΔΓ, νξίδεη ην ζχλνιν εθείλσλ ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχληαη απφ κηα επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ απηή λα εμαζθαιίζεη 
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ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο, ηελ πξνζηαζία ησλ κεηφρσλ ηεο, αιιά θαη ζπλνιηθά 

ηελ πξνζηαζία φισλ εθείλσλ πνπ έρνπλ λφκηκα ζπκθέξνληα ζηελ εηαηξεία. 

Δλ θαηαθιείδη ε ΔΓ (Corporate Governance – CG) είλαη λα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο θαη ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ζε ζρέζε κε ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο. Με ηελ ΔΓ επηδηψθεηαη ε 

ππεχζπλε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, δηνίθεζε θαη έιεγρνο κηαο εηαηξείαο, κε ζηφρν ηελ 

αχμεζε ηεο αμίαο ηεο θαη ηε πξνζηαζία ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ 

κεηφρσλ ηεο, θπξίσο φκσο ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο, έλαληη ησλ κεγαινκεηφρσλ.  

Οη θαλφλεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

επηηπγράλνληαη νη εηαηξηθνί ζηφρνη, θαζηεξψλνπλ ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη 

απνηίκεζεο ησλ εηαηξηθψλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο δηνίθεζεο έλαληη ησλ κεηφρσλ.  

1.2 ΣΙ ΔΙΝΑΙ ΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ESG  

           1.2.1 Δηζαγσγή – Ιζηνξηθό 

Ζ θνηλσληθά ππεχζπλε επέλδπζε εκθαλίδεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ έλλνηα ηεο 

επέλδπζεο ζαλ απφδνζε ηνπ επελδπζέληνο θεθαιαίνπ. Οη ξίδεο ησλ θνηλσληθψλ 

επελδχζεσλ εληνπίδνληαη  ζε ζξεζθεπηηθνχο νξγαληζκνχο αξρηθά, φπνπ νη πηζηνί 

έπαηξλαλ απνθάζεηο θαη αθνινπζνχζαλ θαλφλεο εζηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο θαη 

ηδενινγηθνχο. Ζ πξψηε εκθάληζε επέλδπζεο κε θνηλσληθή κνξθή θαη έμσ – 

νηθνλνκηθά θξηηήξηα εκθαλίδεηαη ηνλ 17
ν
 αηψλα ζην θίλεκα Quaker θαη ζηελ 

απαγφξεπζε επελδχζεσλ ππέξ ηεο ζθιαβηάο ( Ηζηφηνπνο,  European Socially 

Responsible Investments study, 2012  ). Σν πξψην νκφινγν ππεχζπλεο επέλδπζεο 

ήηαλ ην US Pioneer Fund πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1928. 

Απφ ην 1960 έσο θαη ηελ αξρή ηνπ 21
νπ

 αηψλα παξαηεξήζεθε κηα ζρεηηθά απμεκέλε 

έκθαζε ζηηο θνηλσληθά ππεχζπλεο επελδχζεηο. ην ιηαληθφ εκπφξην, ην πξψην 

θεθάιαην θνηλσληθά ππεχζπλεο επέλδπζεο δεκηνπξγήζεθε ην 1990 θαη ιεγφηαλ 

θνηλσληθφο δείθηεο KLD 400, ζήκεξα ιέγεηαη  MSCI KLD 400. Ο Κνηλσληθφο 

Γείθηεο MSCI KLD 400, γλσζηφο σο Domini 400 Social Index, είλαη έλαο 

θεθαιαηνπνηεκέλνο ρξεκαηηζηεξηαθφο δείθηεο 400 εηαηξεηψλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη 

ζην ρξεκαηηζηήξην θαη έρνπλ εθπιεξψζεη ζπγθεθξηκέλα πξφηππα θνηλσληθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο αξηζηείαο. Οη πηζαλνί ππνςήθηνη γηα απηφλ ηνλ δείθηε ζα έρνπλ 

ζεηηθά αξρεία ζε ζέκαηα φπσο νη ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ε αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ, ε πεξηβαιινληηθή αζθάιεηα θαη ε εηαηξηθή 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.investopedia.com/terms/c/capitalizationweightedindex.asp&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhiGdvXAh8f5ctqj0YMOM8v7aquVdQ
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δηαθπβέξλεζε. Ωζηφζν, απνθιείνληαη απηφκαηα νη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε 

ηελ αιθνφιε, ηνλ θαπλφ, ηα ππξνβφια φπια, ηα ηπρεξά παηρλίδηα, ηελ ππξεληθή 

ελέξγεηα θαη ηα ζηξαηησηηθά φπια. (Ηζηφηνπνο, Investopedia). 

 πσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ν φξνο «ππεύζπλε» επέλδπζε  νξίδεηαη δηεζλψο  ε 

ελζσκάησζε πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο δεηθηψλ 

ζηηο επελδπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ (Environmental, Social, 

Governance – ESG).   Οη δείθηεο απηνί, αλ θαη κε αθξαηθλψο νηθνλνκηθνί, γηα 

πνιινχο επελδπηέο ζεσξνχληαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ εηαηξηθνχ 

ζθνπνχ, ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο πνηφηεηαο δηνίθεζεο ησλ εηαηξεηψλ. Ο ιφγνο είλαη 

φηη, απηνί νη δείθηεο, πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ πνιηηηθή ηφζν ησλ 

επηρεηξήζεσλ, φζν θαη ησλ θξαηψλ αληίζηνηρα, ζε πγεία, αζθάιεηα, πξνζηαζία 

εξγαδνκέλσλ, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, δηαρείξηζε  πδάησλ θαη θπζηθψλ πφξσλ, 

logistics, πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ θαη πνιιά αθφκε, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο.      

 Σν ESG μεθίλεζε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) ην 

2004, κε ζηφρν λα βξεζνχλ ηξφπνη ελζσκάησζήο ηνπ ζηηο αγνξέο θεθαιαίνπ. Σν 

2005 παξνπζηάζηεθε ε κειέηε – νξφζεκν κε ηίηιν «Who Cares Wins» ( Investing for 

Long – Term Value). Ζ κειέηε απνδείθλπε επηζηεκνληθά φηη ε ελζσκάησζε 

πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ θαη εηαηξηθψλ δεηθηψλ ζηηο θεθαιαηαγνξέο έρεη 

επηρεηξεκαηηθή ινγηθή, νδεγεί ζε πεξηζζφηεξν βηψζηκεο εηαηξίεο θαη αγνξέο  θαη έρεη 

επσθειή απνηειέζκαηα γηα ηηο θνηλσλίεο. 

Οη ζεζκηθνί επελδπηέο αξρηθά δελ δέρηεθαλ λα πηνζεηήζνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

δείθηεο ESG, ηζρπξηδφκελνη φηη ην πξσηαξρηθφ ηνπο θαζήθνλ πεξηνξίδεηαη ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο ησλ κεηφρσλ θαη δελ ελδηαθέξνπλ νη πεξηβαιινληηθέο,  ή 

θνηλσληθέο επηπηψζεηο ή ζέκαηα δηαθζνξάο (επηρεηξήζεσλ, εηαηξεηψλ, θπβεξλεηηθψλ 

παξαγφλησλ). ηελ πνξεία βέβαηα ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη νη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο 

έρνπλ ζεκαληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο θαη πιένλ ζηηο αλαπηπγκέλεο 

αγνξέο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο ΔΔ. Οη κεηνρέο ησλ «βηψζηκσλ εηαηξηψλ» ηείλνπλ λα 

μεπεξάζνπλ ζεκαληηθά ζε απνδφζεηο ηηο ιηγφηεξν βηψζηκεο νκνιφγνπο ηνπο 

αληίζηνηρα. 

ήκεξα δηεζλψο, θαη κε ζπλερψο επηηαρπλφκελν ξπζκφ, ζεζκηθνί επελδπηέο θαη funds 

απνκαθξχλνληαη απφ «κε θαζαξά» επελδπηηθά πξντφληα θαη ζηξέθνληαη ζε 

βηψζηκεο/ππεχζπλεο επελδχζεηο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη  πιήξσο ηηο αξρέο ESG, νη 

νπνίεο ηείλνπλ λα επηθξαηήζνπλ απφιπηα, ζρεδφλ, ζηε δηαρείξηζε θεθαιαίσλ γηα ηηο 
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επφκελεο δεθαεηίεο. Ήδε θιάδνη κε ξππνγφλεο δξαζηεξηφηεηεο (ηζηκέληα, πεηξέιαηα) 

βιέπνπλ λα ππάξρεη θεθαιαηαθή πίεζε, ελψ θαηαγξάθνληαη ζπλέρεηα απμαλφκελεο 

ξνέο θεθαιαίσλ πξνο ESG βηψζηκεο επελδχζεηο, θαζψο γηα πνιινχο πιένλ επελδπηέο 

ε κεγηζηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο εθιακβάλεηαη ζαλ ην θιεηδί πνπ ζα 

ζπκβάιεη θαηαιπηηθά ζηελ ππεξαπφδνζε ησλ δηθψλ ηνπο κεηνρηθψλ αμηψλ. Γηαηί 

ζπκβαίλεη απηφ; Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη θνηλσληθά ππεχζπλεο επηρεηξήζεηο 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε θεξδνθνξία θαη θαιχηεξε απφδνζε κεηνρψλ απφ φηη νη 

αληαγσληζηέο ηνπο. Έλαο αθφκα ιφγνο είλαη φηη κηα καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή, 

βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηεο βησζηκφηεηαο κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηε ζπλέρεηα θαη 

αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο, πάληνηε εληφο ελφο θξάηνπο πνπ ιεηηνπξγεί κε αληίζηνηρν 

ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία ησλ πνιηηψλ ηνπ. Έπεηηα, 

νη επηρεηξήζεηο απηέο κπνξνχλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ή πξντφληα πνπ πξνζθέξνπλ 

ιχζεηο ζηηο πξνθιήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία θαη ηε 

δηαθπβέξλεζε, ελψ θαίλεηαη φηη ζα έρνπλ ζηαζεξά αλνδηθή δήηεζε. 

Με ηελ ζπλερή ηερλνινγηθή εμέιημε, ε ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ γίλεηαη 

επθνιφηεξε θαη θζελφηεξε, επηηξέπνληαο ηαπηφρξνλα ζε έμππλνπο αιγφξηζκνπο 

/κνληέια λα εξκελεχνπλ κε κεγάιε αθξίβεηα ηηο κε παξαδνζηαθέο νηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο, νη δείθηεο ESG επηηξέπνπλ ζηνπο επελδπηέο λα πξνβάινπλ άκεζα θαη 

ηαρχηαηα ηηο δηθέο ηνπο αμίεο. Παξέρνπλ άκεζα ηε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε λα 

ειέγμνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο ηνπο θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία. 

Σαπηφρξνλα δηαζθαιίδνπλ φηη νη απνηακηεχζεηο θαη νη επελδχζεηο ηνπο 

αληαπνθξίλνληαη ζηα πηζηεχσ ηνπο, ρσξίο λα πζηεξνχλ ζε απνδνηηθφηεηα έλαληη ησλ 

ζπκβαηηθψλ επελδχζεσλ θαη ησλ επελδχζεσλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ESG 

δείθηεο. 

Τπάξρεη βέβαηα θαη ν αληίινγνο. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη ππεχζπλεο επελδχζεηο       

είλαη απιψο κηα ζεκεξηλή ηάζε, αιιά νη εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ απνδεηθλχνπλ 

αθξηβψο ην αληίζεην.  

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο επελδχζεηο ζε 

θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ππεχζπλεο επηρεηξήζεηο ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη 

θπξίσο ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Βφξεην Ακεξηθή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζπλνιηθά ηα 

κέιε  πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ πξσηνβνπιία ησλ ΖΔ (UN / Principles for 

Responsible Investment  ) εθπξνζσπνχλ επελδπηηθά θεθάιαηα 70 ηξηο εθαηνκκπξίσλ 

$, ελψ ηα δηεζλή funds πνπ επελδχνπλ ζηηο ρξεκαηαγνξέο, βαζηδφκελα ζηηο επηδφζεηο 

πεληαεηία.   
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Σα ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο/αλάπηπμεο, (ESG) παίδνπλ πιένλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηηο απνθάζεηο ησλ 

επελδπηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη επελδπηέο ζέινπλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ αμία 

ησλ κεηνρψλ ηνπο, αιιά θαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία 

κεηψλνληαο ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη εηδηθά ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, επελδχνληαο ζε εηαηξίεο πνπ παξέρνπλ εηαηξηθή δηαθάλεηα γηα φια ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία.  

Οη δείθηεο ESG έρνπλ πιένλ εδξαησζεί ζηε ζπλείδεζε επελδπηψλ θαη θνηλσλίαο. 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία αλαθνξά ησλ Financial Times (September 2019), ε αμία 

ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη funds βηψζηκσλ 

επελδχζεσλ ζηελ ΔΔ απμήζεθε απφ 540 δηο. ην 2017  ζε 685 δηο. ην 2018, κε ηελ 

Ννξβεγία λα έρεη ηελ θαιιίηεξε επίδνζε ζηνλ πεξηβαιινληηθφ δείθηε, ηε Γαλία λα 

πξνεγείηαη ζηνλ αληίζηνηρν θνηλσληθφ θαη ηελ Οιιαλδία λα πξσηνζηαηεί ζηελ 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε (Morningstar, Έθζεζε Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ).    

Βιέπνληαο, ινηπφλ, νη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ απηή ηελ επελδπηηθή αιιαγή/ζηξνθή 

γηα πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, θνηλσληθή επεκεξία θαη ζσζηή εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε άξρηζαλ λα απμάλνπλ λα ζηξέθνπλ ηηο ζεζκηθέο δηαδηθαζίεο ηνπο πξνο 

ηελ πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή πξνζηαζία.   

 1.2.2 Καηεγνξίεο Γεηθηώλ ESG – Κξηηήξηα  

Οη πεξηβαιινληηθνί, θνηλσληθνί θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο δείθηεο 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ εθαξκνγή/αλάπηπμε ησλ  αιιαγψλ ελφο θξάηνπο, κηαο 

εηαηξείαο, ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, θαζψο ην θξάηνο ή ε εηαηξία απηή 

αλαπηχζζεηαη θαη πξνζπαζεί λα εδξαησζεί ζηελ αγνξά (Kocmanova, A., Docekalova, 

M., 2012).   

Ζ πηνζέηεζε θξηηεξίσλ ESG – Πεξηβαιινληηθψλ (Environmental), Κνηλσληθψλ 

(Social) θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (Governance) - ζηελ επελδπηηθή δηαδηθαζία 

θαη ηελ επηινγή επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ απνηειεί δηεζλψο κηα ηαρέσο αλεξρφκελε 

ηάζε, (φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηηο έξεπλεο ηνπ Global Sustainable Investment 

Alliance), ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ θξαηψλ, φζν θαη απφ απηή  ησλ επελδπηψλ θαη 

ησλ Γηαρεηξηζηψλ Κεθαιαίσλ. 

Οη επελδχζεηο κε ESG (Environment, Social, Governance) πξνζέγγηζε έρνπλ δηηηή 

ζεκαζία, θαζψο ελψ  δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο επελδπηηθψλ επθαηξηψλ, 

παξάιιεια  επηηξέπνπλ ηε ζπκβνιή ζηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ζρεηηθά κε ηνπο βαζηθνχο ηνκείο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Με ηελ πηνζέηεζε απηψλ ησλ 
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θξηηεξίσλ απνδεηθλχεηαη έκπξαθηα ε ππεπζπλφηεηα  απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, ζηελ 

θνηλσλία θαη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζπκβάιινληαο ζηε βησζηκφηεηα. 

Ζ επελδπηηθή θηινζνθία ESG πηνζεηείηαη αθελφο κελ απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ 

θξαηψλ, φζν θαη απφ ηνπο επελδπηέο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βηψζηκε 

αλάπηπμε κε ηελ επελδπηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, θαη απφ ηνπο Γηαρεηξηζηέο 

Κεθαιαίσλ νη νπνίνη επηιέγνπλ επελδπηηθά νρήκαηα πνπ επίζεο ζπκβάιινπλ ζηε 

βησζηκφηεηα. Υξεζηκνπνηνχληαη επνκέλσο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλάπηπμεο κηαο 

εηαηξίαο (ή ελφο θξάηνπο) ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή, πεξηβαιινληηθή θαη εηαηξηθή 

ππεπζπλφηεηα.  

Ζ επίδνζε ησλ ESG δεηθηψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επίδνζε ησλ ESG παξαγφλησλ. 

πγθεθξηκέλα, νη Γηαρεηξηζηέο Κεθαιαίσλ επελδχνπλ ζε νξγαληζκνχο/θξάηε πνπ 

επηδεηθλχνπλ ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηξεηο θαηεπζχλζεηο – θξηηήξηα – 

παξάγνληεο.: 

α) Πεξηβαιινληηθνί Παξάγνληεο: Δμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε 

ελεξγεί ζαλ δηαρεηξηζηήο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. εβαζκφο ζην Πεξηβάιινλ – 

αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ησλ εθιχζεσλ CO2, ηεο κφιπλζεο 

αέξα/λεξνχ, ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θ.η.ι. Δπηπξφζζεηα εζηηάδνπλ ζην πψο 

κηα εηαηξία ή έλα θξάηνο (ζην νπνίν πξφθεηηαη λα επελδχζνπλ) ιεηηνπξγεί ζαλ 

πξνζηάηεο, ηξνθνδφηεο θαη ρξήζηεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ).  

β) Κνηλσληθνί Παξάγνληεο: Δμεηάδνπλ δεηήκαηα θνηλσληθνχ ραξαθηήξα - 

εξγαζηαθά θαη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα ησλ δψσλ, ησλ κεηνλνηήησλ, ηελ 

πγεία θαη αζθάιηζε, ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θ.η.ι. Αλαθέξνληαη δειαδή ζην πψο κηα 

εηαηξεία, ή έλα θξάηνο, δηαρεηξίδεηαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο, ηνπο πειάηεο θαη ηηο νξγαλσκέλεο ή κε θνηλφηεηεο, ζηα πιαίζηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο/ηνπ.   

γ) Παξάγνληεο Γηαθπβέξλεζεο: Δμεηάδνπλ ηελ νξζή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. 

Απνδεκηψζεηο θαη απνιαβέο δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, επηρεηξεκαηηθή εζηθή, δηαθάλεηα, 

δηαθζνξά, ινγνδνζία, θ.η.ι. Αλαθέξνληαη ζηελ αμηνπηζηία ηεο εγεζίαο ηεο εηαηξίαο ή 

ηνπ θξάηνπο, ζηηο ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, ζηνπο εζσηεξηθνχο θαη 

εμσηεξηθνχο ειέγρνπο ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ζηα ηζρχνληα ζεζκηθά θείκελα, 

θαζψο θαη ζηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ. 

Οη ηξεηο πην πάλσ θαηεγνξίεο ησλ δεηθηψλ ESG ζηελ νπζία πνζνηηθνπνηνχλ ηελ 

αλάπηπμε κηαο εηαηξίαο (ή ελφο θξάηνπο) ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, 

εμεηάδνληαο ηελ κεηαβνιή ησλ ESG παξαγφλησλ. 
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Δλ θαηαθιείδη ν φξνο ESG αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, θνηλσλίαο θαη 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλφηεηα κηαο εηαηξείαο 

λα παξάγεη αμία καθξνπξφζεζκα. ε εηαηξηθφ πιαίζην, αλαθέξεηαη ζηελ ελζσκάησζε 

κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ. Παξφιν πνπ νη δείθηεο ESG ζπρλά απνθαινχληαη «κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί», ζπλδένληαη κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ν 

ηξφπνο δηαρείξηζήο ηνπο απφ κηα εηαηξεία έρεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 1.2.2:  Γείθηεο ESG 

 

Αλαιχνληαο θαηά θαηεγνξία (πεξηβάιινλ, θνηλσλία, δηαθπβέξλεζε) ηνπο δείθηεο 

βιέπνπκε πσο ε θάζε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη: 

► Α) Πεξηβαιινληηθνί Παξάγνληεο  (Enviromental Factors)  πνπ αμηνινγνύληαη  

ζηελ θαηάξηηζε ησλ ESG δεηθηώλ 

i) Δπίπεδα εθπνκπήο ξίπσλ . 

Περιβάλλον (Ε)  
Θέκαηα ποσ ζτεηίδοληαη 
κε ηο 
περηβάιιολ θαη ηα έκβηα 
θαη 
κε έκβηα θσζηθά 
ζσζηήκαηα, 
ζσκπερηιακβαλοκέλες 
ηες γες, 
ηοσ αέρα, ηοσ λερού θαη 
ηφλ 
οηθοζσζηεκάηφλ 
Παραδείγμαηα 
Εκπομπέρ αεπίων 
θαινομένος 
ηος θεπμοκηπίος (ΑΦΘ) 
Χπήζη και εξάνηληζη 
πόπων 
Κλιμαηική αλλαγή 
Απόβληηα και πύπανζη 

Κοινωνία(S) 
Θέκαηα ποσ ζτεηίδοληαη κε 
ηελ θοηλφλία, ηα αλζρώπηλα 
δηθαηώκαηα θαη ηελ εσεκερία 
ηφλ θοηλοηήηφλ ζηης οποίες 
δραζηερηοποηείηαη κηα 
εηαηρεία 
Παραδείγμαηα 

Επγαζιακά ππόηςπα 
Υγεία και αζθάλεια 
Διαθοπεηικόηηηα ζηο 
σώπο 
επγαζίαρ 
Επγαζιακέρ ζσέζειρ 
 

Εηαιρική Διακυβέρνηζη (G) 

Θέκαηα ποσ ζτεηίδοληαη κε ηης δηαδηθαζίες ιήυες 
αποθάζεφλ, ηης πραθηηθές δηατείρηζες θαη ηε δοκή 
εηαηρηθής δηαθσβέρλεζες 
Παραδείγμαηα 

Δωποδοκία και διαθθοπά 
Αμοιβέρ ζηελεσών 
Δομή, μέγεθορ και ποικιλομοπθία 
διοικηηικού ζςμβοςλίος 
Ενδοεηαιπικά ζημεία ελέγσος και διασείπιζη 
κινδύνων 
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ii) Τηνζέηεζε – Δπέλδπζε Πεξηβαιινληηθψλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο θαη 

πκκφξθσζεο. 

iii) Δμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ, φπσο  γηα παξάδεηγκα λεξφ.  

iv) Δμνηθνλφκεζε δηαθφξσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

v) Γηακφξθσζε εηδηθψλ  ρψξσλ  γηα ηα απνξξίκκαηα. 

vi) Αλαθχθισζε  απνξξηκκάησλ.  

vii)  Γηάθνξα άιια πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (ηνμηθφηεηα, βηνπνηθηιφηεηα)  

viii) Μείσζε ηεο ειεπζέξσζεο αδψηνπ θαη θσζθφξνπ θαη αληηκεηψπηζε ηεο 

έθιπζεο ακκσλίαο πνπ νθείιεηαη ζηελ αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ιηπαζκάησλ θαη ηελ αλεπαξθή επεμεξγαζία ησλ  ιπκάησλ. 

ix) Βειηίσζε απφδνζεο θαηά ηελ ηε ρξήζε ιηπαζκάησλ. 

x) Βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο πδάηηλσλ πφξσλ. 

xi) Αλάπηπμε αγνξάο πξντφλησλ, ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πιηθψλ βηνινγηθήο βάζεο. 

xii) Δμάιεηςε ή κείσζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο νπζηψλ πνπ θαηαζηξέθνπλ ηε 

ζηνηβάδα ηνπ φδνληνο. 

xiii) Πξφιεςε ή κείσζε ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

xiv) Πεξηνξηζκφο ησλ ζπλνιηθψλ επηπηψζεσλ  ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο ηεο αθφινπζεο ηεξάξρεζεο ζηα απφβιεηα : α) πξφιεςε, β) 

πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε,  γ) αλαθχθισζε, δ) άιινη ηξφπνη 

αλάθηεζεο, ε) ηειηθή δηάζεζε.  

xv) Βειηίσζε αληαγσληζηηθφηεηαο ζε ζπλζήθεο αλφδνπ ησλ ηηκψλ ησλ πφξσλ θαη 

βειηίσζε απνδνηηθφηεηαο θαηά ηε ρξήζε ησλ πφξσλ κε ελίζρπζε ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα.  

xvi) Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ πξφιεςε ή κείσζε ησλ δπζκελψλ 

επηπηψζεσλ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ.  

xvii) Υξήζε θαη παξαγσγή ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ θαηά ηξφπνπο πνπ νδεγνχλ 

ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζεκαληηθψλ δπζκελψλ επηδξάζεσλ ζηελ 

αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ.  

ηνπο Πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο, πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, πξέπεη λα πξνζηεζεί 

θαη ε Πεξηβαιινληηθή Δπηθηλδπλφηεηα, ε νπνία ζπληζηά ηελ πηζαλφηεηα ελφο 

πεξηβαιινληηθνχ δπλεηηθνχ θηλδχλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί έλα πεξηβαιινληηθφ 

αηχρεκα. Οη αηηίεο πξφθιεζεο ελφο ηέηνηνπ αηπρήκαηνο ρσξίδνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο. 
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1. Γεσγελείο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε δηαζπνξά ζην πεξηβάιινλ ηνμηθψλ 

ηρλνζηνηρείσλ  ιφγσ απνζάξζξσζεο πεηξσκάησλ πινχζησλ ζηα ηρλνζηνηρεία 

απηά. 

2. Αλζξσπνγελείο, φπσο είλαη ε απφξξηςε ηνμηθψλ πιηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρψξν.  

 ► Β) Κνηλσληθνί Παξάγνληεο  (Social Factors)  πνπ αμηνινγνύληαη ζηελ 

θαηάξηηζε ησλ ESG δεηθηώλ : 

i) πλζήθεο εξγαζίαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο αλαθνξηθά κε ζέκαηα πγείαο, 

αζθάιεηαο. 

ζνλ αθνξά ηελ έλλνηα  «ρώξνπο εξγαζίαο» ελλννχληαη ηα εμήο: 

1) Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ αλήθνπλ: 

√ Εεηήκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

√ Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

√ Δπίηεπμε ηζνξξνπίαο κεηαμχ εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο θαη 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

√  Σπρφλ αηπρήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο. 

√ Εεηήκαηα βίαο θαη ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

2) Ακνηβέο Παξνρέο. 

3) Καηάξηηζε θαη Δπαγγεικαηηθή εμέιημε. Αθνξά ηα εμήο: 

√  Γξάζεηο  δηαηήξεζεο ηνπ επηπέδνπ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα θαηάξηηζε, εκπέδσζε/ελδπλάκσζε θαη εμέιημε  

γλψζεσλ. 

√ Πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ. 

√ Γηαξθήο επηκφξθσζε θαη ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πξνγξάκκαηα δηα βίνπ 

κάζεζεο θαη ζπρλά On the Job Training (OJT) 

4) Ίζεο Δπθαηξίεο. Ο φξνο «ίζεο επθαηξίεο» αθνξά: 

√ ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή δενληνινγηθνχ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο. 

√ Καηαζηνιή ελεξγεηψλ πνπ πξνθαινχλ νπνηαδήπνηε δηάθξηζε ζην 

ρψξν εξγαζίαο.  

√ Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη κέηξσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ ηζφηεηα ζην 

ρψξν εξγαζίαο. 

√ Παξνρή βαζηθήο, εηδηθήο θαη εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο.  

5) Θέκαηα απαζρνιεζηκφηεηαο. 
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ii) Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ.  

iii) Γπλαηφηεηα ηνπ κεηφρνπ λα παίδεη ελεξγεηηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ησλ 

απνθάζεσλ ηεο εηαηξείαο.  

iv) ρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζηελ αμηνπηζηία, ηελ 

δηαθάλεηα, ηελ θαιή πίζηε, ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη έζηκα.  

v) ρέζεηο κε ηνπο πειάηεο πνπ πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζηελ αμηνπηζηία, ηελ 

δηαθάλεηα, ηελ θαιή πίζηε, ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη έζηκα. 

vi)  Δλαζρφιεζε κε ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο. 

vii) Παξνρέο θαη ρνξεγίεο πξνο ηελ θνηλφηεηα. 

viii) Δλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ  ζε ζέκαηα θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, θηψρεηαο, δηαηξνθήο, πξναγσγήο πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, 

φπσο είλαη ν αζιεηηζκφο, νη ηέρλεο, νη επηζηήκεο. 

ix) Δλέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο ελαληίσλ ηεο παηδηθήο/θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο. 

x) ρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο λέσλ επηζηεκφλσλ κε ζηφρν ηελ 

απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. 

► Γ) Παξάγνληεο Γηαθπβέξλεζεο (Governance Factors)  πνπ αμηνινγνύληαη 

ζηελ θαηάξηηζε ησλ ESG δεηθηώλ : 

i) πκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο. 

ii) Δηαηξηθέο  πξαθηηθέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην δεκνθξαηηθφ πξφζηαγκα. 

iii) Δκπέδσζε θαη δηάδνζε πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε έληηκεο κεζφδνπο εκπνξίαο. 

iv) Απνθπγή θάζε κνξθήο δσξνδνθία. 

v) Απνθπγή αλάιεςεο ελεξγεηψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ 

απφ ηελ εγεζία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

vi) πλεπή ζπκκφξθσζε κε ηνλ ζρεδηαζκέλν θαη δηαθεξπγκέλν θψδηθα 

δενληνινγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

vii) Γηθαηψκαηα κεηφρσλ. 

viii) Εεηήκαηα ακνηβήο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. 
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.1.3 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηε ζεκεξηλή επνρή ινηπφλ, έλαο κεγάινο αξηζκφο επελδπηψλ πηζηεχεη φηη ε απφδνζε 

κηαο επέλδπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο, σο επί ην πιείζηνλ,  δελ είλαη ην κνλαδηθφ 

θξηηήξην ψζηε απηή λα αμηνινγεζεί θαη λα γίλεη ε πινπνίεζή ηεο. Θέκαηα πνπ 

άπηνληαη ζηελ θνηλσληθή επεκεξία, ζηελ πεξηβαιινληηθή αλάπηπμε θαη πξνζηαζία 

θαη ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, παίδνπλ πιένλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ εθηέιεζε ή 

ζηελ απφξξηςε κηαο επέλδπζεο. Απηφ είλαη νξαηφ ζηελ άκεζε απνδνρή (απφ ηελ 

θνηλσλία), ζηελ αικαηψδε αλάπηπμε θαη ζην κεγάιν  κέγεζνο ηεο αγνξά πνπ έρνπλ νη 

θνηλσληθά ππεχζπλεο επελδχζεηο (Socially Responsible Investments – SRE) ζήκεξα.  

Οη δείθηεο ESG πξνζθέξνπλ κηα επελδπηηθή πξνζέγγηζε πνπ απνδεηθλχεηαη φιν θαη 

πην επηθεξδήο, θαζψο νη θαιέο επελδχζεηο ζε επίπεδν θνηλσλίαο – πεξηβάιινληνο -  

δηαθπβέξλεζεο κπνξνχλ αθελφο λα νδεγήζνπλ ζε θαιιίηεξα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα θαη αθεηέξνπ λα κεηψζνπλ ην ξίζθν ησλ επηρεηξήζεσλ. Γεθάδεο 

έξεπλεο, κε ηειεπηαία απηή ηνπ Κέληξνπ Αεηθνξίαο (Center for Sustainability and 

Excellence - CSE) ην 2018 πνπ πινπνηήζεθε ζε 2.000 επηρεηξήζεηο ζηελ Β. Ακεξηθή, 

αλέδεημε ηεθκεξησκέλα πσο νη εηαηξίεο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε θεξδνθνξία θαη 

θαιιίηεξε απφδνζε κεηνρψλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, ελψ δηαζθαιίδνπλ πην 

εχθνια ηε ζπλέρεηα θαη αλάπηπμή ηνπο, είλαη απηέο πνπ βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο 

βησζηκφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. 

Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε ηεο εηήζηαο έθζεζεο γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή επίδνζε ησλ εηαηξεηψλ  ζηνπο δείθηεο ESG, θαζηζηά 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηηο επελδχζεηο θαη ζπλεπψο γηα 

ηελ αλάπηπμε εηαηξηψλ θαη θξαηψλ.        

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα γίλεη κηα θαηαηνπηζηηθή, θαη φζν ην δπλαηφλ πην 

πιήξεο, αλαθνξά, γεληθή θαη εηδηθή, ζηνπο ESG δείθηεο. ηελ γεληθή, ζα αλαθεξζεί 

πνηνη είλαη, ζε πνηεο θαηεγνξίεο ρσξίδνληαη, πσο θαηαγξάθνληαη, πσο απηνί 

δεκνζηνπνηνχληαη, ηελ εηδηθή ζα γίλεη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο αλά 

θαηεγνξία, δίλνληαο ηνλ νξηζκφ ηνπο, ηνλ ηξφπν κέηξεζεο θαη απφ πνχ αληιήζεθαλ 

ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. 
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2
Ο

 ΚΔΦΑΛΑΙΟ  

2.1 ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ESG 

Ζ εηθφλα ηεο Διιάδνο φζνλ αλαθνξά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο ESG, είλαη 

κεηθηή. Αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή ε ζέζε ηεο φζνλ αθνξά ηνπο θνηλσληθνχο δείθηεο, 

πνιχ νξηαθή ζηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαλφλσλ, αιιά ηεξάζηηα ζεκαληηθή 

ε πζηέξεζε ζε ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, φπνπ παξά ηελ ζεκαληηθή επάξθεηα 

θαλφλσλ, ππάξρεη ζαθήο Με ζπκκφξθσζε ησλ εηαηξεηψλ ζηελ εθαξκνγή ηνπο, αιιά 

θαη έιιεηςε επαξθνχο ειέγρνπ απφ πιεπξάο πνιηηείαο. Τπάξρεη θξαπγαιέα αληίζεζε 

κε ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, αθφκε θαη κε ηηο επίζεο λφηηεο ρψξεο  Ηηαιία, Ηζπαλία θαη 

Πνξηνγαιία.     

Ζ ηνπνζέηεζε ηεο Διιάδνο ζηηο δηεζλείο αγνξέο γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, 

αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ηεο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο, επηηπγράλεηαη κε 

δηαθφξνπο ηξφπνπο κέηξεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ. Ζ κέηξεζε, ε 

δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ θαη ε δηαθάλεηα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ. Ζ πνηνηηθή πιεξνθφξεζε ησλ επελδπηψλ είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηε δηάζεζε θεθαιαίσλ πξνο παξαγσγηθέο ρξήζεηο. Γεδνκέλνπ φηη ην κεγαιύηεξν 

θνκκάηη ηεο εηαηξηθήο αμίαο εληνπίδεηαη πιένλ ζε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ην 

αλζξώπηλν, ην θπζηθό θαη ην θνηλσληθό θεθάιαην δηακνξθώλνπλ ην ζύλνιν ησλ 

νπζηαζηηθώλ πιεξνθνξηώλ ESG πνπ ρξεηάδνληαη νη επελδπηέο. Παξάιιεια, απηέο 

νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη κε ζπγθξίζηκν ηξφπν, εμαζθαιίδνληαο 

φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ ηηο επηδφζεηο κηαο 

εηαηξείαο κε απηέο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, δεκηνπξγψληαο θίλεηξα γηα ηε βειηίσζε 

θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ ESG. 

Ζ Διιάδα φζνλ αλαθνξά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηελ δεκνζηνπνίεζε πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ λα είλαη άκεζα ζπγθξίζηκα,  επζπγξακκίδεηαη κε ηα 

θπξηφηεξα παγθφζκηα πιαίζηα αλαθνξάο, φπσο ην Sustainability Accounting 

Standards Board (SASB) (Ηζηφηνπνο  https://www.sasb.org/ ), πνπ εληνπίδεη ηα 

ζέκαηα ESG πνπ είλαη νηθνλνκηθά νπζηαζηηθά γηα θάζε θιάδν, θαη ραξηνγξαθεί ηνπο 

πξνηεηλφκελνπο δείθηεο κε βάζε πιαίζηα αλαθνξάο φπσο είλαη θαη ε πξσηνβνπιία 

Global Reporting Initiative (GRI), (ηζηφηνπνο  

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx ), ην Carbon Disclosure Project 

(CDP) (ηζηφηνπνο, https://www.cdp.net/en ) θαη ηελ νδεγία ηεο ΔΔ γηα ηε δεκνζίεπζε 

κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. Δπηπξφζζεηα, κέζα απφ ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ 

https://www.sasb.org/
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://www.cdp.net/en


32 

 

έρεη αλαιάβεη ν ΟΖΔ φπσο ην Sustainable Stock Exchanges (SSE)  (ηζηφηνπνο 

https://sseinitiative.org/ ), πξνσζείηαη ε ζσζηή δηαθπβέξλεζε, νη βηψζηκεο 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο θαη ελζαξξχλεηαη ε δεκνζηνπνίεζε  ζηνηρείσλ ESG απφ 

ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο.  

 2.1.1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΓΔΙΚΣΧΝ ESG 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ επηινγή ησλ νπζηαζηηθψλ ζεκάησλ ESG δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη κηα εληαία κέζνδνο.  

Ζ θαηαγξαθή θαη ε δεκνζηνπνίεζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κε 

δχν πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηα νπζηαζηηθά ζέκαηα κε ηα νπνία νη 

εηαηξείεο κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ αλάπηπμε, ηελ επίδνζε, ηε ζέζε ηνπο θαη ηηο 

επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο εθηφο ησλ νξίσλ ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 2.1.1 Σξόπνη Πξνζέγγηζεο Με Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Γεηθηώλ 

Ζ δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ESG απαηηεί ζχλζεηεο αιιά ζαθείο πξαθηηθέο. Ζ 

εθαξκνγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ δηαθάλεηαο κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο θεθαιαηαγνξέο, 

λα ηνλψζεη ηελ αλάπηπμε θαη λα πξνσζήζεη ηε βηψζηκε αλάπηπμε ζηηο αλαδπφκελεο 

αγνξέο. Αλαγλσξίδεηαη φηη ε βειηησκέλε επίδνζε ζε ζέκαηα ESG νδεγεί ζε θαιχηεξε 

ρξεκαηηζηεξηαθή επίδνζε θαη αμηνπηζηία ζηηο εθηηκήζεηο ησλ επελδπηψλ. Δπίζεο 

είλαη γλσζηφ, ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, φηη νη αμηφπηζηεο εθηηκήζεηο ησλ 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έθηαζεο ηεο 

αλάπηπμεο, ηεο επίδνζεο θαη ηεο 

ζέζεο κηαο εηαηξείαο, αμηνινγείηαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επίπησζε 

(νπζηαζηηθφηεηα) ησλ ζεκάησλ. Ζ 

αλαγλψξηζε ησλ νπζηαζηηθψλ ζεκάησλ 

κε ρξεκαηννηθνλνκηθά θξηηήξηα  

αμηνπνηείηαη θπξίσο απφ επελδπηέο, 

θαζψο ηνπο επηηξέπεη λα εθηηκνχλ ηελ 

θιίκαθα ησλ επηπηψζεσλ ελφο 

νπζηαζηηθνχ ζέκαηνο ζηελ εηαηξεία. 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ επηπηώζεσλ 

κηαο εηαηξείαο εθηόο ησλ νξίσλ 

ηεο, αμηνινγνχληαη νη επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία. 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ νπζηαζηηθψλ 

ζεκάησλ κε πεξηβαιινληηθά θαη 

θνηλσληθά θξηηήξηα απεπζχλεηαη 

πξσηίζησο ζηνπο πνιίηεο, ηνπο 

θαηαλαισηέο, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηηο 

θνηλφηεηεο θαη ηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ, θαζψο παξνπζηάδεη 

ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο ζηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε, ηελ θνηλσλία 

θαη ην πεξηβάιινλ. 

https://sseinitiative.org/
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επελδπηψλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξα ραξηνθπιάθηα γηα Έιιελεο θαη 

μέλνπο επελδπηέο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο δηαθάλεηαο θαη 

ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Με βάζεη ηα παξαπάλσ έρεη δεκηνπξγεζεί, γηα ηελ Διιάδα 

κηα ζεηξά δεηθηψλ ESG πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη ειιεληθέο εηζεγκέλεο 

εηαηξείεο, θαη φρη κφλν,  γηα ηε δεκνζίεπζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

ψζηε λα εληζρπζεί θαη λα βειηησζεί ε δεκνζίεπζε ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ. 

Γεληθνί θαη Κιαδηθνί δείθηεο 

Οη δείθηεο απηνί πεξηιακβάλνπλ ηνπο γεληθνχο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκίαο, θαη ηνπο θιαδηθνχο δείθηεο. Οη γεληθνί δείθηεο ρσξίδνληαη ζηνπο 

βαζηθνχο θαη ζηνπο πξνεγκέλνπο.  

Οη αλαιπηέο θαη νη επελδπηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο θιαδηθνχο δείθηεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ραξηνθπιαθίσλ εηαηξεηψλ, θαζψο ηα νπζηαζηηθά ζέκαηα δηαθέξνπλ αλά 

θιάδν. Ωο εθ ηνχηνπ, νη θιαδηθνχο δείθηεο βνεζνχλ ηηο Διιεληθέο εηζεγκέλεο, θαη κε,  

εηαηξείεο λα θαηαλνήζνπλ πνηα είλαη ηα δεηήκαηα πνπ ζεσξνχληαη ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηνλ θιάδν ηνπο θαη πσο αλ βειηηψζνπλ ηελ πξνζέγγηζε δηαρείξηζήο 

ηνπο θαη ηελ επίδνζή ηνπο ζηα ελ ιφγσ ζέκαηα είλαη πηζαλφ λα επηηχρνπλ θαιχηεξε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε καθξνπξφζεζκα. 

ιεο νη πξαθηηθέο θαηαγξαθήο θαη δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ ESG βαζίδνληαη 

ζηηο ππάξρνπζεο δηεζλείο νδεγίεο θαη πξφηππα βηψζηκεο αλάπηπμεο φπσο ηα πξφηππα 

αλά θιάδν ηνπ  SASB. Έγηλε εκπεξηζηαησκέλε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ 

ππαξρφλησλ πιαηζίσλ αλαθνξψλ (π.ρ. SASB, GRI, CDP, Διιεληθνχ Κψδηθα 

Βησζηκφηεηαο (ηζηφηνπνο https://greekcode.sustainablegreece2020.com/ ) θαη ησλ 

εηαηξηθψλ εθζέζεσλ ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ηα  πεξηερφκελα ησλ δεηθηψλ ζηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη ζην βαζκφ εμνηθείσζήο ηνπο κε ηε δεκνζηνπνίεζε 

πιεξνθνξηψλ ESG. 

α) Γεληθνί Γείθηεο 

i) Βαζηθνί Γείθηεο: Γείθηεο πνπ ε δεκνζηνπνίεζή ηνπο ζπληζηάηαη ζε  

φιεο ηηο  εηαηξείεο. Οη ελ ιφγσ δείθηεο επηιέγνληαη αλαγλσξίδνληαο ην  

γεληθφ ραξαθηήξα ησλ ζεκάησλ ESG θαη ηελ νηθνπκεληθφηεηα ηεο  

εθαξκνγήο ηνπο. 

  ii) Πξνεγκέλνη Γείθηεο: Γείθηεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ επίδνζε ζε πην  

                        ζχλζεηα ζέκαηα ESG. Απηή ε νκάδα δεηθηψλ δεκηνπξγήζεθε  

                        πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ζηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ελζσκαηψζεη ήδε  

 

https://greekcode.sustainablegreece2020.com/
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                       ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο λα πξνβάινπλ  

                       ην έξγν ηνπο, αιιά θαη λα αλαδείμεη ηα ζέκαηα πνπ νη ειιεληθέο  

                       εηαηξείεο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ψζηε λα βειηηψζνπλ ζηαδηαθά ηελ 

                       επίδνζε θαη ηνλ ηξφπν δεκνζηνπνίεζήο ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηνπο βαζηθνχο δείθηεο, εμεηάζηεθε ε δπλαηφηεηα δεκνζηνπνίεζεο ησλ 

δεηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο ειιεληθέο εηζεγκέλεο εηαηξείεο. ηφρνο ήηαλ λα 

δεκηνπξγεζεί κηα νκάδα δεηθηψλ, γηα ηνπο νπνίνπο λα είλαη εθηθηφ λα δψζνπλ 

πιεξνθνξίεο φιεο νη εηαηξείεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα. 

Οη πξνεγκέλνη δείθηεο έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε νη ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ 

πξσηνπνξνχλ ζε ζέκαηα βηψζηκεο αλάπηπμεο λα πξνβάινπλ ηελ επξχηεξε επίδνζή 

ηνπο ζε ζέκαηα ESG θαη λα απμήζνπλ ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. 

Οη ελ ιφγσ δείθηεο αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα, ηα νπνία νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ζηαδηαθά ηελ επίδνζε θαη ηνλ ηξφπν 

δεκνζηνπνίεζήο ηνπο. 

β) Κιαδηθνί Γείθηεο: 

Οη δείθηεο απηνί ζπκβαδίδνπλ κε φια ηα δηεζλή πξφηππα πνπ έρνπλ αλαθεξζεί 

παξαπάλσ ( SASB, GRI, CDP), ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα Βησζηκφηεηαο, αιιά 

ηαπηφρξνλα έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζηνπο θιάδνπο ησλ Διιεληθψλ εηαηξεηψλ πνπ 

εθπξνζσπνχληαη ζην ΥΑΑ. Οη θιαδηθνί δείθηεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κηα ζαθή 

εηθφλα ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εηαηξείεο ζε ζρέζε κε ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα νπζηαζηηθά ζέκαηα δηαθέξνπλ κεηαμχ 

επηρεηξεκαηηθψλ θιάδσλ θαη ηνκέσλ.  
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ρεδηάγξακκα 2.1.2 Καηεγνξίεο Γεηθηώλ ESG 

2.1.2 ΓΟΜΗ ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΓΔΙΚΣΧΝ  

Ο ηξφπνο πνπ είλαη δνκεκέλνη νη δείθηεο θαη ε δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο ηνπο  

αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ε νπνία αλαιχεηαη ζηελ παξνχζα 

ππνελφηεηα.   

Οξηζκόο: Γίλεηαη πάληνηε ν θαζηεξσκέλνο επίζεο νξηζκφο, καδί κε ηελ εμήγεζε γηα 

ηνλ θάζε  ζπγθεθξηκέλν δείθηε. 

Σξόπνο κέηξεζεο: Οη δείθηεο ρσξίδνληαη ζε πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο. Γηα θάζε 

δείθηε, παξέρεηαη κηα πεξίιεςε ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ/δεδνκέλσλ πνπ 

πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη απφ ηελ εηαηξεία.  

ρεηηθά πιαίζηα θαη πξόηππα: Παξνπζηάδνληαη ζρεηηθά πιαίζηα θαη πξφηππα γηα ηε 

δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην δείθηε. Οη εηαηξείεο κπνξνχλ λα 

αλαηξέμνπλ ζε απηά, θαζψο απνηεινχλ εμσηεξηθέο πεγέο πνπ δεηνχλ ηε 

ΚΛΑΓΙΚΟΙ  

ΓΔΙΚΣΔ  

          ΓΔΝΙΚΟΙ 

          ΓΔΙΚΣΔ  

ΓΔΙΚΣΔ ESG 

ΒΑΙΚΟΙ 
ΠΡΟΗΓΜΔΝΟΙ

ΙΚΟΙ 

Γείθηεο πνπ ε 

δεκνζηνπνίεζή ηνπο 

ζπληζηάηαη ζε φιεο 

ηηο εηαηξείεο. Οη ελ 

ιφγσ 

δείθηεο επηιέρζεθαλ 

αλαγλσξίδνληαο ην 

γεληθφ ραξαθηήξα 

ησλ ζεκάησλ ESG 

θαη ηελ 

νηθνπκεληθφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπο. 

Γείθηεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ 

επίδνζε ζε πην ζχλζεηα 

ζέκαηα ESG. Απηή ε νκάδα 

δεηθηψλ δεκηνπξγήζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη 

ζηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ 

ελζσκαηψζεη ήδε ζηε 

ζηξαηεγηθή ηνπο ηηο αξρέο 

ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο λα 

πξνβάινπλ ην έξγν ηνπο, 

αιιά θαη λα αλαδείμεη ηα 

ζέκαηα πνπ νη ειιεληθέο 

εηαηξείεο πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπλ ψζηε λα 

βειηηψζνπλ ζηαδηαθά ηελ 

επίδνζε θαη ηνλ ηξφπν 

δεκνζηνπνίεζήο ηνπο. 

 

Οη θιαδηθνί δείθηεο 

κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ κηα ζαθή 

εηθφλα 

ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη 

εηαηξείεο ζε ζρέζε κε 

ηε βηψζηκε αλάπηπμε, 

θαζψο ηα πεξηζζφηεξα 

νπζηαζηηθά ζέκαηα 

δηαθέξνπλ κεηαμχ 

επηρεηξεκαηηθψλ 

θιάδσλ θαη ηνκέσλ. 
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δεκνζηνπνίεζε παξφκνησλ πιεξνθνξηψλ. ηα πιαίζηα θαη ηα πξφηππα πνπ 

αλαθέξνληαη πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: GRI, International Integrated Report Consul ( 

IIRC, ηζηφηνπνο,   https://integratedreporting.org/ ), SASB, CDP, Task Force on 

Climate-related Finance Disclosures (TCFD, (ηζηφηνπνο,  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=tcfd , ην Οηθνπκεληθφ 

χκθσλν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, United Nations Global Contact ( UNGC,  

ηζηφηνπνο,  https://www.unglobalcompact.org/,), ν Διιεληθφο Κψδηθαο Βησζηκφηεηαο 

(ΔΚΒ) θαη ε Ννκνζεζία Γεκνζηνπνίεζεο Με Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ 

(ΝΓΜΥΠ). 

Ζ δνκή ελφο ESG δείθηε απνηειείηαη απφ: 

i) Έλα απφ ηα γξάκκαηα C – Βαζηθφο Γείθηεο, A – Πξνεγκέλνο δείθηεο, θαη SS 

– Κιαδηθφο δείθηεο. 

ii) Έλα απφ ηα γξάκκαηα E – Πεξηβάιινλ, S  – Κνηλσλία, θαη G – Δηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε, θαη ηέινο 

iii) Απφ έλαλ αξηζκφ πνπ δειψλεη ζε πνην απφ ηα πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά ή 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζέκαηα αλήθεη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο (   π.ρ. 

C – S1 αλαθέξεηαη ζηνλ θνηλσληθφ δείθηε γπλαίθεο εξγαδφκελεο). 

 

 

C – Βαζηθφο        S – Κνηλσλία                                Αξηζκφο       

A –Πξνεγκέλνο   Δ - Πεξηβάιινλ 

SS – Κιαδηθφο     G – Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

2.1.3 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ 

Παξά ηελ νινέλα απμαλφκελε επαηζζεηνπνίεζε γηα ην ζνβαξφηαην ζέκα ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο, παξαηεξείηαη, αθφκε θαη ζήκεξα, ζεκαληηθφ έιιεηκκα ζε εζληθφ 

επίπεδν, ζηελ πηνζέηεζε νινθιεξσκέλσλ αιιά θαη πξαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο. Μέζα απφ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο έρεη πξνθχςεη ε δεκηνπξγία ζεκαληηθψλ 

ζπκθσληψλ, λνκνζεζηψλ αιιά θαη πξσηνβνπιηψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ επηδφζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, ηφζν 

ζε εζληθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν εηαηξεηψλ. Οη δείθηεο ESG είλαη ζήκεξα ην 

πιένλ ζεκαληηθφ εξγαιείν. 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν, ζε επίπεδν θξαηψλ, πνπ βνεζάεη ηνπο ESG δείθηεο, 

είλαη ν Γείθηεο Κιηκαηηθήο Δπίδνζεο  ( Climate Change Performance Index – CCPI), 

C S 1 

https://integratedreporting.org/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=tcfd
https://www.unglobalcompact.org/
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ν νπνίνο έρεη ζηφρν ηνπ ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζε δηεζλέο επίπεδν γηα ηηο 

εθάζηνηε πνιηηηθέο γηα ηη θιίκα. Αθφκε απηφο ν δείθηεο βνεζάεη επηθνπξηθά ηνπο 

ESG ζηελ αμηνιφγεζε, θαη ζχγθξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ κεκνλσκέλσλ  ρσξψλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δζηηάδεη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ 

ρσξψλ ζε 4 θαηεγνξίεο, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη έλα ηειηθφ απνηέιεζκα. Απηέο νη 4 

θαηεγνξίεο πεξηιακβάλνληαη (καδί κε αξθεηνχο άιινπο) ζηνπο δείθηεο ESG. Οη 

θαηεγνξίεο απηέο είλαη:  

1 – Δθπνκπέο Γηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2), 

2 – Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), 

3 – Δλεξγεηαθή Καηαλάισζε,  

4 – Πνιηηηθή γηα ηελ Κιηκαηηθή αιιαγή 

Βάζεη ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο δεκηνπξγείηαη ε εηήζηα θαηάηαμε θαη γηα ηηο 4 

θαηεγνξίεο, αιιά θαη ε θαηάηαμε γηα θάζε κία θαηεγνξία μερσξηζηά. 

Απφ ην Climate Change Performance Index, Results 2020 (γηα ην 2019),   

παξαηεξείηαη φηη ε Διιάδα, είλαη ζηελ 28
ε
 ζέζε κε επίδνζε 52,59 ( ελψ ζηα 

απνηειέζκαηα ηνπ 2018 (Results 2019) κφιηο πεξλνχζε  ηε βάζε κε επίδνζε 50,86). 

Δίλαη 2 ζέζεηο πην πάλσ, ζηελ 28
ε
 ζε ζχλνιν 60 ρσξψλ. Οη ηξείο πξψηεο ζέζεηο 

παξακέλνπλ θελέο δείρλνληαο μεθάζαξα πσο θακία ρψξα δελ πιεξνί αθφκε ηα 

θξηηήξηα θάιπςεο ιφγσ έιιεηςεο κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλφδνπ ηεο 

παγθφζκηαο ζεξκνθξαζίαο θάησ απφ 2
ν
C βαζκνχο Κειζίνπ. Έηζη, ινηπφλ, ζαλ ρψξα 

έρνπκε κέηξηεο επηδφζεηο ζηελ θαηεγνξία ησλ εθπνκπψλ CO2  (24
ε
 ζέζε) θαη 

πεξηνξηζκέλε ρξήζε ΑΠΔ (30
ε
 ζέζε), παξά ηηο πξνλνκηαθέο ζπλζήθεο ειηνθάλεηαο 

θαη αλέκνπ, θαη ηαπηφρξνλα, βξηζθφκαζηε πνιχ ςειά ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε  

(12
ε
 ζέζε). 

ε έλα άιιν ζεκείν πνπ πζηεξνχκε ζεκαληηθά είλαη ε εμαηξεηηθά ρακειή καο 

απφδνζε ζηελ πνιηηηθή γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Απηφ παξακέλεη θαη ην πην ζνβαξφ 

φζνλ αθνξά ηελ θαηάηαμε ηηο Διιάδνο ζχκθσλα κε ηνπο ESG δείθηεο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. Ζ έιιεηςε νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο 

ζηξαηεγηθήο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ελφο πιάλνπ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε, φπσο 

έρνπλ άιια επξσπατθά θξάηε, κφλν κε κεκνλσκέλεο εμαγγειίεο πνιηηηθψλ  ( πνπ 

παξακέλνπλ επρνιφγηα)   δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο ζεκεξηλήο αξθεηά 

επηβαξπκέλεο θαηάζηαζεο. Οη ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο βξίζθνληαη πνιχ ςειά ζηελ 

θαηάηαμε ησλ ESG δεηθηψλ γηαηί εθαξκφδνπλ αμηφινγεο πνιηηηθέο θαη ζπγθεθξηκέλα 

θπβεξλεηηθά κέηξα.  
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Δηθφλα 2.1.3: Καηάηαμε Κιηκαηηθώλ Δπηδόζεσλ Παγθνζκίσο βάζεη ησλ 4 

θαηεγνξηώλ (Πεγή: Climate Change Performance Index, Results 2020)    

εκείσζε: Οη ηξείο πξώηεο ρώξεο πνπ βειηηώζεθαλ ζε ζύγθξηζε κε ηηο κεηξήζεηο ηεο 

πξνεγνύκελεο ρξνληάο όζνλ αθνξά ηηο 4 πεξηβαιινληηθέο θαηεγνξίεο  είλαη: Η Σνπεδία 

(παξακέλεη ζηελ ηέηαξηε ζέζε γηα ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα, νη ηξείο πξώηεο είλαη θελέο), 

ε Δαλία (αλέβεθε 10 ζέζεηο) θαη ην Μαξόθν.  

Οη ηξείο κε ηηο ρακειόηεξεο επηδόζεηο είλαη ε Κηλέδηθε Ταϊπέη, ε Σανπδηθή Αξαβία θαη 

νη ΗΠΑ.  
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Δηθφλα 2.1.4: Καηάηαμε Κιηκαηηθώλ Δπηδόζεσλ Υσξώλ Παγθνζκίσο βάζεη ησλ 

4 θαηεγνξηώλ (Πεγή: Climate Change Performance Index, Results 2020)    

Φπζηθά, δελ αξθεί κφλν νη Διιεληθέο θπβεξλήζεηο λα παίξλνπλ κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, αιιά θαη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα 

αλαιάβνπλ ην κέγεζνο ηεο επζχλεο πνπ ηηο αλαινγεί.. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 
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ηνλ θαζνξηζκφ «βηψζηκσλ» πξνζεγγίζεσλ θαη εθαξκνγή πξαθηηθψλ κέηξεζεο φπσο 

είλαη ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε, ε κείσζε ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα ζε φιεο ηηο 

κεζαίεο θαη κεγάιεο εηαηξείεο, αιιά θαη ε παξνρή θηλήηξσλ γηα ηε κείσζε ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε επίπεδν εηαηξεηψλ ν δείθηεο CDP είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ζηνλ 

πιαλήηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ εηαηξεηψλ (θπξψο ησλ 

εηζεγκέλσλ,  πνπ ζέινπλ λα βειηηψζνπλ ηηο πνιηηηθέο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. 

Δίλαη έλαο απφ ηνπο δείθηεο, καδί κε άιινπο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε 

ησλ επηδφζεσλ ζηνπο ESG δείθηεο.    

ζνλ αλαθνξά ηηο εηαηξίεο ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο ESG έρνπκε ηηο εμήο 

νκάδεο αμηνιφγεζεο θαη δεκνζηνπνίεζεο. 

 ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΔΙΚΣΗ 

 
ΒΑΙΚΟΙ 

(Core Metrics) 

C – E1  Άκεζεο Δθπνκπέο (Scope 1) 

C – E2  Έκκεζεο Δθπνκπέο (Scope 2) 
 

C – E3  
Καηαλάισζε Δλέξγεηαο εληόο ηνπ 

Οξγαληζκνύ 

ΠΡΟΗΓΜΔΝΟΙ 

ΓΔΙΚΣΔ 

(Advanced Metric) 

Α – Δ1  Άιιεο άκεζεο εθπνκπέο (Scope 3) 
 

Α – Δ2  
Κίλδπλνη θαη Δπθαηξίεο από ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή 

Πίλαθαο 2.1.3: Βαζηθνί θαη Πξνεγκέλνη Πεξηβαιινληηθνί Γείθηεο (Πεγή: Οδεγφο 

Γεκνζηνπνίεζεο Πιεξνθνξηψλ ESG 2019 – ATHEX). 

C–E1: Άκεζεο Δθπνκπέο (Scope 1) 

Οξηζκόο: Ωο άκεζεο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ νξίδνληαη νη 

εθπνκπέο Αεξίσλ ηνπ Φαηλνκέλνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ (ΑΦΘ) πνπ πξνέξρνληαη απφ 

πεγέο πνπ αλήθνπλ ή ειέγρνληαη απφ ηελ εηαηξεία. Οη άκεζεο εθπνκπέο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη 

ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ ησλ νρεκάησλ ζηφινπ ηεο. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο C-E1 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί ηηο 

κεηθηέο άκεζεο εθπνκπέο ΑΦΘ ζε ηφλνπο ηζνδχλακνπ CO2. ιεο νη εθπνκπέο αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο άκεζεο εθπνκπέο. Ζ εηαηξεία ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηηο 

εθπνκπέο πνπ πξνέξρνληαη, ελδεηθηηθά, απφ ηηο αθφινπζεο πεγέο: 

— Παξαγσγή ειεθηξηζκνχ, ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη αηκνχ 

— Φπζηθή ή ρεκηθή επεμεξγαζία 

— Μεηαθνξά πιηθψλ, πξντφλησλ, απνβιήησλ, εξγαδνκέλσλ θαη επηβαηψλ 

Γελ πεξηιακβάλνληαη νη άκεζεο εθπνκπέο CO2 απφ ηελ θαχζε βηνκάδαο. 

Ζ εηαηξεία ζα πξέπεη λα ππνινγίδεη ηηο κεηθηέο άκεζεο εθπνκπέο ΑΦΘ κε ηε ρξήζε 
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θαηάιιεισλ πξνηχπσλ (π.ρ. https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-

protocol-revised.pdf  Greenhouse Gas Protocol Corporate and Accounting Standard 

GGPCAS). Οη κεζνδνινγίεο, νη παξαδνρέο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηνπο ππνινγηζκνχο πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη. (Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη: GRI 

305-1, SASB, CDΡ, C6.1, EKB-13, ΝΓΜΥΠ). 

C–E2: Έκκεζεο Δθπνκπέο (Scope 2) 

Οξηζκόο: Ωο έκκεζεο εθπνκπέο ΑΦΘ νξίδνληαη νη εθπνκπέο ΑΦΘ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ παξαγσγή ηεο αγνξαζκέλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ζαλ αγνξαζκέλε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα νξίδεηαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ αγνξάδεηαη ή κεηαθέξεηαη κε 

άιιν ηξφπν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο) πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηελ εηαηξεία. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο C-E2 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί ηηο 

κεηθηέο έκκεζεο εθπνκπέο ΑΦΘ ζε ηφλνπο ηζνδχλακνπ CO2. 

ιεο νη εθπνκπέο ΑΦΘ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο έκκεζεο εθπνκπέο. Ζ εηαηξεία ζα πξέπεη λα δεκνζηνπνηεί ηηο 

εθπνκπέο απφ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο (ηδηφθηεηνπ θαη κε) σο έκκεζεο 

εθπνκπέο . 

C–E3: Καηαλάισζε Δλέξγεηαο εληόο ηνπ Οξγαληζκνύ 

Οξηζκόο: Ωο ζπλνιηθή πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη εληφο ηνπ 

νξγαληζκνχ νξίδεηαη ε θαηαλάισζε αγνξαζκέλεο ή παξαγφκελεο απφ ηελ ίδηα ηελ 

εηαηξεία ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο (π.ρ. αηνιηθή, ειηαθή, πδξνειεθηξηθή, 

γεσζεξκηθή, βηνκάδα θ.ιπ.) θαη κε αλαλεψζηκεο (π.ρ. άλζξαθαο, πεηξέιαην, θπζηθφ 

αέξην, ειεθηξηθή ελέξγεηα, ζέξκαλζε, ςχμε, αηκφο θ.ιπ.) πεγέο ελέξγεηαο. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο C-E3 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί:  

— Σε ζπλνιηθή πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψζεθε εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ζε 

MWh 

— Σν πνζνζηφ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψζεθε, ζε πνζνζηφ (%) 

— Σν πνζνζηφ ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψζεθε θαη πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο, ζε πνζνζηφ (%) 

Ο ηχπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο εληφο ελφο 

νξγαληζκνχ είλαη ν εμήο: 

 

 

 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf
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Πνζνζηό                         Ηιεθηξηθή Ελέξγεηα πνπ Αγνξάζηεθε γηα Καηαλάιωζε  

Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο= ----------------------------------------------------------------- ρ 100 

Πνπ Καηαλαιώζεθε       Σπλνιηθή Καηαλάιωζε Ελέξγεηαο εληόο Οξγαληζκνύ 

 

Πνζνζηό ηεο Δλέξγεηαο            Καηαλάιωζε Ελέξγεηαο από ΑΠΕ 

πνπ Καηαλαιώζεθε θαη = -------------------------------------------------------------- ρ 100 

Πξνέξρεηαη από ΑΠΔ.      Σπλνιηθή Καηαλάιωζε Ελέξγεηαο εληόο Οξγαληζκνύ  

Οη κεζνδνινγίεο, νη παξαδνρέο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο 

ππνινγηζκνχο πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη. (Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη: GRI 302-1, 

SASB, CDΡ, C8.2a, EKB-13, ΝΓΜΥΠ). 

Α–E1: Άιιεο Έκκεζεο Δθπνκπέο (Scope 3) 

Οξηζκόο: Ωο άιιεο έκκεζεο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ νξίδνληαη νη 

εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ κε άκεζεο πεγέο θαη νη 

νπνίεο δελ αλήθνπλ ή ειέγρνληαη απφ ηελ εηαηξεία. Παξαδείγκαηα κε άκεζσλ πεγψλ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηε κεηαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

απφ θαη πξνο ηελ εξγαζία ηνπο, ηε κεηαθνξά αγνξαζκέλσλ θαπζίκσλ θ.ιπ. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο Α-E1 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί ηηο 

κεηθηέο έκκεζεο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ηφλνπο ηζνδχλακνπ CO2. 

ιεο νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην πξσηφθνιιν ηνπ 

Κηφην πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο άιιεο έκκεζεο εθπνκπέο. Ζ εηαηξεία πξέπεη λα 

ππνινγίδεη ηηο κεηθηέο έκκεζεο εθπνκπέο ΑΦΘ (Scope 3) ρξεζηκνπνηψληαο 

θαηάιιεια πξφηππα (π.ρ. Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and 

Reporting Standard, https://ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard ), θαη λα 

παξέρεη αλάιπζε ησλ εθπνκπψλ αλάληε (upstream), αιιά θαη θαηάληε (downstream) 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. Σν πξσηφθνιιν αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξνζδηνξίδεη 

ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο upstream  θαη downstream κηαο εηαηξείαο. Οη κεζνδνινγίεο, 

νη παξαδνρέο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ππνινγηζκνχο πξέπεη λα 

δεκνζηνπνηνχληαη. (Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη: GRI 305-3,  CDΡ, C6.4a, EKB-13, 

ΝΓΜΥΠ). 

 

 

 

 

 

https://ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard
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UP STREAM Δηαηξίαο DOWN STREAM Δηαηξίαο 

- Αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

- Κεθαιαηαθά αγαζά 

- Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 
κε θαχζηκα θαη ελέξγεηα ( θαη δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα CE–1 & 

CE–2 ) 

- Μεηαθνξέο θαη δηαλνκέο πξνο ηελ 
εηαηξεία 

- Απφβιεηα πνπ παξάγνληαη θαηά 

ηε ιεηηνπξγία 

- Δπαγγεικαηηθά ηαμίδηα 

- Μεηαθίλεζε εξγαδνκέλσλ απφ 
θαη πξνο ηελ εξγαζία 

-  Μηζζσκέλα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο (upstream 

leased assets) 

- Λνηπέο δξαζηεξηφηεηεο upstream 
ηεο εηαηξίαο. 

 

- Μεηαθνξά θαη δηαλνκή 

downstream ηεο εηαηξείαο 

- Δπεμεξγαζία πσιεζέλησλ 

πξντφλησλ 

- Υξήζε πσιεζέλησλ πξντφλησλ 

- Δπεμεξγαζία ζην Σέινο Κχθινπ 

Εσήο ησλ πσιεζέλησλ πξντφλησλ 

- Μηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

downstream leased assets ηεο 

εηαηξείαο 

- πκβάζεηο δηθαηφρξεζεο 

(franchises) 

- Δπελδχζεηο 

- Λνηπέο δξαζηεξηφηεηεο 

downstream ηεο εηαηξίαο 

Πίλαθαο 2.1.3.1: Πξσηόθνιιν Θεξκνθεπίνπ γηα Upstream & Downstream 

Δθπνκπώλ (Πεγή: Οδεγφο Γεκνζηνπνίεζεο Πιεξνθνξηψλ ESG 2019 – ATHEX). 

Α–E2: Κίλδπλνη θαη Δπθαηξίεο από ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή 

Οξηζκόο: Οη θίλδπλνη απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή είλαη δπλεηηθά αξλεηηθά γεγνλφηα ή 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη επεξεάδνπλ ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα κηαο εηαηξείαο. Οη επθαηξίεο απφ ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή είλαη δπλεηηθά επεξγεηηθά γεγνλφηα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηηο 

πξνζπάζεηεο κηαο εηαηξείαο λα πξνζαξκνζηεί θαη λα κεηξηάζεη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο A-E2 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα εμεηάδεη ηπρφλ 

θηλδχλνπο θαη επθαηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ζ εηαηξεία πξέπεη 

λα δεκνζηνπνηεί ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πνπ 

αλαγλσξίδεη ην Task Force on Climate-related Finance Disclosures (TCFD 

https://www.fsb-tcfd.org/ ). Σν TCFD αλαγλσξίδεη δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο 

θιηκαηηθψλ θηλδχλσλ, 

► ηνπο θηλδχλνπο κεηάβαζεο,  

Οη θίλδπλνη κεηάβαζεο ζρεηίδνληαη κε ηε κεηάβαζε κηαο εηαηξείαο ζε κηα νηθνλνκία 

ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη πεξηιακβάλνπλ: 

— Πνιηηηθνχο θαη λνκηθνχο θηλδχλνπο – πνιηηηθέο δξάζεηο (π.ρ. ηηκνιφγεζε ηνπ 

άλζξαθα) πνπ επηρεηξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο 

https://www.fsb-tcfd.org/
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αιιαγήο ή πνιηηηθέο δξάζεηο πνπ επηδηψθνπλ ηελ πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή. 

— Σερλνινγηθνχο θηλδχλνπο - ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ή θαηλνηνκίεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε κεηάβαζε ζε έλα λέν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ρακειψλ εθπνκπψλ 

άλζξαθα θαη πςειψλ ελεξγεηαθψλ απνδφζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθφ 

αληίθηππν ζηηο εηαηξείεο. 

— Κηλδχλνπο ηεο αγνξάο - κεηαβνιέο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. 

— Κηλδχλνπο θήκεο. 

► ηνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο. 

Οη θπζηθνί θίλδπλνη ζρεηίδνληαη κε ηελ άκεζε πιηθή δεκία ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ κηαο εηαηξείαο ή ηε δηαηάξαμε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο θαη 

πεξηιακβάλνπλ: 

— Τςεινχο θηλδχλνπο - απμεκέλε δξηκχηεηα αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

— Υξφληνπο θηλδχλνπο - πην καθξνπξφζεζκεο αιιαγέο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, 

φπσο αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Σν TCFD αλαγλσξίδεη φηη κηα εηαηξεία, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πξνζαξκνζηεί ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή θαη λα κεηξηάζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο, κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηνπο 

εμήο πέληε ηνκείο, επηηπγράλνληαο ηαπηφρξνλα ζεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα: 

— Απνδνηηθφηεηα πφξσλ (resource efficiency) 

— Πεγέο ελέξγεηαο 

— Πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

— Αγνξέο 

— Αλζεθηηθφηεηα (resilience) 

Οη κεζνδνινγίεο, νη παξαδνρέο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο 

ππνινγηζκνχο πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη. (Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη: GRI 102-15,  

SASB, CDΡ, C2,  ΝΓΜΥΠ). 

2.1.4 ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ 

ηνπο θνηλσληθνχο (Social) δείθηεο ESG ε θαηάζηαζε δελ είλαη ηφζν μεθάζαξα  

θαζνξηζκέλε φπσο ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα 

αμηνιφγεζε θαη κέηξεζε ησλ ρσξψλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηα πνιινχο ιφγνπο. 

πγθεθξηκέλα ε πνηθηιία ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, γεγνλφο ην νπνίν επηηξέπεη 

επέιηθηεο εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, θαη ζπλεπψο αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, αιιά κπνξεί θαη λα νδεγήζεη ζε θαηαθεξκαηηζκφ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ζ 

δηαθνξεηηθή «θνπιηνχξα» κεηαμχ ησλ θξαηψλ – κειψλ, ε δηαθνξεηηθή λνκνζεζία, 
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θπξίσο ε εξγαηηθή, νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη 

απφ δηάθνξεο εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο (κεηαλάζηεο, αδήισηε εξγαζία) θ.ιπ. 

ζπληεινχλ ζηελ χπαξμε ελφο κεγάινπ θαη εηεξνγελνχο φγθνπ ζεκάησλ πνπ πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ δηεμνδηθά γηα λα έρνπκε έλα αληηθεηκεληθφ, 

αλεμάξηεην, αδηάβιεην θαη γεληθά απνδεθηφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο κέηξεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ δεηθηψλ ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο. Παξφια απηά έρνπλ ζεζπηζηεί 

θαη είλαη γεληθψο απνδεθηνί ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο πνπ αμηνινγνχλ, βαζκνινγνχλ θαη 

θαηαηάζζνπλ ηηο ρψξεο ζηελ εθαξκνγή ησλ ESG δεηθηψλ. 

Αληηζέησο ζε επίπεδν εηαηξηψλ έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα ζηελ θαζηέξσζε ελφο 

εληαίνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο θαη κέηξεζεο ησλ δεηθηψλ ρσξίο λα ππεηζέξρνληαη 

εκθαλψο ζέκαηα πνπ εγείξνπλ αληηδξάζεηο θαη ελζηάζεηο.  

 

ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΔΙΚΣΗ 

 

 

 
ΒΑΙΚΟΙ 

(Core Metrics) 

C – S1  Γπλαίθεο εξγαδόκελεο 
 

C – S2  
Γπλαίθεο εξγαδόκελεο ζε 

Γηεπζπληηθέο ζέζεηο 

C – S3  Γείθηεο θηλεηηθόηεηαο πξνζσπηθνύ 

C – S4 Καηάξηηζε εξγαδνκέλσλ 

C – S5 Πνιηηηθή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

C – S6 πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο 

C – S7 Αμηνιόγεζε πξνκεζεπηώλ 

 

 

ΠΡΟΗΓΜΔΝΟΙ 

ΓΔΙΚΣΔ 

(Advanced Metric) 

Α – S1  πκκεηνρή ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ 

Α – S2  Γαπάλεο θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ 
 

Α – S3  
Μηζζνινγηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ 

δύν θύισλ 
 

Α – S4  
Αλαινγία ακνηβήο Γηεπζύλνληνο 

πκβνύινπ – εξγαδνκέλσλ  

A – S5  Έζνδα από Βηώζηκα πξντόληα 

Πίλαθαο 2.1.4: Βαζηθνί θαη Πξνεγκέλνη Κνηλσληθνί Γείθηεο (Πεγή: Οδεγφο 

Γεκνζηνπνίεζεο Πιεξνθνξηψλ ESG 2019 – ATHEX). 

Απφ ηνπο παξαπάλσ θνηλσληθνχο δείθηεο ζα γίλεη αλάιπζε νξηζκέλσλ, γηαηί ν φγθνο 

είλαη αξθεηά κεγάινο θαη δελ ην επηηξέπεη ην εχξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Μ’ 

φια ηαχηα ε επηιεθηηθή αλάιπζε ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ δεηθηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ESG. 

C – S2: Γπλαίθεο Δξγαδόκελεο ζε Γηεπζπληηθέο ζέζεηο   

Οξηζκόο: Ωο αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο νξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ 

γπλαηθψλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην 10% ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηηο πςειφηεξεο 

ζπλνιηθέο απνδνρέο. 
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Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο C-S2 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί ην 

πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο (δει. ηηο γπλαίθεο εξγαδφκελεο ζην 

10% ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηηο πςειφηεξεο ζπλνιηθέο απνδνρέο), ζε πνζνζηφ (%). 

Ο ελ ιφγσ δείθηεο πξνθχπηεη δηαηξψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ γπλαηθψλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην 10% ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηηο πςειφηεξεο ζπλνιηθέο απνδνρέο, κε ηνλ 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 10% ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηηο πςειφηεξεο 

ζπλνιηθέο απνδνρέο θαη πνιιαπιαζηάδνληαο ζηε ζπλέρεηα ηνλ αξηζκφ απηφ επί 100 

ψζηε λα πξνθχςεη ην πνζνζηφ. 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη: GRI 401-1,  SASB, ΔΚΒ-15, ΝΓΜΥΠ). 

C – S3: Γείθηεο Κηλεηηθόηεηαο Πξνζσπηθνύ   

Οξηζκόο: Οη δείθηεο θηλεηηθφηεηαο πξνζσπηθνχ αλαθέξνληαη ζηνπο δείθηεο 

εζεινχζηαο θαη κε εζεινχζηαο θηλεηηθφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ απνρψξεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ κηα εηαηξεία. 

— Ο δείθηεο εζεινχζηαο θηλεηηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν νη 

εξγαδφκελνη απνρσξνχλ απφ ηελ εηαηξεία κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία εληφο κηαο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

— Ο δείθηεο κε εζεινχζηαο θηλεηηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν κηα 

εηαηξεία απνιχεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο εληφο κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ιφγσ αηηηψλ 

φπσο ε ρακειή απφδνζε, ε αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά θαη ε παξαβίαζε ησλ πνιηηηθψλ 

εξγαζίαο ή ιφγσ απφθαζεο ηεο εηαηξείαο γηα κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. (Αιήζεηα πώο 

ζα κπνξνύζε λα θαηαγξαθεί, κεηξεζεί θαη δεκνζηνπνηεζεί ην πξόβιεκα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κε ηνπο 11 εξγαδόκελνπο ζηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο πνπ δελ απνδέρζεθαλ 

νύηε ηελ κεηαθίλεζή ηνπο ζε άιιε δξαζηεξηόηεηα ζπγαηξηθήο εηαηξείαο, αιιά νύηε θαη 

ηελ εζεινπζία έμνδν κε ζεκαληηθό bonus;)  

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο C-S3 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί ηνπο 

εηήζηνπο δείθηεο εζεινπζίαο θαη κε θηλεηηθφηεηαο, ζε πνζνζηφ (%). 

Ο δείθηεο εζεινχζηαο θηλεηηθφηεηαο ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ησλ εζεινχζησλ απνρσξήζεσλ πξνζσπηθνχ εληφο ελφο έηνπο κε ην κέζν αξηζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ εληφο ηνπ έηνπο θαη πνιιαπιαζηάδνληαο απηφλ ηνλ αξηζκφ επί 100 ψζηε 

λα πξνθχςεη ην πνζνζηφ. 

Ο δείθηεο κε εζεινχζηαο θηλεηηθφηεηαο ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ησλ ππνρξεσηηθψλ απνρσξήζεσλ πξνζσπηθνχ εληφο ελφο έηνπο κε ην κέζν αξηζκφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ εληφο ελφο έηνπο θαη πνιιαπιαζηάδνληαο απηφλ ηνλ αξηζκφ επί 100 
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ψζηε λα πξνθχςεη ην πνζνζηφ. (Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη: GRI 401-1,  SASB, 

ΔΚΒ-15, ΝΓΜΥΠ). 

C – S5: Πνιηηηθή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ   

Οξηζκόο: Ζ πνιηηηθή αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ είλαη έλα επίζεκν έγγξαθν ηεο 

εηαηξείαο πνπ πεξηγξάθεη ηηο πξαθηηθέο θαη ηε δέζκεπζε κηαο εηαηξείαο λα ζέβεηαη ηα 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο C-S5 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί αλ 

δηαηεξεί πνιηηηθή αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ζ εηαηξεία πξέπεη λα δεκνζηνπνηεί ηα 

δηεζλή ή εγρψξηα πξφηππα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηα νπνία αλαγλσξίδεη θαη/ή ζηα 

νπνία δεζκεχεηαη (π.ρ. Γηεζλήο ράξηεο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη πκβάζεηο ηεο 

Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο γηα ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο θαη ηα δηθαηψκαηα ζηελ 

εξγαζία), ηηο πξνζδνθίεο ηεο εηαηξείαο απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

ηεο εηαίξνπο, θαζψο θαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ πνιηηηθήο ηεο θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο. 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη: GRI 412-1,  SASB, Αξρέο 1 θαη 2 ηνπ UNGC, 

ΝΓΜΥΠ). 

C – S6: πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (Δ)   

Οξηζκόο: Ωο ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε νξίδεηαη ε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο 

κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

ζπλζήθεο απαζρφιεζεο, φπσο κηζζνί, παξνρέο, αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη 

ειεπζεξία ηνπ ζπλδηθαιίδεζζε. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: δείθηεο C-S6 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ελεξγψλ ππαιιήισλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο, ζε πνζνζηφ (%). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ησλ ελεξγψλ εξγαδνκέλσλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο 

δηαηξείηαη κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ελεξγψλ εξγαδνκέλσλ θαη πνιιαπιαζηάδεηαη 

ζηε ζπλέρεηα επί 100 ψζηε λα πξνθχςεη ην πνζνζηφ. 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη: GRI 407-1,  SASB, Αξρή 3 ηνπ UNGC, ΝΓΜΥΠ). 

Α – S1: πκκεηνρή ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ   

Οξηζκόο: Ωο ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ νξίδεηαη ε δηαδηθαζία 

επηθνηλσλίαο, δηαβνχιεπζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο A-S1 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί ηα 

θχξηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο θαη λα αλαιχεη ηηο βαζηθέο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ζηελ αιιειεπίδξαζή ηεο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 
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Ζ εηαηξεία πξέπεη λα δεκνζηνπνηεί: 

— ηηο θχξηεο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ πνπ έρεη εληνπίζεη 

— ηα βαζηθά ζέκαηα θαη αλεζπρίεο πνπ αλαθχπηνπλ αλά νκάδα ελδηαθεξνκέλσλ 

κεξψλ 

— ηελ αληαπφθξηζε ηεο εηαηξείαο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηα ζέκαηα πνπ 

αλαδείρζεθαλ 

Δθφζνλ ηζρχεη, ε εηαηξεία πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη κηα πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

πνπ αθνινχζεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο θνηλσλίαο. 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη: GRI 102-40, CRI 102-41, CRI 102-42, CRI 102-43, CRI 

102-44, SASB, ΔΚΒ-9). 

Α – S2: Γαπάλεο θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ   

Οξηζκόο: Ωο θαηάξηηζε εξγαδνκέλσλ νξίδεηαη ε εθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ κέζσ 

επίζεκσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ή ηελ ελίζρπζε 

ησλ ηερληθψλ δεμηνηήησλ, ησλ γλψζεσλ, ηεο απνδνηηθφηεηαο, θαζψο θαη ηεο αμίαο 

πνπ δεκηνπξγνχλ νη εξγαδφκελνη γηα ηελ ίδηα ηεο εηαηξεία. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο A-S2 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ζε επξψ. 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη: GRI 401-1,  SASB, ΔΚΒ-15, ΝΓΜΥΠ). 

Α – S5: Έζνδα από Βηώζηκα Πξντόληα   

Οξηζκόο: Ωο έζνδα απφ βηψζηκα πξντφληα νξίδνληαη ηα έζνδα ηεο εηαηξείαο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ βηψζηκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο A-S5 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί ηα 

έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, νη νπνίεο έρνπλ πεξηβαιινληηθά 

θαη / ή θνηλσληθά νθέιε, ζε πνζνζηφ (%). Ζ εηαηξεία πξέπεη λα αλαθέξεη ηα πξντφληα 

θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο πνπ έρεη αλαγλσξίζεη φηη πξνζθέξνπλ πεξηβαιινληηθά θαη / ή 

θνηλσληθά νθέιε. Απηά ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία, ηελ επίηεπμε ησλ ηφρσλ Βηψζηκεο 

Αλάπηπμεο, ηνλ κεηξηαζκφ ή ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θ.ιπ. Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ βηψζηκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα 

αλαηξέμνπλ ζε πεξηβαιινληηθά ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο θαη νξηζκνχο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ζεζκνχο, δηεζλείο θαη θιαδηθέο πξσηνβνπιίεο, φπσο ην Δπξσπατθφ 

ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο γηα πεξηβαιινληηθά βηψζηκεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ( 

https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-teg-taxonomy_en ) θαη ην 

https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-teg-taxonomy_en
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χζηεκα Σαμηλφκεζεο Πξάζηλσλ Οκνιφγσλ ηεο Πξσηνβνπιίαο Κιηκαηηθψλ 

Οκνιφγσλ ( https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy Climate Bonds 

Initiative). 

Ο ηχπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

βηψζηκα πξντφληα είλαη ν εμήο: 

% έζνδα πνπ              Έζνδα πνπ πξνέξρνληαη από βηώζηκα πξνϊόληα 

Πξνέξρνληαη από  =-----------------------------------------------------------------------x 100 

Βηώζηκα Πξντόληα                               Σπλνιηθά Έζνδα 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη:  SASB, TCFD, ΝΓΜΥΠ). 

2.1.5 ΓΔΙΚΣΔ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

Ζ βειηησκέλε επίδνζε ζε ζέκαηα ESG νδεγεί ζε θαιχηεξε ρξεκαηηζηεξηαθή επίδνζε 

θαη αμηνπηζηία ζηηο εθηηκήζεηο ησλ επελδπηψλ. Αλαγλσξίδεηε επίζεο φηη νη αμηφπηζηεο 

εθηηκήζεηο ησλ επελδπηψλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξα ραξηνθπιάθηα γηα 

Έιιελεο θαη μέλνπο επελδπηέο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε δελ αθνξά κφλν ηηο εηαηξίεο αιιά θαη  ηηο θπβεξλήζεηο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα αλ απηέο έρνπλ ζεζπίζεη ζπγθεθξηκέλνπο επελδπηηθνχο, θνξνινγηθνχο 

λφκνπο, αλ απηνί εθαξκφδνληαη, αλ ππάξρεη δηαθάλεηα ζηνπο δεκφζηνπο κεηνδνηηθνχο 

δηαγσληζκνχο, αλ νη ζπγρσλεχζεηο επλννχλ ηελ θνηλσληθή επεκεξία θαη δελ νδεγνχλ 

ζε δεζπφδνπζα ζέζε ή ζε κνλνπσιηαθέο θαηαζηάζεηο θ.ά. 

Οη δείθηεο απηνί, φπσο νη πεξηβαιινληηθνί θαη θνηλσληθνί, βαζίδνληαη ζε πξαθηηθέο 

δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ ESG πνπ πεξηγξάθνληαη ζε δηεζλείο νδεγίεο θαη 

πξφηππα βηψζηκεο αλάπηπμεο φπσο ηα πξφηππα αλά θιάδν ηνπ SASB. Έγηλε 

εκπεξηζηαησκέλε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ ππαξρφλησλ πιαηζίσλ αλαθνξψλ 

(π.ρ. SASB, GRI, CDP, Διιεληθνχ Κψδηθα Βησζηκφηεηαο θ.ιπ.) θαη ησλ εηαηξηθψλ 

εθζέζεσλ ψζηε λα πξνζαξκνζηεί ην πεξηερφκελν ησλ δεηθηψλ ζηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ζην βαζκφ εμνηθείσζήο ηνπο κε ηε δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ 

ESG. 

 

 

 

 

 

https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy


50 

 

ΔΣΑΙΡΙΚΗ 

ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 
ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΔΙΚΣΗ 

 

ΒΑΙΚΟΙ 

(Core Metrics) 

C – G1  Δπνπηεία Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 
 

C – G2  
Πνιηηηθή Δπηρεηξεκαηηθήο Γενληνινγίαο 

C – G3 Πνιηηηθή αζθάιεηαο δεδνκέλσλ 

 

 

ΠΡΟΗΓΜΔΝΟΙ 

ΓΔΙΚΣΔ 

(Advanced Metric) 

Α – G1  Δπηρεηξεκαηηθό κνληέιν 

Α – G2  Οπζηαζηηθά ζέκαηα 

Α – G3  ηόρνη ESG 

Α – G4  Μεηαβιεηέο ακνηβέο 

A – G5  Δμσηεξηθή δηαζθάιηζε 

Πίλαθαο 2.1.5: Βαζηθνί θαη Πξνεγκέλνη Γείθηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

(Πεγή: Οδεγφο Γεκνζηνπνίεζεο Πιεξνθνξηψλ ESG 2019 – ATHEX). 

C – G1: Δπνπηεία Βηώζηκεο Αλάπηπμεο   

Οξηζκόο: Ωο επνπηεία ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο νξίδεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) επηβιέπεη ηα ζέκαηα βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο 

εηαηξείαο ζε επίπεδν επηηξνπήο ζπκβνπιίνπ ή κε ηελ νπνία ηα ζέκαηα βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο ζπδεηηνχληαη κε ηε Γηνίθεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο C-G1 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί αλ ην 

Γ.. ηεο εηαηξείαο επνπηεχεη ηα ζέκαηα βηψζηκεο αλάπηπμεο ζε επίπεδν επηηξνπήο 

ζπκβνπιίνπ ή αλ ηα ζέκαηα βηψζηκεο αλάπηπμεο ζπδεηηνχληαη κε ηε Γηνίθεζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. Δθφζνλ ηζρχεη, ε εηαηξεία πξέπεη λα 

δεκνζηνπνηεί ηνπο ζηφρνπο βηψζηκεο αλάπηπμεο πνπ έρνπλ ηεζεί ή ζπδεηεζεί ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη:  GRI 102-20, GRI 102-32, SASB, EKB-5). 

C – G2: Πνιηηηθή Δπηρεηξεκαηηθήο Γενληνινγίαο    

Οξηζκόο: Ζ πνιηηηθή επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο είλαη έλα επίζεκν έγγξαθν ηεο 

εηαηξείαο πνπ πεξηγξάθεη ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο επηρεηξεκαηηθήο 

δενληνινγίαο (π.ρ. γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο δσξνδνθίαο) πνπ 

κηα εηαηξεία πηνζεηεί θαη ζεζπίδεη πξνθεηκέλνπ λα αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο κε 

εζηθφ θαη έληηκν ηξφπν. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείκηης C-G2 απαιηεί από ηην εηαιρεία να δημοζιοποιεί αν 

διαηηρεί πολιηική επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο. Ζ εηαηξεία πξέπεη λα δεκνζηνπνηεί 

ηνπο δηεζλείο ή εγρψξηνπο λφκνπο επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο ηνπο νπνίνπο 

αλαγλσξίδεη θαη/ή ζηνπο νπνίνπο δεζκεχεηαη  π.ρ. International Anti-Bribery and Fair 

Competition Act (IABFCA 1998,  https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-

fraud/legacy/2012/11/14/antibribe.pdf ), θαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο πνιηηηθήο ηεο 

https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/antibribe.pdf
https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/antibribe.pdf
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αλαθνξηθά κε ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ην θαηά 

πφζνλ ηα ζέκαηα επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο θνηλνπνηνχληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 

Οη εηαηξείεο ζπρλά ελζσκαηψλνπλ ηηο αξρέο επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο ζηνλ 

εηαηξηθφ θψδηθα δενληνινγίαο ηνπο. 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη:  GRI 102-16, GRI 205-1, GRI 205-2, GRI 205-3, SASB, 

EKB-20, NΓMXΠ). 

C – G3: Πνιηηηθή Αζθάιεηαο Γεδνκέλσλ    

Οξηζκόο: Ζ πνιηηηθή αζθάιεηαο δεδνκέλσλ είλαη έλα επίζεκν έγγξαθν ηεο εηαηξείαο 

πνπ πεξηγξάθεη ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο δεζκεχζεηο ηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο θαη ησλ πειαηψλ ηεο. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο C-G3 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί αλ 

δηαηεξεί πνιηηηθή αζθάιεηαο δεδνκέλσλ. Ζ εηαηξεία ζα πξέπεη λα δεκνζηνπνηεί ηα 

δηεζλή ή εγρψξηα πξφηππα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηα νπνία αλαγλσξίδεη θαη/ή ζηα 

νπνία δεζκεχεηαη (π.ρ. ΓΚΠΓ) θαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο πνιηηηθήο ηεο ζρεηηθά κε 

ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, θαζψο θαη θαηά πφζνλ ηα ζέκαηα αζθάιεηαο 

δεδνκέλσλ εμεηάδνληαη ζε επίπεδν Γ.. 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη:  GRI 418-1, SASB). 

A – G1: Δπηρεηξεκαηηθό Μνληέιν   

Οξηζκόο: Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν κηαο εηαηξείαο πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ε εηαηξεία ελζσκαηψλεη ην φξακα, ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, ηηο πξαθηηθέο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε 

δεκηνπξγία εζφδσλ θαη ηελ επίηεπμε θεξδψλ. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο A-G1 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί ην 

επηρεηξεκαηηθφ ηεο κνληέιν, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο δεκηνπξγεί 

αμία. Ζ εηαηξεία πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο 

αμίαο. Πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ νη θχξηνη πφξνη ηεο 

κεηαζρεκαηίδνληαη ζηα ηειηθά πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη θαη λα αλαθέξεη 

πνηεο είλαη νη θπξηφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα 

ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ επαθφινπζε παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ 

εηαηξεία πξέπεη επίζεο λα αλαθέξεη ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ νη επηρεηξεκαηηθέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο δεκηνπξγεί αμία επεξεάδεη ηα 

θχξηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο. Δπηπιένλ, ζπληζηάηαη ε αλαθνξά ησλ βαζηθψλ 

πηπρψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αμίαο ηεο εηαηξείαο. 
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(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη:  IIRC,ΝΓΜΥΠ). 

(Έλα παξάδεηγκα ζύκθωλα κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε είλαη: 

Όραμα: Ο Μειινληηθόο Σηόρνο ηεο Εηαηξίαο. 

τρατηγικοί τόχοι: Οη καθξνπξόζεζκνη ζηόρνη πνπ απνζθνπνύλ ζηελ επίηεπμε 

ηνπ νξάκαηνο ηεο εηαηξείαο 

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η θύξηα δνκή ηεο εγεζίαο ηεο εηαηξίαο). 

A – G2: Οπζηαζηηθά Θέκαηα   

Οξηζκόο: Ζ αμηνιφγεζε ησλ νπζηαζηηθψλ ζεκάησλ είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

κηα εηαηξεία εληνπίδεη ηα ζέκαηα πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο, 

πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο ηεο επηπηψζεηο θαη επεξεάδνπλ ηηο εθηηκήζεηο θαη ηηο 

απνθάζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ηεο. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο A-G2 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα πεξηγξάθεη ηνλ 

ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ νπζηαζηηθψλ ηεο ζεκάησλ, ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζεί γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ζρεηηθψλ ζεκαληηθψλ ζεκάησλ θαη ηελ κπνπλ ζε άκεζε 

πξνηεξαηφηεηα. 

Απηή ε αλαθνξά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 

— Σε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ ησλ ζεκαληηθψλ ζεκάησλ πνπ αμηνινγήζεθαλ. 

— Σελ πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο αμηνιφγεζεο πνπ αθνινχζεζε ε Γηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο. 

— Σελ πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζήζεθε κέζσ ηεο 

δηαβνχιεπζεο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

— Σνλ θαηάινγν ησλ πην νπζηαζηηθψλ ζεκάησλ ηεο εηαηξείαο.  

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη:  GRI 102-47,  SASB, EKB-2). 

A – G3: ηόρνη ESG   

Οξηζκόο:  

Σξόπνη Μέηξεζεο:  

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη:  GRI 102-20, GRI 102-32, SASB, EKB-5). 

A – G4: Μεηαβιεηέο Ακνηβέο   

Οξηζκόο: Ωο ζηφρνη ESG νξίδνληαη νη βξαρππξφζεζκνη, κεζνπξφζεζκνη θαη 

καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη επίδνζεο πνπ ηίζεληαη απφ κηα εηαηξεία. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο A-G3 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί ηνπο 

βξαρππξφζεζκνπο, κεζνπξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο επίδνζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ESG πνπ έρεη ζέζεη. 

Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ρξνληθά πιαίζηα γηα ηνπο ζηφρνπο επίδνζεο: 
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— Βξαρππξφζεζκνη: 1-3 έηε 

— Μεζνπξφζεζκνη: 4-7 έηε 

— Μαθξνπξφζεζκνη: 8-10 έηε 

(Έλα παξάδεηγκα ζύκθωλα κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε είλαη: 

Περιβάλλον: Αύμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ζε ΑΠΕ θαηά έλα νξηζκέλν πνζνζηό 

ζε έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Ή κείωζε ηεο ρξήζεο άλζξαθα γηα ρξήζε 

ελέξγεηαο.  

Κοινωνία: Μείωζε ηνπ δείθηε εζεινύζηαο θηλεηηθόηεηαο θαηά έλα νξηζκέλν πνζνζηό 

ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Εταιρική Διακυβέρνηση: Αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηωλ γπλαηθώλ ζην δηνηθεηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ θαηά έλα νξηζκέλν πνζνζηό ζε θαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα). 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη:  GRI 102-15, SASB, EKB-3). 

A – G1: Δμσηεξηθή Γηαζθάιηζε   

Οξηζκόο: Ωο εμσηεξηθή δηαζθάιηζε νξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε 

αμηνπηζηία, ε αθξίβεηα θαη ε ζπλάθεηα ησλ δεκνζηνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξέρνληαη απφ κηα εηαηξεία εμεηάδνληαη απφ θάπνηα ηξίηε νπδέηεξε θαη αμηφπηζηε 

εηαηξία πνπ εηδηθεχεηε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη είλαη πηζηνπνηεκέλε (Third 

Part). 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο A-G5 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δηαζθαιίδεη φηη νη 

δεκνζηεπκέλεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε βαζηθφ, πξνεγκέλν θαη θιαδηθφ δείθηε 

επαιεζεχνληαη απφ ηξίην εμσηεξηθφ θνξέα δηαζθάιηζεο. 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη:  GRI 102-56, SASB). 

2.1.6 ΚΛΑΓΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ (Sector – specific Metrics) 

Οη ζπγθεθξηκέλνη θιαδηθνί δείθηεο αθνξνχλ κφλν ηηο Διιεληθέο εηαηξείεο πνπ είλαη 

εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ. Έρνπλ επηιεγεί απφ ηα πξφηππα γηα θάζε θιάδν φπσο απηά 

θαζνξίδνληαη ζην SASB (https://www.sasb.org/ ). Έγηλε έλαο ππνινγηζκφο ζηε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο γηα θάζε δείθηε γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο αλά θαηεγνξία 

SASB (Πεξηβάιινλ, Κνηλσληθφ Κεθάιαην, Αλζξψπηλν Κεθάιαην, Δπηρεηξεκαηηθφ 

Μνληέιν θαη Καηλνηνκία, Ζγεζία θαη Γηαθπβέξλεζε). Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο απηήο, πξνζδηνξίζηεθαλ γηα θάζε θιάδν νη δείθηεο πνπ εκθαλίδνληαλ 

ζπρλφηεξα. 

 Οη παξαπάλσ επηιεγκέλνη δείθηεο αμηνινγήζεθαλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηάζεηο ηεο 

αγνξάο, ηηο πξνηηκήζεηο ησλ επελδπηψλ θαη ηνπο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ήδε νη 

εηαηξείεο γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ζπλαθψλ πιεξνθνξηψλ. Γηα ηνλ ηειηθφ θαηάινγν ησλ 

https://www.sasb.org/
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θιαδηθψλ δεηθηψλ επηιέρζεθαλ δείθηεο πνπ εληζρχνπλ ηε δηαθαλή πιεξνθφξεζε, 

είλαη ζπλαθείο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θάζε θιάδνπ θαη 

επηηξέπνπλ ηε ζπγθξηζηκφηεηα ηεο επίδνζεο κεηαμχ εηαηξεηψλ.      

 

ΚΛΑΓΙΚΟΙ 

ΓΔΙΚΣΔ 
ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ 

ID 

ΟΝΟΜΑΙΑ  

ΓΔΙΚΣΗ 

 

 

 
Πεξηβάιινλ 

 

SS – E1  ηξαηεγηθή Γηαρείξηζεο Δθπνκπώλ 

SS – E2 Δθπνκπέο Αηκνζθαηξηθώλ Ρύπσλ 

SS – E3 Καηαλάισζε Νεξνύ 

SS – E4 Γηαρείξηζε Νεξνύ 

SS – E5 Γηαρείξηζε Απνβιήησλ 
 

SS – E6 
Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηώζεηο 

πζθεπαζηώλ 
 

SS – E7  
Αθπξώζεηο θαη Καζπζηεξήζεηο 

Δξγαζηώλ 

SS – E8 Κξίζηκεο Πξώηεο Ύιεο 

SS – E9  Υεκηθέο Οπζίεο ζε Πξντόληα 

 

 

 

 

Κνηλσλία 

 
 

SS – S1  Αλαθιήζεηο Πξντόλησλ 

SS – S2 Απόξξεην Πειαηώλ 
 

SS – S3 
Ννκηθά Αηηήκαηα γηα Γεδνκέλα 

Υξεζηώλ 

SS – S4  Παξαβηάζεηο Δξγαηηθνύ Γηθαίνπ 
 

SS – S5 
Πξόζηηκα Παξαβίαζεο Αζθαιείαο 

Γεδνκέλσλ θαη Απνξξήηνπ 
 

SS – S6 
Δπίδνζε ζε Θέκαηα Τγείαο θαη 

Αζθάιεηαο 

SS – S7  Πξαθηηθέο Μάξθεηηλγθ 

SS – S8 Ιθαλνπνίεζε Πειαηώλ 
 

SS – S9 
Δλζσκάησζε Παξαγόλησλ ESG ζηηο 

Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
 

Δηαηξηθή 
Γηαθπβέξλεζε 

 

SS – G1 
Παξαβηάζεηο Δπηρεηξεκαηηθήο 

Γενληνινγίαο 
 

SS – G2 
Πνιηηηθή Καηαγγειίαο 

Γπζιεηηνπξγηώλ 

Πίλαθαο 2.1.6: Κιαδηθνί Γείθηεο (Πεγή: Οδεγφο Γεκνζηνπνίεζεο Πιεξνθνξηψλ 

ESG 2019 – ATHEX). 

Απφ φινπο ηνπο παξαπάλσ θιαδηθνχο δείθηεο ζα γίλεη αλαθνξά ζε νξηζκέλνπο πνπ 

ζεσξήζεθαλ σο νη πιένλ ελδηαθέξνληεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία (5 απφ ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο θαη πέληε απφ ηνπο Κνηλσληθνχο) θαη απηνί είλαη νη πξψηνη 5 

Πεξηβαιινληηθνί, ν πξψηνο, δεχηεξνο, ηέηαξηνο, φγδννο θαη έλαηνο. Σέινο θαη νη δχν 

ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  
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SS – E1: ηξαηεγηθή Γηαρείξηζεο Δθπνκπώλ   

Οξηζκόο: Ωο ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο εθπνκπψλ νξίδεηαη ην επίζεκν ζρέδην/α κε 

ζηφρνπο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε εηαηξεία γηα ηε δηαρείξηζε θαη ην κεηξηαζκφ ησλ 

εθπνκπψλ ηεο. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο SS-E1 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί ηε 

καθξνπξφζεζκε θαη βξαρππξφζεζκε ζηξαηεγηθή ηεο ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε, ηε 

κείσζε θαη ηνπο ζηφρνπο επίδνζεο πνπ έρεη ζέζεη γηα ηηο εθπνκπέο. 

Κιάδνη Δθαξκνγήο Γείθηε: Μεηαθνξέο – Δπεμεξγαζία νξπθηψλ θαη εθρπιηζκάησλ. 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη:  SASB, CDP C2.1). 

 SS – E2: Δθπνκπέο Αηκνζθαηξηθώλ Ρύπσλ   

Οξηζκόο: Ωο εθπνκπέο αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ νξίδεηαη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα 

νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (NOx), νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ (SOx), πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ 

(Volatile Organic Compounds https://toxtown.nlm.nih.gov/chemicals-and-

contaminants/volatile-organic-compounds-vocs VOC) θαη αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ 

( PM10 ) πνπ εθπέκπνληαη. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο SS-E2 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηεχεη ηε 

ζπλνιηθή πνζφηεηα νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ, νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ, πηεηηθψλ νξγαληθψλ 

ελψζεσλ θαη αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ κε δηάκεηξν κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 10 

κηθξνκέηξσλ πνπ εθπέκπνληαη, ζε θηιά. 

Ζ εηαηξεία πξέπεη λα ππνινγίδεη ηηο εθπνκπέο ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεια πξφηππα 

(π.ρ. Greenhouse Gas Protocol Corporate and Accounting Standard, 

https://ghgprotocol.org/corporate-standard GGPCAS). 

Οη κεζνδνινγίεο, νη παξαδνρέο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο 

ππνινγηζκνχο πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη. 

Κιάδνη Δθαξκνγήο Γείθηε: Μεηαθνξέο – Δπεμεξγαζία νξπθηψλ θαη εθρπιηζκάησλ. 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη:  GRI 305-7, SASB). 

 SS – E3: Καηαλάισζε Νεξνύ   

Οξηζκόο: Ωο θαηαλάισζε λεξνχ νξίδεηαη ν ζπλνιηθφο φγθνο λεξνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ κηα εηαηξεία θαη δελ επηζηξέθεηαη ζηελ αξρηθή πδάηηλε πεγή 

κεηά ηελ άληιεζή ηνπ. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο SS-E3 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί: 

— Σν ζπλνιηθφ φγθν λεξνχ πνπ αληιήζεθε γηα θαηαλάισζε απφ ηελ εηαηξεία αλά 

πεγή, ζε m3. 

— Σν ζπλνιηθφ φγθν λεξνχ πνπ θαηαλαιψζεθε απφ ηελ εηαηξεία, ζε m3. 

https://toxtown.nlm.nih.gov/chemicals-and-contaminants/volatile-organic-compounds-vocs
https://toxtown.nlm.nih.gov/chemicals-and-contaminants/volatile-organic-compounds-vocs
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— Σε ζπλνιηθή πνζφηεηα λεξνχ πνπ αλαθπθιψζεθε, ζε πνζνζηφ (%). 

Οη πεγέο άληιεζεο πδάησλ κπνξνχλ λα είλαη: 

— Δπηθαλεηαθά χδαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πδάησλ απφ πγξφηνπνπο, πνηάκηα, 

ιίκλεο θαη σθεαλνχο 

— Τπφγεηα χδαηα 

— κβξηα χδαηα πνπ ζπιιέγνληαη απεπζείαο θαη απνζεθεχνληαη απφ ηελ εηαηξεία 

— Λχκαηα απφ άιιε εηαηξεία 

— Γεκνηηθά χδαηα ή άιια δεκφζηα ή ηδησηηθά δίθηπα χδξεπζεο. 

Ο ηχπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηελ 

εηαηξεία είλαη ν εμήο: 

Καηαλάισζε Νεξνύ: = Σπλνιηθόο Όγθνο πνπ αληιείηαη – Σπλνιηθόο Όγθνο πνπ                                                                                                  

Απνξξίπηεηαη 

Ο ηχπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο αλαθπθισκέλνπ 

λεξνχ είλαη ν εμήο: 

         %                 Σπλνιηθόο Όγθνο πνπ αλαθπθιώζεθε θαη επαλαρξεζηκνπνηήζεθε 

Αλαθπθισκέλνπ: =-----------------------------------------------------------------------x 100 

    Νεξνύ                                     Σπλνιηθόο Όγθνο πνπ αληιήζεθε    

Οη κεζνδνινγίεο, νη παξαδνρέο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο 

ππνινγηζκνχο πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη. 

Κιάδνη Δθαξκνγήο Γείθηε: Σξφθηκα θαη πνηά – Δπεμεξγαζία νξπθηψλ θαη 

εθρπιηζκάησλ. 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη:  GRI 303-1, GRI 303-1, SASB, CDP W1.2). 

 SS – E4: Γηαρείξηζε Νεξνύ   

Οξηζκόο: Ωο δηαρείξηζε λεξνχ νξίδεηαη ε πξνζέγγηζε θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ έρεη 

πηνζεηήζεη έλαο νξγαληζκφο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ θαη ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζή ηνπ, ειαρηζηνπνηψληαο παξάιιεια ηπρφλ επηπηψζεηο 

ζηε βηνπνηθηιφηεηα. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο SS-E4 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί ηελ 

πξνζέγγηζή ηεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλάισζε 

λεξνχ θαη ηα αληίζηνηρα κέηξα κεηξηαζκνχ ηνπο πνπ έρνπλ ιεθζεί. 

Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθέο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ δηαρείξηζεο λεξνχ: 

— Φπζηθνί θίλδπλνη: θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε κηαο εηαηξείαο 

ζε πεξηνρέο κε ιεηςπδξία, μεξαζία ή πιεκκχξεο, θαζψο θαη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή 
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— Ρπζκηζηηθνί θίλδπλνη: θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηβνιή πνιηηηθψλ θαη 

θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ γηα ην λεξφ 

— Κίλδπλνη θήκεο: θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο θαη 

ελδέρεηαη λα πιήμνπλ ηε θήκε ηεο 

Κιάδνη Δθαξκνγήο Γείθηε: Σξφθηκα θαη πνηά – Τπνδνκέο. 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη: SASB, CDP W4.1).  

SS – E5: Γηαρείξηζε Απνβιήησλ   

Οξηζκόο: Ωο δηαρείξηζε απνβιήησλ νξίδεηαη ε ζπιινγή, κεηαθνξά, δηάζεζε ή 

αλαθχθισζε θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ απνβιήησλ. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο SS-E5 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί ηε 

ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ επηθίλδπλσλ θαη κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, 

ζε ηφλνπο, θαζψο θαη ην πνζνζηφ ησλ απνβιήησλ αλά ηχπν επεμεξγαζίαο, ζε 

πνζνζηφ (%). 

Παξαδείγκαηα ηχπσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ: 

— αλαθχθισζε 

— επεμεξγαζία 

— πγεηνλνκηθή ηαθή 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ, ε ζπλνιηθή πνζφηεηα απνβιήησλ αλά ηχπν 

επεμεξγαζίαο πξέπεη λα δηαηξείηαη κε ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ 

απνβιήησλ. 

Κιάδνη Δθαξκνγήο Γείθηε: Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε – Μεηαζρεκαηηζκφο πφξσλ – 

Δπεμεξγαζία νξπθηψλ θαη εθρπιηζκάησλ. 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη:  GRI 306-2, SASB). 

SS – S1: Αλαθιήζεηο Πξντόλησλ   

Οξηζκόο: Αλάθιεζε πξντφλησλ είλαη ε δηαδηθαζία αλάθηεζεο ελφο πξντφληνο απφ 

έλαλ πειάηε ιφγσ πξνβιεκάησλ δπζιεηηνπξγίαο θαη αλσκαιηψλ, παξέρνληαο θάπνην 

είδνο απνδεκίσζεο. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: δείθηεο SS-S1 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αλαθιήζεσλ πξντφλησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. πληζηάηαη ε 

δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ηξεηο πην ζπρλνχο ιφγνπο αλάθιεζεο 

πξντφλησλ πνπ αληηκεηψπηζε ε εηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλαθνξάο. 

Κιάδνη Δθαξκνγήο Γείθηε: Σξφθηκα θαη πνηά – Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε – 

Μεηαζρεκαηηζκφο πφξσλ. 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη: SASB). 
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SS – S2: Απόξξεην Πειαηώλ   

Οξηζκόο: Ωο απφξξεην πειαηψλ νξίδεηαη ε δηαρείξηζε θαη ε πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ πειαηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί απφ ηνπο ίδηνπο γηα 

ηνπο ζθνπνχο ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ κε ηελ εηαηξεία. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο SS-S2 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ρξεζηψλ ησλ νπνίσλ νη πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

δεπηεξεχνληεο ζθνπνχο. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηα δεδνκέλα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δεπηεξεχνληεο ζθνπνχο κφλν εάλ έρνπλ ζπιιερζεί 

κε βάζε έλλνκν ζπκθέξνλ, ζχκβαζε ή δσηηθά ζπκθέξνληα θαη έρεη ειεγρζεί φηη ν 

λένο ζθνπφο είλαη ζπκβαηφο κε ηνλ αξρηθφ ζθνπφ( European Commission, 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-

organisations/principles-gdpr/purpose-data-processing/can-we-use-data-another-

purpose_en#examples ,EC). 

Παξαδείγκαηα δεπηεξεχνπζαο ρξήζεο δεδνκέλσλ πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά: 

— δηαθεκίζεηο ζηνρεπκέλσλ πσιήζεσλ 

— βειηίσζε ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο 

— κεηαθνξά δεδνκέλσλ ή πιεξνθνξηψλ ζε ηξίηνπο κέζσ πψιεζεο, κίζζσζεο ή 

θνηλήο ρξήζεο. 

Κιάδνη Δθαξκνγήο Γείθηε: Σερλνινγία θαη Δπηθνηλσλίεο. 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη:  GRI 418-1, SASB). 

SS – S4: Παξαβηάζεηο Δξγαηηθνύ Γηθαίνπ   

Οξηζκόο: Ωο παξαβηάζεηο εξγαηηθνχ δηθαίνπ νξίδνληαη νη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ 

πξνθαιέζεη παξαβηάζεηο ή απνζθνπνχλ ζηελ παξαβίαζε εξγαζηαθψλ δηαηάμεσλ πνπ 

έρνπλ ζεζπηζηεί απφ εζληθά ή δηεζλή πξφηππα εξγαζίαο γηα ζέκαηα φπσο κηζζνί, 

σξάξηα εξγαζίαο θαη ππεξσξίεο. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο SS-S4 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ρξεκαηηθψλ δεκηψλ νη νπνίεο πξνθιήζεθαλ σο απνηέιεζκα 

λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε παξαβηάζεηο εξγαηηθνχ δηθαίνπ, ζε επξψ. 

Παξαδείγκαηα παξαβηάζεσλ εξγαηηθνχ δηθαίνπ πεξηιακβάλνπλ, ελδεηθηηθά: 

— απνθπγή θαηαβνιήο ησλ απαηηνχκελσλ ππεξσξηψλ 

— θαηαβνιή ππφ θαηψηαησλ κηζζψλ 

— κε δηαζθάιηζε ελφο αζθαινχο ρψξνπ εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην λφκν γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία 

— κε αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ ηξαπκαηηζκψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/principles-gdpr/purpose-data-processing/can-we-use-data-another-purpose_en#examples
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/principles-gdpr/purpose-data-processing/can-we-use-data-another-purpose_en#examples
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/principles-gdpr/purpose-data-processing/can-we-use-data-another-purpose_en#examples
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Κιάδνη Δθαξκνγήο Γείθηε: Σερλνινγία θαη Δπηθνηλσλίεο – Τγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε., 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη:  GRI 102-56, SASB, Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηηο παξαβηάζεηο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ παξέρνληαη απφ ηνλ Δπξσπατθφ 

Καλνληζκφ (ΔΚ) 561/2006, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:02006R0561-20150302 ). 

SS – S8: Ιθαλνπνίεζε Πειαηώλ   

Οξηζκόο: Ωο ηθαλνπνίεζε πειαηψλ νξίδεηαη ε πνηνηηθή κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο 

πνπ απνδίδνπλ νη πειάηεο ζε κηα εηαηξεία ζπλνιηθά ή ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο (θαηεγνξία ή ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή ππεξεζία). 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο SS-S8 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα γλσζηνπνηεί ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηηο έξεπλεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηεο. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ κεηξηέηαη θπξίσο κέζσ εξεπλψλ. Οη έξεπλεο απηέο πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ 

άιισλ, πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο, ειεθηξνληθή 

αιιεινγξαθία, θαζψο θαη on line εξσηεκαηνιφγηα. Ζ εηαηξεία πξέπεη λα δεκνζηεχεη 

μερσξηζηά ηα απνηειέζκαηα ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ απφ έξεπλεο γηα ηε ζπλνιηθή 

επίδνζή ηεο θαη γηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή ππεξεζίεο ηεο. 

Κιάδνη Δθαξκνγήο Γείθηε: ιεο νη Τπεξεζίεο. 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη: GRI 102-44). 

SS – S9: Μεραληζκόο Γηαρείξηζεο Παξαπόλσλ Πειαηώλ   

Οξηζκόο: Ωο κεραληζκφο δηαρείξηζεο παξαπφλσλ πειαηψλ νξίδεηαη ε δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία νη πειάηεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ επηζήκσο ηηο θαηαγγειίεο, ηα 

πξνβιήκαηα ή ηηο αλεζπρίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ή ηελ επίδνζε κηαο 

εηαηξείαο. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο SS-S9 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα αλαθέξεη εάλ 

δηαζέηεη κεραληζκφ δηαρείξηζεο παξαπφλσλ πειαηψλ θαη, εάλ λαη, λα πεξηγξάςεη ηηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ κεραληζκνχ. 

Κιάδνη Δθαξκνγήο Γείθηε: ιεο νη Τπεξεζίεο. 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη:  GRI 103-2). 

SS – G1: Παξαβηάζεηο Δπηρεηξεκαηηθήο Γενληνινγίαο   

Οξηζκόο: Ωο παξαβηάζεηο επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο νξίδνληαη νη παξαβηάζεηο 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα εηαηξεία ζε ζρέζε κε δεηήκαηα επηρεηξεκαηηθήο 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02006R0561-20150302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02006R0561-20150302
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δενληνινγίαο, φπσο ζπκθσλίεο ηήξεζεο ηηκψλ, ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπληζηνχλ 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη πεξηπηψζεηο δηαθζνξάο θαη δσξνδνθίαο. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο SS-G1 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ρξεκαηηθψλ δεκηψλ νη νπνίεο πξνθιήζεθαλ σο απνηέιεζκα 

παξαβηάζεσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο, ζε επξψ. Οη ρξεκαηηθέο δεκίεο απφ 

παξαβηάζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο κπνξεί λα νθείινληαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ζχκπξαμεο, ζπκθσλίεο ηήξεζεο ηηκψλ, αληηκνλνπσιηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πεξηπηψζεηο απάηεο, πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπληζηνχλ ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

δξαζηεξηφηεηεο ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο, αζέκηηεο πξαθηηθέο, πεξηπηψζεηο 

δηαθζνξάο θαη δσξνδνθίαο. 

Κιάδνη Δθαξκνγήο Γείθηε: Υξεκαηνπηζησηηθφο θιάδνο – Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

– Τπνδνκέο – Μεηαζρεκαηηζκφο πφξσλ – Τπεξεζίεο – Σερλνινγία θαη επηθνηλσλίεο - 

Δπεμεξγαζία νξπθηψλ θαη εθρπιηζκάησλ. 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη:  GRI 205-3, GRI 206-1, SASB). 

SS – G2: Πνιηηηθή Καηαγγειίαο Γπζιεηηνπξγηώλ   

Οξηζκόο: Ωο πνιηηηθή θαηαγγειίαο δπζιεηηνπξγηψλ (whistle blower policy) νξίδεηαη 

ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ηα ελδηαθεξφκελα κέξε κηαο εηαηξείαο κπνξνχλ λα 

αλαθέξνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηπρφλ εγθιεκαηηθή ή αλήζηθε ζπκπεξηθνξά ηεο 

εηαηξείαο. 

Σξόπνη Μέηξεζεο: Ο δείθηεο SS-G2 απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα δεκνζηνπνηεί αλ 

δηαηεξεί πνιηηηθή θαηαγγειίαο δπζιεηηνπξγηψλ. 

Ζ εηαηξεία πξέπεη λα δεκνζηνπνηεί ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο πνιηηηθήο ηεο ζρεηηθά 

κε ηελ πξαθηηθή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο, θάλνληαο αλαθνξά ζε ζέκαηα φπσο ε 

εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θαηαγγέιινληνο, ε πξνζηαζία ηνπ 

θαηαγγέιινληνο απφ αληίπνηλα θαζψο θαη νη κέζνδνη ππνβνιήο κηαο θαηαγγειίαο (π.ρ. 

κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή αλνηθηήο ηειεθσληθήο γξακκήο). 

Κιάδνη Δθαξκνγήο Γείθηε: Υξεκαηνπηζησηηθφο θιάδνο. 

(Πιαίζηα θαη πξφηππα είλαη: SASB). 

2.2 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε, θαηαγξαθή θαη επεμήγεζε, φισλ ησλ δεηθηψλ ESG, 

πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, είηε βαζηθψλ ή 

πξνεγκέλσλ, είηε θιαδηθψλ, είλαη εκθαλέο φηη απαηηείηαη ηφζν απφ ηελ θπβέξλεζε 
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θαη ηνπο αξκφδηνπο ζεζκνχο/θνξείο, φζν θαη απφ ηηο εηαηξίεο κηα δηαδηθαζία 

αληηθεηκεληθή θαη αδηάβιεηε γηα λα κπνξνχλ φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία λα είλαη 

αληηθεηκεληθά, θαηαλνεηά θαη εχθνια δεκνζηνπνηήζηκα.    

Ζ δηαδηθαζία απηή απαηηεί ρξφλν θαη ζηειέρε πνπ λα γλσξίδνπλ ην αληηθείκελν, είηε 

απηφ αθνξά ην πεξηβάιινλ, είηε ηελ θνηλσληθή επεκεξία είηε ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε. Πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ππάξμεη ζπληνληζκφο ιφγσ δηαθνξεηηθψλ 

γλψζεσλ θαη αξκνδηνηήησλ. Πξέπεη ινηπφλ ε θπβέξλεζε ζε ζπλεξγαζία κε 

ζεζκνχο/θνξείο (Αλεμάξηεηεο Αξρέο – Γηθαηνζχλε θ.ά.) θαη κε ηηο εηαηξίεο εγέηηδεο 

ζε θάζε θιάδν λα θαζνξίζεη ζαθψο φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαζνξηζκνχ, θαηαγξαθήο 

θαη δεκνζηνπνίεζεο φισλ ησλ ESG δεηθηψλ, πάληνηε ελαξκνληδφκελε κε ηα δηεζλψο 

ηζρχνληα πξφηππα. Έηζη ζα ππάξρεη κηα εληαία θαη ρσξίο ακθηζβεηήζεηο δηαδηθαζία 

θαηαγξαθήο θαη δεκνζηνπνίεζεο. 

Υξεηάδεηαη λα ππάξμεη ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαη φρη απιά ε ελζσκάησζε 

θαλνληζκψλ – νδεγηψλ ηεο ΔΔ ζε θάπνην λνκνζρέδην θαη ζηε ζπλέρεηα, γηα ηελ 

πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπο, ε απαξαίηεηε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) λα 

θαζπζηεξεί ιφγσ αδπλακίαο ζπληνληζκνχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ππνπξγείσλ, κε 

απνηέιεζκα λα έρνπκε λφκν αιιά λα κελ ππάξρεη θαλνληζηηθφ πιαίζην εθαξκνγήο.    

Αθφκε είλαη απαξαίηεην νη εηαηξείεο λα θαζνξίζνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ ζα δεκνζηνπνηνχλ ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηνπο δείθηεο ESG, πρ θάζε έηνο κέζα ζε 

έμη κήλεο απφ ην ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο. 

Δπηπξφζζεηα φιεο νη ηξνπνπνηήζεηο, αιιαγέο, πξνζαξκνγέο ζηνπο ESG δείθηεο λα 

γίλνληαη κέζα ζην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

πξνζαξκνγή.  

Αθνχ νινθιεξψζεθε, ζην παξφλ θεθάιαην ε απαηηνχκελε αλαθνξά ζηνπο ESG 

δείθηεο, ζην επφκελν θεθάιαην ζα θαηαγξαθεί ε θαηάζηαζε ηεο Διιάδνο ζηνπο ηξείο 

δείθηεο θαη γηα θάζε δείθηε, πεξηβαιινληηθφ, θνηλσληθφ, εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζα 

εμεηαζηνχλ ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο φπσο Δλέξγεηα θαη Απνξξίκκαηα γηα πεξηβάιινλ, 

Παηδεία, Τγεία, γηα ηα Σξνραία Αηπρήκαηα γηα ηνπο θνηλσληθνχο δείθηεο θαη Αλεξγία 

(αλήθεη θαη ζηνπο θνηλσληθνχο δείθηεο, αιιά ζα εμεηαζηεί απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εηαηξεηψλ), Γεκφζηνη Μεηνδνηηθνί Γηαγσληζκνί  γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.    
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3
Ο

 ΚΔΦΑΛΑΙΟ  

3.1 ΔΠΙΓΟΔΙ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ESG ΓΔΙΚΣΧΝ   

      ΗΜΔΡΑ 

ε κηα κέζε θαηάζηαζε βξίζθεηαη ε εηθφλα ηεο Διιάδνο (θπβέξλεζε θαη 

επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο) σο πξνο ηε ζπλνιηθή απνηίκεζε κε βάζε ηελ ελαξκφληζή 

ηεο κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη θνηλσληθνχο δείθηεο, θαζψο θαη κε ηνπο δείθηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ESG. Ωζηφζν, ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ Διιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ππάξρεη ζεκαληηθή πζηέξεζε 

φηαλ γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο κεζνγεηαθέο ρψξεο, φπσο ε Ηηαιία, ε Πνξηνγαιία 

ή ε Ηζπαλία, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε πςειφηεξεο ζέζεηο.  

Γηα λα κπνξέζεη ε Διιάδα λα θαιχςεη ην ρακέλν έδαθνο, κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, 

θαη λα γίλεη μαλά κηα ρψξα ηεο ΔΔ απαηηνχληαη ξπζκνί αλάπηπμεο πάλσ απφ 3%, 

Υξεηάδνληαη δηαξθψο λέεο επελδχζεηο θάζε ρξφλν θαη κε πνιχ κεγάινπο ξπζκνχο, ηεο 

ηάμεο ηνπ 15% ( ηνπ ΑΔΠ ) θαη πάλσ. Ζ ρψξα καο ππέζηε κηα ηεξάζηηα απφ – 

επέλδπζε ηελ επνρή ηεο θξίζεο. Οη εηήζηεο επελδχζεηο κεηψζεθαλ ζην έλα ηξίην ηνπ 

επηπέδνπ ηνπ 2007, πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ κείσζε ηνπ ΑΔΠ, πνπ κεηψζεθε ζηα 

ηξία ηέηαξηα ηνπ επηπέδνπ ηνπ 2007. Υξεηάδνληαη ινηπφλ άκεζα λέεο επελδχζεηο 

θπξίσο ζε ηνκείο κε πςειή εγρψξηα πξνζηηζέκελε αμία, φπσο ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο. Γηα λα έξζνπλ φκσο επελδχζεηο ζε ηέηνην βαζκφ θαη ζε ζηαζεξή βάζε, 

κε δεδνκέλε ηελ εθαξκνδφκελε θνξνινγηθή πνιηηηθή είλαη αξθεηά δχζθνιν. Έλαο 

απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε ε Διιάδα λα επηηχρεη ζεκαληηθή θαη 

ζηαζεξή αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη θαη επέθηαζε αλάπηπμε είλαη λα επηηχρεη 

πςειέο επηδφζεηο ζηνπο ESG δείθηεο.  

ηε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζα γίλεη κηα θαηαγξαθή, ηεο θαηάζηαζεο ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ε Διιάδα ζήκεξα, ζρεηηθά κε απηνχο ηνπο δείθηεο. Θα εμεηαζηνχλ 

αλά θαηεγνξία δεηθηψλ ESG ( πεξηβάιινληνο – θνηλσλίαο – θπβεξλεζηκφηεηαο) 

θάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο ζηελ Διιάδα.      

       3.1.1 ΔΠΙΓΟΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΓΔΙΚΣΔ 

ηελ Διιάδα, πάληνηε, αξγνχκε λα πξνζαξκνζηνχκε/ζπκκνξθσζνχκε, ξνθαλίδνληαο 

ηνλ ρξφλν πνπ δελ έρνπκε. Πηζαλφλ λα εηζπξάμνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο πνιχ πην αξγά, αθνχ ζα έρνπκε μεράζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο ηεο 

ηειεπηαίαο δεθαεηίαο.  
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 3.1.1.1 Δλέξγεηα 

Ζ κεγάιε εμάξηπζε απφ ζπκβαηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο (άλζξαθαο, πεηξέιαην, θπζηθφ 

αέξην) θαη ηα πνιχ ρακειά πνζνζηά δηείζδπζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

(ΑΠΔ), πνπ αληηζηνηρνχζαλ κφιηο ζην 17,5% ηεο αθαζάξηζηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο ζηελ αξρή ηνπ 2018 (κε βάζε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία 2017), 

θαζψο επίζεο θαη ε πνιπεηή βαζηά νηθνλνκηθή χθεζε, θαζηζηνχλ ηελ Διιάδα έλα απφ 

ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ κε ηελ κεγαιχηεξε αλάγθε ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο θαη 

πξνζέιθπζεο (θπξίσο μέλσλ) θεθαιαίσλ γηα επελδχζεηο κε ζεηηθφ πεξηβαιινληηθφ 

πξφζεκν.  

Δλδεηθηηθφ ηεο νηθνλνκηθήο δηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ην φηη εάλ ε Διιάδα 

ζπλερίζεη κε ηνλ ίδην ξπζκφ λα ρξεζηκνπνηεί ζαλ βαζηθά θαχζηκα γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηνλ ιηγλίηε, ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην ζα πξέπεη λα 

θαηαβάιεη πάλσ απφ 2 δηο. επξψ εηεζίσο γηα ηελ αγνξά δηθαησκάησλ εθπνκπψλ 

ξχπσλ.   Δμάιινπ, ζήκεξα, ππνινγίδεηαη φηη κέρξη 2030 ζα απαηηεζνχλ επελδχζεηο 

χςνπο 30 δηο επξψ κφλν γηα λα γίλεη αλαθαίληζε θηηξίσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη ε 

Διιάδα λα επηηχρεη ηνλ επξσπατθφ κέζν ζηφρν γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  θαηά 

30%.  

ηνλ πεξηβαιινληηθφ ηνκέα, νη κεγάιεο βηνκεραληθέο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθφ 

αέξην γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε εηαηξία 

Μπηηιελαίνο πνπ είλαη ν κεγαιχηεξνο αλεμάξηεηνο ειεθηξνπαξαγσγφο ζηελ Διιάδα 

κε κνλάδεο αεξίνπ θαη έλα κεγάιν ραξηνθπιάθην έξγσλ ΑΠΔ). Δπηπξφζζεηα θαη ηα 

Διιεληθά Πεηξέιαηα (ΔΛΠΔ), αλ θαη ελ κέξεη θξαηηθή, έρνπλ ζπγαηξηθή ζηνλ ηνκέα 

ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο επίζεο κε κνλάδεο αεξίνπ θαη ΑΠΔ. Ζ κνλάδα ηνπ Σηηάλα 

ζηε Florida ησλ ΖΠΑ είλαη ε κνλαδηθή κε κεδεληθέο εθπνκπέο.  

ηνλ αληίπνδα ε ΓΔΖ, πνπ ειέγρεηαη απφ ην θξάηνο μεθίλεζε λα θαηαζθεπάδεη ηε 

ιηγληηηθή κνλάδα ηεο Πηνιεκαΐδαο, πνπ ζα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί ην 2020. Με ηελ 

θπβεξλεηηθή, αιιαγή παξαηεξήζεθε κηα πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο. ήκεξα, ην κεξίδην αγνξάο ηεο ΓΔΖ ζηηο ΑΠΔ είλαη κφιηο 2,5% θαη 

πξνζπαζεί λα επηηχρεη, κέζα ζηελ επφκελε ηεηξαεηία έλα πνζνζηφ 20%. Γηα λα 

επηηεπρζεί θάηη ηέηνην ζα απαηηεζνχλ ζεκαληηθέο επελδχζεηο. Σν 2019 επελδχζεθε 

έλα 10% απφ απηφ πνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη 

ζηαζηκφηεηα. Γηα λα κπνξέζεη ε Διιάδα λα επηηχρεη αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε 

ΑΠΔ ζα απαηηεζεί απφ ηηο θπβεξλήζεηο έκπξαθηε απφδεημε φηη φλησο ππάξρεη 
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κεηαζηξνθή θαη απηφ ζα γίλεη θαλεξά αμηφπηζην ζηνπο επελδπηέο κε ηελ αχμεζε ησλ 

ESG δεηθηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ζηελ ελέξγεηα εηδηθφηεξα. 

Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη θαλέλα θίλεηξν, απφ ηηο Διιεληθέο θπβεξλήζεηο, είηε γηα 

πβξηδηθά, είηε γηα ακηγψο ειεθηξηθά απηνθίλεηα. Γελ ππάξρνπλ, παξά ειάρηζηνη 

ζηαζκνί αλεθνδηαζκνχ, θάηη πνπ ζηελ Διιάδα απνηειεί κεγάιν εκπφδην ζηελ αγνξά 

ειεθηξηθψλ νρεκάησλ. Ζ Γεξκαληθή θπβέξλεζε επηδνηεί ζηαζεξά ηελ αγνξά 

ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ θαη πξφζθαηα άξρηζε λα επηδνηεί θαη ηελ θαηαζθεπή 

ζηαζκψλ αλεθνδηαζκνχ, κε ζηφρν, απφ ηηο 200.000 πνπ είλαη ζήκεξα,  λα θζάζνπλ 

ζην 1.000.000 έσο ην 2023.  

Αλ θαη ε Διιάδα είλαη κηα ρψξα κε ήιην, αέξα θαη ζάιαζζα, δελ έρεη ζηξέςεη αθφκε 

ηφζν ηελ πνιηηηθή ηεο φζν θαη ηελ νηθνλνκία ζε πην θηιηθέο γηα ην πεξηβάιινλ 

ελεξγεηαθέο πεγέο (ΑΠΔ). Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ κε χπαξμε πξννπηηθψλ γηα λα 

δεκηνπξγεζνχλ λέεο επθαηξίεο γηα επελδχζεηο θαη αλάπηπμε.  

 3.1.1.2 Απνξξίκκαηα         

Οη αλαιπηέο – επελδπηέο δεηθηψλ ESG ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηηο επηδφζεηο, ησλ 

ρσξψλ πξνο επέλδπζε, ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο. Σα απνξξίκκαηα 

ζήκεξα απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηφζν ηνπο πεξηβαιινληηθνχο (επηπηψζεηο θαη πξνζηαζία), φζν θαη ηνπο 

θνηλσληθνχο (πγεία, θαζαξηφηεηα, πνηφηεηα δσήο) δείθηεο ESG.   

Σν δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ έρεη εμειηρζεί ζε έλα απφ ηα πην 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο, κε ζνβαξέο πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο, 

αλαπηπμηαθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο. 

Πάλσ απφ έλα ηφλν ζθνππηδηψλ (εθηφο ππνιεηκκάησλ νξπθηψλ) παξάγεη ν Έιιελαο 

ηνλ ρξφλν. πγθεθξηκέλα 1.328 θηιά (Πεγή¨Eurostat 6/2019), θαη είκαζηε αθφκε 

θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ (1.772 θηιά), αιιά πνιιέο κεζνγεηαθέο ρψξεο 

(Κχπξνο, Μάιηα, Πνξηνγαιία, Κξναηία) κε εμίζνπ κεγάιν αξηζκφ επηζθεπηψλ – 

ηνπξηζηψλ παξάγνπλ ιηγφηεξα απνξξίκκαηα. ηα ζρεδηαγξάκκαηα 3.1.1.2α θαη 

3.1.1.2β θαίλεηαη ε εηήζηα παξαγσγή απνβιήησλ γηα ηελ ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηεο 

Δπξψπεο ζπλνιηθά.    

Οη ΟΣΑ (ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζαλ νη Ννκαξρηαθέο 

Γηνηθήζεηο, παιαηφηεξα, θαη ζήκεξα νη 13 πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο ρψξαο, ε 

θεληξηθή Γηνίθεζε θαη νη Κπβεξλήζεηο επί 20 - 30 ρξφληα ) θέξνπλ ζνβαξφηαηεο 

επζχλεο γηα ηε δεκηνπξγία πιεζψξαο νμχηαησλ πξνβιεκάησλ ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, ζηα νηθνζπζηήκαηα, ζηελ πγεία καο αιιά θαη ζηα νηθνλνκηθά καο, κε 
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ηελ άλαξρε, αλεμέιεγθηε θαη παξάλνκε απφξξηςε ζθνππηδηψλ, επί ζεηξά εηψλ κέρξη 

θαη ζήκεξα, νπνπδήπνηε. χκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ, ε πξψηε, θχξηα θαη ζπνπδαηφηεξε αξκνδηφηεηα ησλ Πξσηνβάζκησλ 

Ο.Σ.Α (Γήκνη, Κνηλφηεηεο) είλαη ε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ θαη νηθηαθψλ 

απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο εληφο ηεο 

ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπο. 

ρεδηάγξακκα 3.1.1.2α. Δηήζηα Παξαγσγή Απνβιήησλ (εθηφο ππνιεηκκάησλ 

νξπθηψλ) θηιά αλά θάηνηθν. (Πεγή: Eurostat 6/2019) 

 ρεδηάγξακκα 3.1.1.2β. Δηήζηα Παξαγσγή Απνβιήησλ (εθηφο ππνιεηκκάησλ 

νξπθηψλ) θηιά αλά θάηνηθν. (Πεγή: Eurostat 6/2019) 
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Σελ αξκνδηφηεηα απηή απφ παιηφηεξα κέρξη ζήκεξα, νη Γεκνηηθέο αξρέο ηελ 

αζθνχζαλ θαηά ην δνθνχλ θαη αλεμέιεγθηα, παξαβηάδνληαο θάζε θαλφλα πγηεηλήο 

ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ ηνπο, φζν θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Κχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ήηαλ θαη είλαη αθφκε γηα 

κεξηθνχο ν απηνζρεδηαζκφο θαη ην λα εμαθαλίζνπλ/μεθνξησζνχλ ηα απνξξίκκαηα 

νπσζδήπνηε  νπνπδήπνηε.. Θεσξψληαο φηη κπνξνχζαλ, θαη κεξηθνί κπνξνχλ κέρξη 

ζήκεξα αθφκα, λα απηνζρεδηάδνπλ θαη λα "μεθνξηψλνληαη" ηα "ζθνππίδηα" 

νπνπδήπνηε, ζηηο ξεκαηηέο, ζηηο φρζεο ησλ ξπαθηψλ θαη πνηακψλ, ζηηο αθηέο ησλ 

ζαιαζζψλ, ζε βνπλνπιαγηέο θαη ζηα βνπλά, ζε απφθξεκλεο παξαιίεο θαη ζε παξαιίεο 

ινπνκέλσλ αθφκε θαη ζε φκνξν ή κε φκνξν ΟΣΑ ή Πεξηθέξεηα (ε πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ κεηαθέξεη έλα κέξνο ησλ απνξξηκκάησλ ηεο ζηελ πεξηθέξεηα 

Ζπείξνπ) θαη νπνπδήπνηε κπνξνχζε θαλείο λα θαληαζηεί αξθεί λα ηα 

"μεθνξηψλνληαη". ήκεξα, ζχκθσλα κε πξφζθαηε επίζεκε θαηαγξαθή Δπηηξνπήο 

ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ δηαπηζηψζεθε πσο ππάξρνπλ ΓΌΡΩ ζηηο 350  ελεξγνί θαη αλελεξγνί 

Υψξνη Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ (ΥΑΓΑ) ζε νιφθιεξε ηε ρψξα θαη γηα 

ηνπο νπνίνπο ε Διιάδα ζπλερίδεη λα θαηαβάιεη εηεζίσο πξφζηηκα ζηελ ΔΔ, φζν 

ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη. 

Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο πξαθηηθήο ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ ήηαλ ε δεκηνπξγία ζηε 

ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ κηαο απαξάδεθηεο "θνπιηνχξαο" πνπ ζαλ αξρή ηεο είρε, θαη 

δπζηπρψο εμαθνινπζεί λα έρεη αθφκε θαη ζήκεξα ηελ ζέζε,: "Σα ζθνππίδηα κνπ 

καθξηά απφ ηνπο ρψξνπο κνπ (έμσ απφ ην ζπίηη κνπ, έμσ απφ ηελ απιή κνπ θαη ηε 

γεηηνληά κνπ)". 

Οη Βαζηθέο Καηεγνξίεο απνξξηκκάησλ: 

1. Καζαξά αλαθπθιψζηκα (Υαξηί, Γπαιί, Πιαζηηθά, αινπκίλην- κέηαιια) 

2. Οξγαληθφ θιάζκα, θνκπνζηνπνηήζηκν (Φινχδεο, ρφξηα, θφθθαια θαη γεληθά 

φηη πξνέξρεηαη απφ ηελ θνπδίλα). 

3. ηη δελ ππάγεηαη ζηηο δπν πην πάλσ θαηεγνξίεο θαη είλαη άρξεζην. Απηφ πάεη 

ζηνλ Υ.Τ.Σ.Τ. 

Οη Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ) είλαη ρψξνη εηδηθά 

δηακνξθσκέλνη ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε ηαθή ησλ απνξξηκκάησλ ησλ πφιεσλ. Ζ 

απφζεζε ησλ απνξξηκκάησλ κπνξεί λα δηαξθέζεη ην πνιχ 30 έηε. Έπεηηα απφ ηελ 

παξέιεπζε απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πξνβιέπεηαη ην θιείζηκν ησλ ρψξσλ 

απφζεζεο, θαη ζηα έηε πνπ αθνινπζνχλ γίλνληαη ηα θαηάιιεια έξγα επαλαθνξάο ηνπ 
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πεξηβάιινληνο ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ν ΥΤΣΑ ηεο 

Αηηηθήο ζηε Φπιή πνπ φιν θιείλεη θαη φιν κεγεζχλεηαη. 

ΥΤΣΤ είλαη νη Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ. Με ηνλ φξν ππνιείκκαηα 

ελλννχκε ηα ζθνππίδηα πνπ έρνπλ ππνζηεί κία ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πξηλ 

θαηαιήμνπλ εθεί. Αξρηθά, γίλεηαη κηα πξψηε δηαινγή γηα είδε πνπ πηζαλφλ 

αλαθπθιψλνληαη. Καηφπηλ φηη πεξηζζέςεη ζπκπηέδεηαη γηα λα πηάλεη ιηγφηεξν ρψξν 

θαη ππνβάιιεηαη ζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία (θαχζε ή ππξφιπζε). ηη κείλεη απφ 

απηή ηε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη ππφιεηκκα. 

Ζ Διιάδα φκσο δελ παξάγεη ζθνππίδηα κε απμαλφκελν ξπζκφ, αιιά αλαθπθιψλεη 

πνιχ ιίγν. Ο ξπζκφο αλαθχθισζεο – αλάθηεζεο είλαη 5 θνξέο πην αξγφο απ’ φηη 

ζπκβαίλεη ζηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ (αχμεζε ζηελ ΔΔ 50% θαη ζηελ Διιάδα 10%).   

 ρεδηάγξακκα 3.1.1.2γ.  Πνζνζηό Αλαθύθισζεο ησλ Αζηηθώλ Απνβιήησλ 

(Πεγή: Eurostat 6/2019) 

ηε ρψξα καο ε θχξηα κέζνδνο δηαρείξηζεο ησλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ ήηαλ (θαη 

είλαη) ε δηάζεζε ζε Υ.Τ.Σ.Α. θαζψο θαη ζε παξάλνκεο ρσκαηεξέο. Ζ αλεμέιεγθηε 

δηάζεζε ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ ζηελ Διιάδα έρεη κελ πεξηνξηζηεί αιιά ην 

πξφβιεκα παξακέλεη. Σν πνζνζηφ αλεμέιεγθηεο απφξξηςεο ή ειιηπνχο εθαξκνγήο 

ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο παξακέλεη πςειφ, δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ξχπαλζεο 

ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ, ελψ ε απηαλάθιεμε ησλ απνξξηκκάησλ 

ζηνπο ρψξνπο απηνχο επζχλεηαη γηα ηελ επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο κε ηνμηθά 

αέξηα θαη ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 10% θαη γηα ηελ πξφθιεζε ππξθαγηψλ.  
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Ζ ζχλζεζε ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ δηαθνξνπνηείηαη αηζζεηά απφ ηνλ κέζν φξν 

ηεο Δ.Δ. Σν πνιχ πςειφ πνζνζηφ δπκψζηκσλ πιηθψλ (απνθάγηα, ππνιείκκαηα 

ιαραληθψλ, θινχδεο θξνχησλ θιπ) απνηειεί έλδεημε φηη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

ησλ Διιήλσλ αθνινπζνχλ πξφηππα πεξηζζφηεξν πγηεηλά θαη θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ. Παξάιιεια φκσο δπζρεξαίλεη ηελ επίηεπμε πςεινχ πνζνζηνχ 

αλάθηεζεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θαχζεο σο κεζφδνπ δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ, 

ιφγσ ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ πγξαζίαο πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνπζία ησλ δπκψζηκσλ 

πιηθψλ. 

Γξάθεκα 3.1.1.2:   Πνζνζηηαία ζύλζεζε νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα 

(ΤΠΔΚΑ, 2018) 

Αλ θαη θαζπζηεξεκέλα, ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε Διιάδα δηαζέηεη 

πιένλ έλα ζχγρξνλν θαη επαξθέο λνκνζεηηθφ πιαίζην (Δζσηεξηθφ θαη Δπξσπατθφ) γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Μέρξη ζηηγκήο έρεη θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα 

αιιά αθφκε παξακέλεη νπξαγφο ζηελ ΔΔ. πγθεθξηκέλα: 

i) Αμηνπνηνχληαη ζε πνζνζηφ 65% θαηά βάξνο ηα απφβιεηα ησλ ζπζθεπαζηψλ 

φισλ ησλ εηδψλ (κεγαιχηεξν πνζνζηφ έρνπλ θπξίσο νη ράξηηλεο 

ζπζθεπαζίεο) κε αλαθχθισζε. 

ii) Αλαθπθιψλεηαη ην 45% θαηά βάξνο ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. 

iii) Ζ θνκπνζηνπνίεζε ησλ βηναπνδνκήζεσλ αζηηθψλ απνβιήησλ (νξγαληθψλ 

ππνιεηκκάησλ είλαη πεξίπνπ 35%. Ο ζηφρνο ήηαλ λα θζάζεη ζην 65% 

κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2020 αιιά απηφ είλαη αλέθηθην. (Σν 65% αλαθέξεηαη 

ζην ζχλνιν ησλ απνβιήησλ ηνπ έηνπο 1995).  
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ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ  

ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΚΑΣΆΣΑΗ ΣΑ ΚΡΑΣΗ ΜΔΛΗ 

ΣΟΥΟ ΓΙΑ 

ΔΠΑΝΑΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ & 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΙΚΙΑΚΧΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΣΟ 2025: 

≥ 55% 

ΠΡΟΣΑΖ ΣΖ COMMISSION ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΑΦΖ ΣΩΝ 

ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ  ΜΔΥΡΗ ΣΟ 2015: 

≤1% 

 ΑΣΙΚΑ 

ΑΠΟΒΛΗΣΑ 

(Καηά  

Κεθαιή) 

ΠΟΟΣΟ 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ 

& ΚΟΜΠΟΣΟ-

ΠΟΙΗΗ 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΣΑΦΗ 

ΔΔ 28 482 47% 25% 

ΓΑΝΗΑ 777 48% 1% 

ΜΑΛΣΑ 647 8% 92% 

ΚΤΠΡΟ 640 19% 81% 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 626 66% 1 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 614 48% 17% 

ΗΡΛΑΝΓΗΑ* 567 42% 22% 

ΑΤΣΡΗΑ 564 59% 3% 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 520 53% 1% 

ΓΑΛΛΗΑ 510 42% 22% 

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ 504 42% 3% 

ΔΛΛΑΓΑ 497 17% 82% 

ΗΣΑΛΗΑ 497 51% 28% 

ΖΝΩΜΔΝΟ 

ΒΑΗΛΔΗΟ* 

482 45% 28% 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ* 453 30% 49% 

ΛΟΒΔΝΗΑ** 449 58% 24% 

ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ 444 50% 31% 

ΗΠΑΝΗΑ 443 30% 57% 

ΟΤΖΓΗΑ 443 49% 1% 

ΒΔΛΓΗΟ 420 54% 1% 

ΛΔΣΟΝΗΑ 410 28% 72% 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 404 32% 64% 

ΚΡΟΑΣΗΑ 403 21% 78% 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ 379 35% 51% 

ΔΘΟΝΗΑ 376 32% 12% 

ΛΟΒΑΚΗΑ 348 23% 66% 

ΣΔΥΗΑ 339 34% 50% 

ΠΟΛΩΝΗΑ 307 44% 37% 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ 261 15% 80% 

* ηνηρεία 2016 

** ηνηρεία 2017 

Άιιεο κέζνδνη δηάζεζεο απνβιήησλ φπσο ε 

απνηέθξσζε θέξλεη ην ζχλνιν ζε 100% 

Πίλαθαο 3.1.1.2: Γεκνηηθά Απόβιεηα – ηόρνη θαη θαηάζηαζε ζηα θξάηε κέιε 

ηεο ΔΔ (Πεγή: Δπξσθνηλνβνχιην) 
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Παξά ηηο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ε θαηάζηαζε παξακέλεη πνιχ ρακειά φζνλ αθνξά 

ηελ δηαρείξηζε ησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ / απνξξηκκάησλ.  Ο πίλαθαο 3.1.1.2 δείρλεη 

αλάγιπθα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζην ηέινο ηνπ 2018.  

Ο φξνο ΥΤΣΑ εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ απφ ηελ ειιεληθή 

Γηνίθεζε φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο γηα λα εθθξάζεη - αθφκε θαη ζήκεξα, ελ έηε 2019 - 

ηνλ ππξήλα ηεο εθαξκνζηέαο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ηεο 

ρψξαο. Ζ ηαθή ησλ απνξξηκκάησλ ζην ζχλνιφ ηνπο - αθφκε θαη κε ηηο πιένλ 

ζχγρξνλεο πξνζθεξφκελεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο - αδπλαηεί λα εγγπεζεί πγεηνλνκηθή 

αζθάιεηα γηα ηνλ άλζξσπν θαη πξνζηαζία ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Με βάζε ηηο 

επηπηψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί ζην κεηαμχ απφ ηηο πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο - ν φξνο 

απηφο, φπσο θαη ε έλλνηά ηνπ θαζψο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ, ζα φθεηιαλ λα έρνπλ 

παξαρσξήζεη πξν θαηξνχ αλεπηζηξεπηί ηηο ζέζεηο ηνπο ζε άιινπο φξνπο, έλλνηεο θαη 

πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Ζ πξάμε απέδεημε φηη νη ηερλνινγίεο ησλ 

ΥΤΣΑ δελ πξνζηαηεχνπλ επαξθψο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη σο εθ ηνχηνπ νη ΥΤΣΑ 

ζεσξνχληαη απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο επηζηήκεο ηερλνινγηθά μεπεξαζκέλνη. Με ην λα 

«ζάβνπκε» έζησ θαη πγεηνλνκηθά ην 82% ησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ (δεχηεξε ε 

Διιάδα κεηά ηε Μάιηα) ε θαηάζηαζε είλαη επείγνπζα θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ άκεζα 

θαη δξαζηηθά κέηξα, γηαηί δηαθνξεηηθά ν ζηφρνο γηα ιηγφηεξν ηνπ 1% κέρξη ην 2035 

είλαη αλέθηθηνο. 

  3.1.2 ΔΠΙΓΟΔΙ ΣΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΓΔΙΚΣΔ 

χκθσλα κε ηνπο Grabenwater θαη Leichtenstain θάζε επελδπηηθή ελέξγεηα πνπ 

αλαδεηά θέξδνο θαη ζθνπίκσο παξάγεη πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε, κεηξήζηκα γηα ηελ 

θνηλσλία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο Impact Investing, επέλδπζε κε βάζε ηνλ 

αληίθηππν. Πνιιέο θνξέο ν φξνο Impact Investing ζεσξείηαη ζπλψλπκνο ησλ 

θνηλσληθψλ επελδχζεσλ, αλ θαη κεξηθέο θνξέο, θάπνηεο θαηεγνξίεο επελδχζεσλ 

κπνξεί λα κελ ζεσξνχληαη απεπζείαο ζαλ θνηλσληθέο, ν ηειηθφο ζθνπφο ηνπο φκσο 

παξακέλεη ε βειηίσζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θπξίσο αιιά θαη θαη επέθηαζε  

θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ . Ο φξνο Impact Investing, δφζεθε απφ ην ίδξπκα 

Rockefeller ην 2007, θαη ην Eurosif2018 έρεη θαηεγνξηνπνηήζεη ηα θνηλσληθά ζέκαηα 

πνπ θαιχπηεη ην Impact Investing ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: 

1. Κνηλσληθή Έληαμε: Αθφξα ηελ πξφζβαζε πνπ έρεη έλα πξνζηηφ λνηθνθπξηφ 

ζε πγεία, παηδεία/κόξθσζε, πξνζσπηθή θξνληίδα θαη νηθνλνκία. 
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2. ρέδηα ζρεηηθά κε ηε βησζηκφηεηα ζηα πεδία ηεο παξαγσγήο, εξγαζίαο, θαη 

ηεο πξφζβαζεο ζε αλαλεψζηκε ελέξγεηα, ηξνθή θαη λεξφ. (απηή ε θαηεγνξία 

εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηηο αλαπηπγκέλεο αγνξέο. 

Απηφ πνπ είλαη μεθαζαξηζκέλν πιένλ είλαη φηη νη Impact Investing αλαδεηνχλ λα 

παξάγνπλ ηφζν νηθνλνκηθά, φζν θαη θνηλσληθά απνηειέζκαηα (social impact). Ζ 

δηαθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο απφ ηηο άιιεο SRI ζηξαηεγηθέο είλαη φηη 

αλαδεηά ηα ζηνηρεία λα είλαη κεηξήζηκα θαη ηα απνηειέζκαηα θαη νη επηπηψζεηο λα 

κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ. Δπίζεο πξνζπαζεί ελεξγά πάληα λα θαηαγξάθεη θαη λα 

δεκνζηεχεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ.  

Έρνληαο ζαλ βάζε απηή ηε δηάθξηζε γηα ηνπο θνηλσληθνχο δείθηεο βιέπνπκε πσο ε 

Διιάδα ζηνπο θνηλσληθνχο δείθηεο βξίζθεηαη ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. 

Δπηηπγράλεη ςειή επίδνζε ζηηο Δ, θαη ζην εξγαηηθφ δίθαην, ζηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ (εξγαηηθά αηπρήκαηα),  αιιά πζηεξεί ζεκαληηθά ζε ζέκαηα φπσο ε 

Παηδεία, ε Τγεία, ε επηκφξθσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο,  

ζηα Σξνραία Αηπρήκαηα θ.α. Με βάζε απηά ζα εμεηαζηεί ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζε 

Παηδεία, Τγεία θαη Σξνραία αηπρήκαηα.  

     3.1.2.1 Παηδεία 

Ζ Διιεληθή πνιηηηθή ζθελή (θφκκαηα θαη ςεθνθφξνη) παξακέλνπλ πξνζθνιιεκέλνη 

ζε «επαλαζηαηηθέο» - «ιατθέο» πνιηηηθέο θαη εζεινηπθινχλ, πέξαλ ειαρίζησλ 

εμαηξέζεσλ, ζην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο Ιδησηηθώλ Παλεπηζηεκίσλ. Δλψ μνδεχνληαη 

εηεζίσο αξθεηά δηο επξψ ζηελ θξνληηζηεξηαθή παηδεία, ζηα ηδησηηθά δεκνηηθά, 

γπκλάζηα θαη ιχθεηα, θαη ζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ), ε 

αλψηεξε θαη αλψηαηε εθπαίδεπζε είλαη απνθιεηζκέλε απφ ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο. 

Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ χληαγκα πνπ ηζρχεη απφ ην 1975, 

απαγνξεχνληαη ηα Ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα. Αλ θαη έγηλαλ κέρξη ζήκεξα ηέζζεξεηο 

αλαζεσξήζεηο, ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν δελ άιιαμε, δηαησλίδνληαο κηα θαηάζηαζε πνπ 

ζήκεξα είλαη ηειείσο αλαρξνληζηηθή.  Υάζεθε βέβαηα θαη ε ηειεπηαία επθαηξία κε 

ηελ ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ην θζηλφπσξν ηνπ 2019.  

Με απηή ηελ επηινγή ράλνληαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε 

πξαγκαηηθή αλάπηπμε ηελ Διιεληθή παηδεία, ηφζν ηε δεκφζηα, φζν θαη ηελ ηδησηηθή. 

Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ηα ζεκεξηλά δεκφζηα Διιεληθά παλεπηζηήκηα λα βξίζθνληαη 

ζηελ νκεξία ηεο εθάζηνηε Διιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

ππνζηήξημε. Δλψ ζα κπνξνχζαλ, ηδξχνληαο ηκήκαηα κε ηε ύκπξαμε Γεκνζίνπ θαη 

Ιδησηηθνύ Σνκέα (ΓΙΣ) λα έρνπλ ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, απηνηέιεηα 
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θαη κεξηθή αλεμαξηεζία (δηνηθεηηθή θαη εξεπλεηηθή), δπζηπρψο ε ΓΗΣ 

απαγνξεχεηαη.    

■ Μηα άιιε θνηλσληθά απαξάδεθηε θαηάζηαζε, πνπ νδεγεί ηελ Διιεληθή παηδεία ζε 

πνιιή ρακειή θαηάηαμε ζηνλ θνηλσληθφ δείθηε πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, είλαη ε 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα Διιεληθά ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ζρεηηθά κε ην πεξίθεκν 

«άζπιν» (θαη αξθεηέο θνξέο κε ηηο «θαηαιήςεηο» ζε πνιιά Λχθεηα ηεο ρψξαο).  

Οη δχν πην πάλσ «αγθπιψζεηο» έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα κελ ππάξρνπλ Διιεληθέο 

εηαηξίεο πνπ λα ζηέθνληαη δίπια ζηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ηεο ρψξαο. Παξφια απηά 

ζπλερίδνπκε λα έρνπκε πξαγκαηηθά θαιά παλεπηζηήκηα. Σα Δζληθφ Μεηζφβην 

Πνιπηερλείν, κε ην επίπεδν ησλ θνηηεηψλ πνπ έρεη, ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη ζηα 

πξψηα 10 Ηδξχκαηα ηεο Δπξψπεο. Σνπιάρηζηνλ 10 παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδνο έπξεπε 

λα είλαη κέζα ζηα πξψηα 200. κσο απηφ δελ ζπκβαίλεη γηαηί ππάξρνπλ νη 

ηδενιεπηηθέο αγθπιψζεηο θαη γηαηί δελ πξνβάιιεηαη απηή ε θαηάζηαζε ηφζν απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο, φζν θαη απφ ηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα. 

■ Γελ ππάξρνπλ πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ηα νπνία αλ 

ππήξραλ θαη ιεηηνπξγνχζαλ ζα αλέβαδαλ ζεκαληηθά ηνπο δείθηεο ESG θαη 

δηεζλνπνίεζεο ζηηο δηεζλείο θαηαηάμεηο. Ζ ίδξπζε αγγιφθσλσλ πξνπηπρηαθψλ 

πξνγξακκάησλ, γηα μέλνπο θνηηεηέο, ζα δεκηνπξγνχζαλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο  γηα 

Έιιελεο πνπ ζέινπλ λα επηζηξέςνπλ.    

 ■ Οη λένη πνπ κπαίλνπλ ζηα Διιεληθά ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, δελ κπνξνχλ, αλ δηαπηζηψζνπλ 

φηη δελ ηνπο ελδηαθέξεη ην αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, λα αιιάμνπλ 

θαηεχζπλζε. Γελ ππάξρεη έλα εζσηεξηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ Erasmus κεηαμχ 

ησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ. Γελ κπνξεί δειαδή έλαο λένο θνηηεηήο ή κηα λέα θνηηήηξηα αλ 

ζέιεη, λα κεηαθηλεζεί γηα έλα εμάκελν απφ έλα παλεπηζηήκην ηεο ρψξαο ζε έλα άιιν 

ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα πνπ ζπνπδάδεη. Οη θνηλσληθέο 

επηπηψζεηο ζε απηφ είλαη εκθαλείο θαζψο επίζεο θαη ε θνηλσληθή επεκεξία ησλ 

θνηηεηψλ πνπ ζηεξνχληαη ηεο δπλαηφηεηαο είηε αιιαγήο αληηθεηκέλνπ, είηε ηεο 

απφθηεζεο εκπεηξηψλ   παξαθνινπζψληαο ηε ιεηηνπξγία ελφο άιινπ Διιεληθνχ ΑΔΗ 

ή ΣΔΗ. 

■ Μείδνλ δήηεκα ζηελ νξγάλσζε ησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ είλαη νη κεηεγγξαθέο απφ ηα 

πεξηθεξεηαθά ζηα θεληξηθά. Έηζη παξαηεξείηαη ε χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ θνηηεηψλ 

ζηα θεληξηθά (Αζήλα, Θεζζαινλίθε) ΑΔΗ θαη ΣΔΗ  κε ζπλέπεηα λα κεηψλνληαη νη 

επηδφζεηο ησλ ESG δεηθηψλ ζηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, (έιιεηςε ππνδνκψλ 
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εξγαζηήξηα, ρψξνη παξαθνινχζεζεο, θ.ά.) αιιά θαη ζηελ θνηηεηηθή κέξηκλα γηα 

θνηηεηέο πνπ ζπνπδάδνπλ καθξηά απφ ηελ νηθνγελεηαθή εζηία (ζηέγαζε, ζίηηζε, θ.ά.).   

■ Έλα άιιν ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ θαηαηάζζεη ηελ Διιεληθή Παηδεία ρακειά ζηνπο 

δείθηεο ESG είλαη ε έιιεηςε νηθνλνκηθήο θπξίσο, αιιά θαη δηνηθεηηθήο 

απηνηέιεηαο. Σα πκβνχιηα ησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ζηελ νπζία δελ επηηεινχλ ηνλ 

πξαγκαηηθφ ηνπο ξφιν, πνπ πξέπεη λα είλαη ζπκβνπιεπηηθφο ζηνλ ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη εληζρπηηθφο ζηηο δξάζεηο εμσζηξέθεηαο. ήκεξα, ηα πκβνχιηα, έρνπλ 

ηνλ ίδην ξφιν πνπ έρνπλ θαη νη πξπηάλεηο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ δχν πφινη 

εμνπζίαο πνπ αλαγθαζηηθά δεκηνπξγνχλ ζπγθξνχζεηο. 

■ Γελ ππάξρνπλ θνξνινγηθά θίλεηξα γηα δσξεέο πξνο ηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, αιιά θαη 

πξνο ηελ δεπηεξνβάζκηα θαη πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δπηπξφζζεηα ην ππάξρνλ 

λνκηθφ πιαίζην γηα ηα θιεξνδνηήκαηα είλαη ειιηπέο θαη γξαθεηνθξαηηθά δαηδαιψδεο. 

■ Ζ χπαξμε γξαθεηνθξαηίαο δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα, ηφζν ζηελ 

θαηνρχξσζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ παξάγνληαη (παηέληεο) φζν θαη 

ζηνπο Δηδηθνχο Λνγαξηαζκνχο Κνλδπιίσλ Δθπαίδεπζεο (ΔΛΚΔ) πνπ ππάγνληαη 

ζηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηα δεκφζηα ινγηζηηθά. 

■ Έλαο ηνκέαο πνπ ε Διιάδα επηηπγράλεη ρακειή βαζκνινγία, επίζεο, είλαη ζηελ 

αλαγλψξηζε μέλσλ πηπρίσλ απφ ηελ Διιάδα. Γελ ππάξρεη ζαθέο, ζηαζεξφ θαη 

θαζνξηζκέλν  πιαίζην. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

θαζπζηεξήζεηο ζηνλ αξκφδην ΓΟΑΣΑΠ (Γηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Αλαγλψξηζεο 

Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο). Δλδεηθηηθή είλαη ε κεγάιε θαη ρξνλνβφξα 

θαζπζηέξεζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ εμέηαζε ησλ απνιπηεξίσλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηξίηεο ρψξεο (ΖΠΑ, Ηλδία, Κίλα θ.ιπ.) θαη νη ηζνηηκίεο ησλ βαζκνινγηψλ κε ηηο 

αληίζηνηρεο ηνπ Διιεληθνχ απνιπηεξίνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή ν ΓΟΑΣΑΠ θαζπζηεξεί 

αθφκε θαη ζηελ αλαγλψξηζε πξνπηπρηαθψλ ηίηισλ θνηηεηψλ πνπ έξρνληαη ζηελ 

Διιάδα γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο.       

■  Σέινο έρνπκε θαη ηνλ ηνκέα ηεο αμηνιόγεζεο ησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ. Αξρηθά ε 

αμηνιφγεζε αληηκεησπίζηεθε κε ηνλ ζπλεζηζκέλν Διιεληθφ ηφλν. θφξπηζε θφβν θαη 

παληθφ, έθιεηζαλ ηα παλεπηζηήκηα, «ρηίζηεθαλ» ηα γξαθεία ησλ θαζεγεηψλ ΑΔΗ, 

έζπαζαλ αίζνπζεο, γξάθηεθαλ θινγεξέο αλαθνηλψζεηο. Γηα λα απνδεηρζεί ηειηθά πσο 

ε αμηνιφγεζε ήηαλ απιά κηα θαηαγξαθή ηεο εηθφλαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ. Ζ 

αμηνιφγεζε ελ ηέιεη ηα πεξηζζφηεξα παλεπηζηήκηα ηα επηβξάβεπζε. Πξφηεηλε 

αιιαγέο ζε θάπνηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη εθζπγρξνληζκφ, πην νξγαλσκέλεο 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, θιίκα ινγηθήο θαζεκεξηλφηεηαο θαη φρη θαηαιήςεσλ, 
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ζπγθεθξηκέλνπο θχθινπο ζπνπδψλ, θαη φρη ιηκλάδνληεο θνηηεηέο, έδσζε αμηνπηζηία 

ζηα ίδηα θαη αχμεζε ηελ επίδνζε ζηνπο δείθηεο ESG αξρηθά. Γηαηί ζηε ζπλέρεηα νη 

αμηνινγήζεηο αλαξηήζεθαλ ζηηο ζειίδεο ησλ ΑΔΗ θαη παξέκεηλαλ εθεί. Δπηπξφζζεηα 

απηφ πνπ αμηνινγήζεθε ρεηξφηεξα ήηαλ ην Διιεληθφ θξάηνο. Γηαηί δελ παξέρεη ζηα 

ΑΔΗ θαη ΣΔΗ φια εθείλα ηα νπνία νθείιεη λα παξέρεη φπσο ππνδνκέο, πξνζσπηθφ, 

ρξεκαηνδφηεζε θ.ιπ. Οη αμηνινγήζεηο γίλνληαη γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα γηα βειηίσζε θαη απηφ πξέπεη λα γίλεηαη ηφζν απφ πιεπξάο 

παλεπηζηεκίσλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο.    

                3.1.2.2 Τγεία  

Ο Σνκέαο ηεο πγείαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηνπο ESG δείθηεο γηαηί επεξεάδεη 

αθελφο ηελ θνηλσληθή επεκεξία ησλ πνιηηψλ θαη αθεηέξνπ ζπκκεηέρεη είηε άκεζα, 

είηε έκκεζα ζε πνιινχο θνηλσληθνχο δείθηεο (πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηζφηηκε 

παξνρή ππεξεζηψλ, αζθαιηζηηθή θάιπςε θ.ιπ.) 

Σα κεγάια Διιεληθά δεκφζηα λνζνθνκεία πνπ δελ μεπεξλνχλ ηα 20, θέξνπλ ην βάξνο 

ηνπ 90% ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο πγείαο θαη αξθεηά ζεκαληηθφ κέξνο 

απφ ηελ πξσηνβάζκηα (επείγνληα πεξηζηαηηθά). Σα ηκήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ 

νθείινπλ λα απνδίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ην κέζν φξν ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ηεο ΔΔ. 

Γπζηπρψο ηα δεκφζηα λνζνθνκεία ηα ηειεπηαία ρξφληα βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή 

δνθηκαζία θφπσζεο, ελψ ν πιεζσξηζκφο ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ θφζκνπ γηα ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο γίλεηαη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Σν δήηεκα επίιπζεο ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθφ. ίγνπξα 

ρξεηάδνληαη ηαηξνί, λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, βειηίσζε ππνδνκψλ θ.ιπ. θαη απαηηείηαη 

ε δηάζεζε θνλδπιίσλ. Ζ θξίζε φκσο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία γηα λα επηιπζεί απαηηεί 

πνιηηηθή βνχιεζε, φξακα θαη ξήμε κε παγησκέλεο αλαρξνληζηηθέο αληηιήςεηο. Σν 

ΔΤ απνηειεί ηνλ βαζηθφηεξν ππιψλα ζηελ «παξαγσγή» πγείαο θαη ηεο ηαηξηθήο 

κεηαπηπρηαθήο (εηδηθφηεηα) εθπαίδεπζεο. ηαλ δεκηνπξγήζεθε, ην 1983, 

απεπζπλφηαλ ζε κηα θνηλσλία εληειψο δηαθνξεηηθή απφ ηε ζεκεξηλή. Άιιεο νη 

θνηλσληθέο αλάγθεο θαη νη απαηηήζεηο γηα θνηλσληθή επεκεξία ην 1983 ηφζν ζε 

Διιάδα φζν θαη ζε Δπξψπε, θαη άιιεο ην 2020. Οη λπλ θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθέο.  

ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ) δελ ππάξρεη θακία αμηνιφγεζε πέξαλ ηεο 

ηαθηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ δηνηθεηψλ ησλ λνζνθνκείσλ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα 

κελ ππάξρνπλ ηθαλά, αμηφπηζηα θαη επαξθή ζηνηρεία  ζα ζηνηρεία ππάξρνπλ δελ 

είλαη πιήξσο αμηνπνηήζηκα θαη ε δεκνζηνπνίεζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί επίζεκε, κε 
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απνηέιεζκα ε αμηνιφγεζε, θαηαγξαθή θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ ESG δεηθηψλ λα κελ 

ζεσξείηαη επαξθήο θαη έγθπξε. πγθεθξηκέλα πεξηνξίδεηαη ζε γεληθέο θαηαγξαθέο θαη 

ιφγσ ηεο κε ππάξρνπζαο αμηνιφγεζεο ηα παξάπνλα, νη δηακαξηπξίεο, νη ππνδείμεηο 

γηα βειηίσζε θαη δηφξζσζε, θ.ιπ. λα κελ είλαη νχηε αμηνπνηήζηκα θαη νχηε λα 

ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε απφ ηηο εθάζηνηε δηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ.   

Παξφια απηά ππάξρνπλ ζηνηρεία ηα νπνία  κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ θαη αθνξνχλ ην 

πφζν ηθαλνπνηνχληαη νη ηεζέληεο ζηφρνη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμε  (Sustainable 

Development Global – SDG) ζρεηηθά κε ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ θάζε ρψξαο. Με 

βάζε απηνχο ηνπο δείθηεο ε Διιάδα ππνρψξεζε θαηά 15 ζέζεηο θαη έπεζε ζηελ 41
ε
 , 

ελψ πέξζη είρε θαηαιάβεη ηελ 26
ε
. Ζ βαζκνινγία ηεο ήηαλ 68 κνλάδεο έλαληη 76 

κνλάδσλ (κε άξηζηα ην 100). Σελ πξψηε θέηνο θαηαιακβάλεη ε ηγθαπνχξε θαη ηε 

δεχηεξε ε Ηζιαλδία, ελψ πέξπζη ζπλέβαηλε ην αθξηβψο αληίζηξνθν. Ζ Κχπξνο 

βξίζθεηαη θέηνο ζηελ 18ε ζέζε (απφ 17ε πέξπζη), ελψ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ ηελ 

πςειφηεξε ζέζε πέηπρε ε νπεδία (3ε). Οη ΖΠΑ βξίζθνληαη κφιηο ζηελ 24ε ζέζε, 

ελψ ηελ ηειεπηαία ζέζε θαηέρεη ην Αθγαληζηάλ. 

Ζ θαηάηαμε αμηνινγεί ηηο ρψξεο ζε πνην βαζκφ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ έσο ην 

2030 ηνπο ζηφρνπο βηψζηκεο αλάπηπμεο γηα ηελ πγεία θαη ζπλνςίδεη ηηο εθηηκήζεηο 

γηα ηηο επηδφζεηο θάζε ρψξαο ζε έλα ζρεηηθφ δείθηε (SDG Index). Ζ βαζκνιφγεζε 

ιακβάλεη ππφςε δεθάδεο παξακέηξνπο, απφ ην πφζν εθηεηακέλε είλαη ε 

εκβνιηαζηηθή θαη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ θαη πφζν ζπρλά είλαη ηα 

πεξηζηαηηθά παηδηθήο θαη ζεμνπαιηθήο βίαο έσο ηελ θαηαλάισζε αιθνφι, ηε δηάδνζε 

ηνπ θαπλίζκαηνο, ηε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηελ ζλεζηκφηεηα δηαθφξσλ 

αζζελεηψλ. 

Ζ Διιάδα παίξλεη πνιχ ρακειή βαζκνινγία ζην πνζνζηφ ησλ ππέξβαξσλ παηδηψλ 

(35), ζηελ θαηαλάισζε αιθνφι (32) θαη ηδίσο ζην θάπληζκα (κφλν 4), ελψ ρακειή 

είλαη ε βαζκνινγία ηεο θαη ζηελ παηδηθή θαθνπνίεζε (44). ε ζρεηηθά κέηξηα επίπεδα 

θηλείηαη ε αμηνιφγεζε ηεο Διιάδαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο επαηίηηδαο Β (68) θαη 

θπξίσο ζηε ζλεζηκφηεηα ιφγσ ηξνραίσλ (57). 

Απφ ηελ άιιε, ε Διιάδα έρεη αξθεηά «άξηζηα» (100) ζε ηνκείο φπσο ε κεησκέλε 

ζλεζηκφηεηα ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ηα 

πεξηζηαηηθά θπκαηίσζεο θαη εινλνζίαο, ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, νη ζπλζήθεο πγηεηλήο 

θ.α. 

(Ζ αλάιπζε αθνξά ζηνηρεία απφ 188 ρψξεο θαη ε ζρεηηθή κειέηε, κε επηθεθαιήο 

επηζηήκνλεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Μεηξήζεσλ ηεο Τγείαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ 
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Παλεπηζηεκίνπ Οπάζηγθηνλ ζην εάηι, ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Ίδξπκα Μπηι & 

Μειίληα Γθέηηο θαη δεκνζηεχζεθε ζην ηαηξηθφ πεξηνδηθφ «The Lancet», ελφςεη ηεο 

επεξρφκελεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηε Νέα Τφξθε. The Lancet 

- https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2817%2932336-

X/fulltext  ) .   

Tα ηειεπηαία ρξφληα, ζηελ Διιάδα, έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα 

πγείαο απφ εγρψξηα αιιά θαη μέλα θεθάιαηα γηαηί ε αζθαιηζηηθή θάιπςε, ε 

πεξίζαιςε θαη γεληθά ε νηθνλνκηθή θάιπςε ησλ αζζελψλ ζηελ Διιάδα απφ ηα 

δεκφζηα ηακεία (ΔΦΚΑ) είλαη πνιχ πςειή θαη αξθεηά ζεκαληηθή. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ απφ επελδπηηθά funds.  

     3.1.2.3 Σξνραία Αηπρήκαηα 

Άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ νη επηδφζεηο ηνπ ζπκκεηέρνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηνπο 

ESG δείθηεο θαη ζπγθεθξηκέλα απηφλ πνπ αθνξά ηελ θνηλσλία (Social). 

Ο δείθηεο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ δείρλεη κε ηνλ πιένλ αλάγιπθν ηξφπν θαηά 

πφζν ην θξάηνο ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ. Γηα ηελ πγεία ηνπο, 

γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο απφ θαη πξνο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο, γηα ηηο κεηαθνξέο 

ησλ πξντφλησλ, γηα ηελ έιιεηςε αδηθαηνιφγεησλ θαζπζηεξήζεσλ εληφο ησλ πφιεσλ 

θαη ησλ νδηθψλ αμφλσλ πνπ δεκηνπξγνχλ επηβάξπλζε ζην πεξηβάιινλ θαη άγρνο 

ζηνπο νδεγνχο κε απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ νδήγεζεο, γηα ηηο 

ππνδνκέο ησλ νδηθψλ δηθηχσλ θ.ιπ.   

Παξά ηελ ζεκαληηθή βειηίσζε πνπ έρεη θαηαγξαθεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, ε Διιάδα θαηέρεη ην ζιηβεξφ πξνλφκην λα είλαη 

ζηελ θνξπθή κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

λεθξνχο απφ ηξνραία. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, ην 2000 ε Διιάδα ήηαλ ζηε δεχηεξε ζέζε κε 180 λεθξνχο 

αλά έλα εθαηνκκχξην θαηνίθσλ, ην 2005 πέξαζε ζηελ ηξίηε ζέζε κε 150 λεθξνχο, 

ελψ κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2010 βξέζεθε, δπζηπρψο μαλά ζηελ πξψηε ζέζε κε 110 

λεθξνχο, αλά εθαηνκκχξην θαηνίθσλ. ήκεξα παξακέλεη ζηαζεξά ζηελ πξψηε 

πεληάδα παξά ηελ εληππσζηαθή βειηίσζή ηεο ζε ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο θαη 

ππνδνκψλ, κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκάησλ απφ ηξνραία  λα παξακέλεη πνιχ πςειφηεξνο 

απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν (69 ζάλαηνη αλά εθαηνκκχξην θαηνίθσλ). 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2817%2932336-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2817%2932336-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2817%2932336-X/fulltext
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Δηθφλα 3.1.2.3: Σα ζαλαηεθόξα ηξνραία αηπρήκαηα ζηελ ΔΔ θαη ηελ Διιάδα κε 

αξηζκνύο 

(Πεγή: Euro parliament   https://www.lawspot.gr/nomika-nea/ta-thanatifora-trohaia-

atyhimata-stin-ee-kai-tin-ellada-me-arithmoys-

grafimahttps://www.lawspot.gr/nomika-nea/ta-thanatifora-trohaia-atyhimata-stin-ee-

kai-tin-ellada-me-arithmoys-grafima 

Ζ αλάγθε ζπζηεκαηηθήο θαη ζθαηξηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο νδηθήο 

αζθάιεηαο, κε ηελ νπζηαζηηθή κειέηε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ 

ππάξρνπλ ζήκεξα, ψζηε λα κεησζεί δξαζηηθά ν αξηζκφο ησλ ζπλαλζξψπσλ, πνπ 

αθήλνπλ ηελ ηειεπηαία ηνπο πλνή ζηελ άζθαιην έρεη ηνληζηεί επαλεηιεκκέλα. Οη 

θπξηφηεξεο αδπλακίεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ 

ζηελ Διιάδα είλαη: 

        ► Γελ έρεη γίλεη θαηαλνεηφ / απνδεθηφ φηη ε Οδηθή Αζθάιεηα είλαη επηζηήκε. 

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/ta-thanatifora-trohaia-atyhimata-stin-ee-kai-tin-ellada-me-arithmoys-grafimahttps:/www.lawspot.gr/nomika-nea/ta-thanatifora-trohaia-atyhimata-stin-ee-kai-tin-ellada-me-arithmoys-grafima
https://www.lawspot.gr/nomika-nea/ta-thanatifora-trohaia-atyhimata-stin-ee-kai-tin-ellada-me-arithmoys-grafimahttps:/www.lawspot.gr/nomika-nea/ta-thanatifora-trohaia-atyhimata-stin-ee-kai-tin-ellada-me-arithmoys-grafima
https://www.lawspot.gr/nomika-nea/ta-thanatifora-trohaia-atyhimata-stin-ee-kai-tin-ellada-me-arithmoys-grafimahttps:/www.lawspot.gr/nomika-nea/ta-thanatifora-trohaia-atyhimata-stin-ee-kai-tin-ellada-me-arithmoys-grafima
https://www.lawspot.gr/nomika-nea/ta-thanatifora-trohaia-atyhimata-stin-ee-kai-tin-ellada-me-arithmoys-grafimahttps:/www.lawspot.gr/nomika-nea/ta-thanatifora-trohaia-atyhimata-stin-ee-kai-tin-ellada-me-arithmoys-grafima
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        ► Υακειφ επίπεδν Παηδείαο Οδηθήο Αζθάιεηαο. 

        ► Γελ εθαξκφδεηαη, νπζηαζηηθά, ν ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο νδηθήο αζθάιεηαο. 

        ► Γελ έρεη δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ 

απφ ηελ πνιηηεία θαη ηελ θνηλσλία, αλάινγε κε ηηο ζνβαξέο απψιεηεο ζε λεθξνχο θαη 

ηξαπκαηίεο. 

        ► Απνηπρία ζηελ νπζηαζηηθή ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη 

ζηελ επίηεπμε ζπλαίλεζήο ηνπο. Κξίζηκνο ν ξφινο ησλ ΜΜΔ. 

        ► Με ηήξεζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ), φπσο ππεξβνιηθή 

ηαρχηεηα, κε ρξήζε δσλψλ αζθαιείαο – πξνζηαηεπηηθνχ θξάλνπο, κέζε. ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θ.ά.  

         3.1.3 ΔΠΙΓΟΔΙ ΓΔΙΚΣΧΝ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ   

ζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, νη ρακειέο επηδφζεηο ηεο ζε ζέκαηα εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο δελ πξέπεη λα πξνθαιεί απαξαίηεηα έθπιεμε. ηα πεξηζζφηεξα 

ζεκεία ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα έρεη ηελ άκεζε αξσγή θαη 

ζπκπαξάζηαζε ηεο Διιεληθήο πνιηηείαο. Γπζηπρψο ζηελ Διιάδα νη εθάζηνηε 

θπβεξλήζεηο ζέηνπλ ζπλερψο εκπφδηα, άιινηε γξαθεηνθξαηηθά, άιινηε ηδενιεπηηθά 

θαη πάληνηε αληηκεησπίδνπλ κέρξη ζήκεξα ηηο μέλεο επελδχζεηο ερζξηθά.  

Κάζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα – επέλδπζε ρξεηάδεηαη θαηάιιειν πεξηβάιινλ 

γηα λα πεηχρεη. Γηα ηα μελνδνρεία, ην πεξηβάιινλ πνπ έρεη ζεκαζία, κπνξεί λα είλαη 

νη παξαιίεο, ηα κλεκεία ή ε πνιηηηζηηθή δσή ζηελ πεξηνρή ηνπο. Δδψ ζπλήζσο 

κπαίλνπλ πνιιά θαη αλππέξβιεηα εκπφδηα φπσο ελζηάζεηο απφ ηνπηθνχο θνξείο, απφ 

ηδηψηεο, απφ ην ΚΑ θαη πάεη ιέγνληαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε επέλδπζε 

ζηελ Μεζζελία (Costa Navarino) πνπ ρξεηάζηεθε κηα δεθαεηία θαη ηελ κεγάιε 

ππνκνλή θαη επηκνλή ηνπ επελδπηή. Γηα ηα εξγνζηάζηα,  κπνξεί λα έρνπλ ζεκαζία, 

θαηά πεξίπησζε, ην ιηκάλη θαη ν ζηδεξφδξνκνο (ηα 17 ρηιηφκεηξα πνπ απαηηνχληαλ 

γηα λα ζπλδεζεί ην κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο ρψξαο, ν Πεηξαηάο, κε ην  ζηδεξνδξνκηθφ 

δίθηπν ηεο ππφινηπεο Διιάδνο ρξεηάζηεθαλ δεθαεηίεο θαη ηελ έιεπζε ηεο θηλέδηθεο 

θνινζζηαίαο εηαηξείαο Cosco), ην θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ (κε ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε απηφ έρεη επηηεπρζεί), ε ελέξγεηα (ζήκεξα είλαη αζχκθνξε γηα ηα εξγνζηάζηα), 

νη πξψηεο χιεο, νη πξνκεζεπηέο εμαξηεκάησλ θαη ε εγρψξηα πειαηεία (είλαη 

αλαινγηθά κηθξή).  

Σν θξάηνο είλαη απηφ πνπ επηιέγεη ηη απφ απηά ζα εληζρχζεη γηα λα αλαπηπρζνχλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Έλα ηδαληθφ θξάηνο ζα πξέπεη λα ζπλδπάζεη ζηνηρεία 
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πνπ πξνυπάξρνπλ θαη πξνζθέξνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, κε ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ 

θαη είλαη απαξαίηεηα γηα λα παξαρζνχλ πξντφληα ή ππεξεζίεο (ν ηνπξηζκφο απαηηεί, 

πέξαλ ηνπ θαινχ θιίκαηνο θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ, αμηφινγεο ππνδνκέο). Οη 

επελδχζεηο ζηε βηνκεραλία θαη ζηνλ ηνπξηζκφ (κεγάιν πιενλέθηεκα γηα ηε ρψξα) 

είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ππνδνκέο (θηήξηα, νδηθά δίθηπα, εμνπιηζκφο). Ζ θάζε ζνβαξή 

επηρείξεζε πξψηα δεζκεχεη ζνβαξφ θεθάιαην ζε απηά θαη κεηά πξνζιακβάλεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο.  

Αληηζέησο, ζηηο επηρεηξήζεηο γλψζεο, ( ε λέα ηερλνινγία θαη ην εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ απνηεινχλ ηελ αηκνκεραλή γηα ηελ αλάπηπμε) ε επέλδπζε αξρηθά είλαη 

ζε νκάδα αλζξψπσλ, ρσξίο ζεκαληηθφ θφζηνο γηα πάγηα ζηνηρεία (Start Up 

επηρεηξήζεηο).        

Οη κεγάιεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο μνδεχνπλ αξθεηφ ρξήκα γηα ηελ «εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε». Άιιεο πεξηζζφηεξν, άιιεο ιηγφηεξν. Ζ ρνξεγία ελφο 

εθαηνκκπξίνπ (1 εθαη.) επξψ γηα ηνπο πιεκκπξνπαζείο (Μάλδξα – Αηηηθήο, 

Γεθέκβξηνο 2017), ζεσξείηαη κεγάιν ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηνλ Διιεληθφ ιαφ πνπ δελ 

είλαη ζπλεζηζκέλνο ζε θάηη ηέηνην. Αιιά φηαλ ηέηνηα πνζά αληηπξνζσπεχνπλ έλα 

κηθξφ θιάζκα απφ ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο πνπ ηα ρνξεγεί, θαη ηαπηφρξνλα, απηφ ην 

πνζφ είλαη πξαγκαηηθά πνιχ κηθξφ γηα ηηο αλάγθεο ησλ πιεκκπξνπαζψλ ηφηε δελ 

είλαη θνηλσληθή επζχλε αιιά απιά θηιαλζξσπία. 

Αθφκε νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ (θαη πηζαλψο έρνπλ, ζε κεγάιν βαζκφ, 

δίθαην ιφγσ έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο), φηη αλ δψζνπλ ρξήκαηα ζην θξάηνο απηά ζα 

ζπαηαιεζνχλ ζε άιινπο ηνκείο/αλάγθεο θαη φρη γηα εθεί πνπ δφζεθαλ (ππξνπαζείο Ν. 

Ζιείαο, 2007).     

                3.1.3.1 Γεκόζηνη Μεηνδνηηθνί Γηαγσληζκνί – Πξόγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδύζεσλ 

 ηνπο δείθηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ε δηαθάλεηα είλαη απηή πνπ παίδεη 

ζεκαίλνληα ξφιν γηα ηηο επηδφζεηο ησλ ESG. Έλαο ηξφπνο αμηνιφγεζεο θαη 

βαζκνιφγεζεο ηφζν ηεο ρψξαο φζν θαη ησλ εηαηξεηψλ είλαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ 

δεκφζησλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ, ηα θξηηήξηα  ζπκκεηνρήο, νη δεζκεπηηθέο 

πξνζθνξέο (πνζνζηά κεηψζεσλ, δεκνπξαηήζεηο θ.ιπ.), ηα θξηηήξηα θαη ν ηξφπνο 

ηειηθήο επηινγήο, θαη νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

(ΠΓΔ). Γπζηπρψο ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ε Διιεληθή πνιηηεία είλαη «είλαη 

ρακέλε ζηε κεηάθξαζε». πλερείο παξαηάζεηο θαη αθπξψζεηο δηαγσληζκψλ κε 

απνηέιεζκα λα ρξνλίδνπλ, θαη φηαλ ηειηθά νινθιεξψλνληαη λα είλαη αζχκθνξνη γηα 
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ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έγηλαλ, ή λα κελ εμππεξεηνχλ 

ηνλ ζθνπφ ηνπο ή λα έρεη εθιείςεη ν ιφγνο πνπ απαηηνχζε ηελ εθηέιεζή ηνπο. Αθφκε 

είλαη ζπρλφ θαηλφκελν ε Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ (DG Comp) ηεο ΔΔ λα αθπξψλεη 

πξνθεξπρζέληεο δηαγσληζκνχο απφ ην Διιεληθφ θξάηνο γηαηί δελ ηεξνχληαη νη 

απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπεη ε επξσπατθή ηζρχνπζα λνκνζεζία (θαλνληζκνί – νδεγίεο 

θ.ιπ.). 

Με βάζε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, ηξεηο είλαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ 

ηηο θξαηηθέο πξνκήζεηεο: 

H αξρή ηεο δεκνζηόηεηαο.  Καηά ηελ αξρή απηή, νη αγνξέο ηνπ Γεκνζίνπ πξέπεη λα 

γίλνληαη γλσζηέο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζσ ηνπ εζληθνχ ηχπνπ θαη ηεο 

Δθεκεξίδαο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Ζ αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο δελ ηζρχεη γηα 

θάπνηεο θαηεγνξίεο πξνκεζεηψλ εμαηξεηηθά ρακειήο αμίαο, πνπ νξίδνληαη ξεηά απφ 

ηνλ Νφκν. 

Η αξρή ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ.  Ζ φιε δηαδηθαζία ηεο δηαθήξπμεο, 

επηινγήο ηνπ πξνκεζεπηή θαη αλάζεζεο κηαο ζχκβαζεο ηνπ Γεκνζίνπ πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε θαλφλεο, πνπ είλαη γλσζηνί εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ηζρχνπλ ζπλνιηθά θαζ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπίζεο νθείινπλ λα είλαη θαηαλνεηνί θαη λα 

δηαθξίλνληαη γηα ηελ ζαθήλεηά ηνπο. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε αιιαγή ησλ φξσλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ κεηά ηελ πξνθήξπμή ηνπ. Οη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξνχλ λα 

αιιάδνπλ κφλν θαηφπηλ ηεο απνδνρήο ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

(αλαιπηηθφηεξα βι. θεθάιαην 17). Γεληθά, ε αξρή ηεο δηαθάλεηαο παξαβηάδεηαη φηαλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα ελφο δηαγσληζκνχ θάπνηνο ελδηαθεξφκελνο πνπ δελ ζπκκεηέρεη, 

πξνβεί ζηελ αθφινπζε δηαπίζησζε: "κε ηνπο λένπο φξνπο πνπ ζέηεη ν θνξέαο ζα 

κπνξνχζα θη εγψ λα ιάβσ κέξνο ζην δηαγσληζκφ". 

Η αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.  Οη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ δελ είλαη δπλαηφ λα 

απνθιείνπλ επηρεηξήζεηο άιιεο ρψξαο ή θάπνηα θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ ηεο ίδηαο 

ρψξαο εηζάγνληαο πνιηηηθή δηαθξίζεσλ. 

 ιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζηελ ΔΔ δηεμάγνληαη βάζεη εζληθψλ 

θαλφλσλ. Γηα ηηο ζπκβάζεηο κεγαιχηεξεο αμίαο, νη θαλφλεο απηνί βαζίδνληαη ζηνπο 

γεληθνχο θαλφλεο ηεο ΔΔ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Σα φξηα ( θαηψηαηα φξηα) πνπ 

ζεκαηνδνηνχλ πφηε ρξεζηκνπνηνχληαη νη θαλόλεο ηεο ΔΔ εμαξηψληαη απφ ην 

αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο θαη απφ ην πνηνο είλαη ν αγνξαζηήο. Απηά ηα θαηψηαηα 

φξηα επαλεμεηάδνληαη ηαθηηθά θαη αλαπξνζαξκφδνληαη θαηά ηη (επφκελε επαλεμέηαζε 

εληφο ηνπ 2020). 



81 

 

Σα θπξηφηεξα φξηα είλαη: 

■ 139.000 επξψ γηα ηα πεξηζζφηεξα είδε ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ πνπ αγνξάδνπλ 

αξρέο ησλ θεληξηθψλ θπβεξλήζεσλ 

■ 5.350.000 επξψ γηα ζπκβάζεηο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα 

Γηα δηαγσληζκνχο κηθξφηεξεο αμίαο, εθαξκφδνληαη κφλνλ νη εζληθνί θαλφλεο γηα ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο, αιιά ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη γεληθέο αξρέο ηεο ΔΔ γηα ηελ 

δηαθάλεηα θαη ηελ ίζε κεηαρείξηζε. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδεη ν ηνκέαο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηελ Διιάδα 

έρνπλ εληνπηζηεί αθελφο ζην ζεζκηθφ πιαίζην αθεηέξνπ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηελ 

επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν απηνχ. Έρεη δε παξαηεξεζεί έιιεηςε ζπλεθηηθήο 

ζηξαηεγηθήο θαη πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αδηαθάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα: 

α) Δθηεηακέλε Γηάζπαζε θαη Πνιππινθφηεηα ηνπ Ννκνζεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Ζ δηάζπαζε (ζπρλφ θαηλφκελν ζηελ Διιάδα) γίλεηαη γηα λα είλαη 

νη δηαγσληζκνί θάησ απφ ηα φξηα πνπ ζέηεη ε ΔΔ, θαη έηζη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζην θνξέα πνπ εθηειεί ην δηαγσληζκφ λα κελ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο ΔΔ. Έηζη 

επηηπγράλεη ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο ζηηο νπνίεο εθιείπεη ε δηαθάλεηα. Βέβαηα κε ηε 

δηάζπαζε έλα έξγν θαηαθεξκαηίδεηαη θαη νδεγεί ζε δηελέμεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

αλαδφρσλ θαη ηνπ θξάηνπο. Ζ πνιππινθφηεηα ζθνπφ έρεη ηε δηάρπζε ησλ επζπλψλ – 

αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ αιιά θαη ησλ αλαδφρσλ, νχησο ψζηε λα κελ 

ππάξρεη πνηέ θάπνηνο ππεχζπλνο γηα λα ινγνδνηήζεη. Καη νη δχν απηέο αηηίεο 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο αιιά θαη ζηελ ελδερφκελε 

δηαπινθή κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θνξέα πινπνίεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

β) Με Αμηνπνίεζε χγρξνλσλ Πξαθηηθψλ (Ζιεθηξνληθέο πκβάζεηο). Οη 

ειεθηξνληθέο ζπκβάζεηο ειαρηζηνπνηνχλ ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε γηα ίδην φθεινο, 

ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ θνξέα φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ.  Ζ Διιάδα 

αθφκε αδπλαηεί λα εθαξκφζεη έλα εληαίν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δεκφζησλ 

πξνκεζεηψλ, πνπ ζα πξνζθέξεη δηαθάλεηα, ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ θαη κείσζε ηφζν ηνπ αξηζκνχ ησλ ζηειερψλ φζν θαη ησλ σξψλ εξγαζίαο γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ δηαγσληζκψλ. Οη πξνκήζεηεο γίλνληαη κεκνλσκέλα ( π.ρ. μερσξηζηά 

γηα θάζε ππνπξγείν, γηα κηα ζπγθεθξηκέλε αλάγθε) απαζρνινχλ πξνζσπηθφ θαη 

μνδεχνπλ ρξήκαηα. Ο ίδηνο δηαγσληζκφο κπνξεί λα γίλεη μαλά γηα έλα άιιν 

ππνπξγείν, θαη γηα ηελ ίδηα αθξηβψο αλάγθε, θαη πάεη ιέγνληαο. 
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 Ζ ππάξρνπζα θαηάζηαζε επλνεί θπξίσο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο θαη δεκηνπξγεί 

θξαηηθνδίαηηνπο επηρεηξεκαηίεο. Δλψ ηαπηφρξνλα νδεγεί ζηνλ απνθιεηζκφ πνιιψλ 

επηρεηξήζεσλ Διιεληθψλ θαη μέλσλ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο. Οη ειιείςεηο – 

παζνγέλεηεο ζηελ εθηέιεζε ησλ δηαγσληζκψλ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ αδηαθάλεηα 

θαη πηζαλφλ ζηε δηαπινθή κεηαμχ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ θαη αλαδφρνπ, νη νπνίεο κε ηε 

ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζηε ρακειή αμηνιφγεζε ηφζν ηεο Διιάδνο φζν θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. 

Σα εκπφδηα απηά δελ ηα βξίζθνπλ κπξνζηά ηνπο κφλν νη μέλνη αιιά θαη νη Έιιελεο 

επελδπηέο θαη νη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην Πξφγξακκα 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ), είλαη έλα ζχλζεην θαη εθηελέο ζεζκηθφ θείκελν -  

πιαίζην πνπ αθνξά ηφζν ηεο ζεκειηψδεηο αξρέο φζν θαη ηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο 

θαηάξηηζεο θαη πινπνίεζήο ηνπ, ρσξίο λα ππάξρεη έλα εληαίν λνκηθφ θείκελν πνπ λα 

θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ πηπρψλ ηνπ. Καιχπηεη έλα ζεζκηθφ πιηθφ ρηιηάδσλ ζειίδσλ 

πνπ πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζή ηνπ, ηελ 

ελζσκάησζε θαλνληζκψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο 

ηνπ, ηελ ελαξκφληζή ηνπ κε ην ηζρχνλ δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην θαζψο θαη κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θεληξηθήο θαη γεληθήο θπβέξλεζεο. Δπηπξφζζεηα έρνπλ ελζσκαησζεί 

νδεγίεο ηεο ΔΔ γηα λα κελ απνξξίπηνληαη νη επελδχζεηο απφ ηελ DG Comp.   

                3.1.3.2 Αλεξγία 

Ο δείθηεο ηεο αλεξγίαο ησλ ρσξψλ πνπ αμηνινγνχληαη απφ ηνπο επελδπηέο – αλαιπηέο 

ησλ δεηθηψλ ESG εμεηάδεηαη θπξίσο ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο (Social), αιιά εδψ ζα 

εηδσζεί απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ (Δηαηξηθή Τπεπζπλφηεηα – Governance). 

Έρνληαο σο δεδνκέλν φηη ε Διιεληθή Δξγαηηθή Ννκνζεζία θαιχπηεη επαξθψο ηνπο 

Έιιελεο εξγαδφκελνπο θαη φηη  ππεξηεξεί πνιιψλ αληίζηνηρσλ επξσπατθψλ, ζα 

εμεηαζηνχλ, απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη  ζηηο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζέιθπζε 

ζηειερψλ.    

Ζ αλεξγία ζηελ Διιάδα ζπλερίδεη λα απνθιηκαθψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ Eurostat, 

παξακέλεη φκσο πάληα κε ηελ ρεηξφηεξε επίδνζε. πγθεθξηκέλα ην 2019, 

(Αχγνπζηνο) ε αλεξγία ππνρψξεζε ζην 16,7% απφ 16,9% ηνλ Ηνχιην, ελψ ζε 

απφιπην αξηζκφ νη άλεξγνη ήηαλ 788.000. ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο, ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο ζηνπο άλδξεο ήηαλ 13,6%, ζηηο γπλαίθεο 20,7% θαη ζηνπο λένπο θάησ ησλ 

25 εηψλ 33,1% θαη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο 788.000. 
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Σελ πεξίνδν κεηαμχ Οθησβξίνπ 2018 θαη Απγνχζηνπ 2019 ε ζπλνιηθή αλεξγία ζηε 

ρψξα καο κεηψζεθε θαηά 2,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ή 110.000 άηνκα. Αλαθνξηθά κε 

ηηο άιιεο πξψελ κλεκνληαθέο ρψξεο, ζηελ Κχπξν ππνρψξεζε 0,4 ηεο κνλάδνο, ζηελ 

Ηζπαλία 0,4 ηεο κνλάδνο θαη ζηελ Πνξηνγαιία 0,1 ηεο κνλάδνο. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε αλεξγία ζηελ Διιάδα θηλείηαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν απφ ηελ 

ηειεπηαία πξφβιεςε ηεο Κνκηζηφλ, ζηηο 7 Ννεκβξίνπ. Ζ έθζεζε πξνβιέπεη γηα θέηνο 

αλεξγία 17,3% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ, 15,4% γηα ην 2020 θαη ηα 14% γηα ην 2021. 

Ήδε ηνλ Αχγνπζην βξηζθφηαλ ζην 16,7%.. 

Σν 2018 ζπλνιηθά, ε απαζρφιεζε ζε ειηθίεο κεηαμχ 20-64 εηψλ 73% ζην ζπλνιηθφ 

πιεζπζκφ, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ Διιάδα ήηαλ κφιηο 59% ( Eurostat, 

Population and social conditions,  https://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-

by-theme ). Δλψ γηα παξάδεηγκα ε αλεξγία παξακέλεη ζε πάλσ απφ 17% - ζηφρνο 

είλαη ηνπ ρξφλνπ (2020) λα έρεη κεησζεί ζην 15,6% - κφληκα ν επηρεηξεκαηηθφο 

θφζκνο επηζεκαίλεη φηη ςάρλεη εξγαδφκελνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο αιιά δελ 

βξίζθεη. Πσο γίλεηαη φκσο ζε κηα ρψξα κε ηνλ πςειφηεξν δείθηε αλεξγίαο ζηελ ΔΔ 

(πίλαθαο 4.1.4, ζει. )νη επηρεηξήζεηο λα αδπλαηνχλ λα ζηειερσζνχλ επαξθψο θαη κε 

αμηφινγα ζηειέρε. 

Γπζηπρψο ζηελ Διιάδα ε αγνξά εξγαζίαο παξνπζηάδεη αθφκε ζεκαληηθέο 

δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο, ππάξρεη έλα ράζκα αλάκεζα ζηηο δεμηφηεηεο πνπ δεηνχλ νη 

επηρεηξήζεηο θαη αλάκεζα ζηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχλ νη λένη απφ ην ζρνιείν θαη ην 

παλεπηζηήκην. Απηφ απνηειεί θιαζζηθφ δείγκα απνηπρίαο ηνπ Διιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα πξνβιήκαηα απηά εληνπίδνληαη: 

α) Λείπνπλ απφ ηα παηδηά νη ιεγφκελεο ―ήπηεο δεμηφηεηεο‖, πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ επειημία, φπσο απνηππψζεθε θαη ζηελ 

πξφζθαηε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζην ζχζηεκα Programmer for International 

Students  (PISA https://www.dianeosis.org/2019/12/pisa-2018-prota-apotelesmata/ ). 

Σέηνηεο δεμηφηεηεο μεθηλνχλ απφ ην λεπηαγσγείν, θαη μέξνπκε γηα παξάδεηγκα φηη νη 

ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο πνπ έρνπλ επηηπρίεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, 

δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ φιν απηφ γηα 

ηελ απξηαλή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, γηα ηελ 

νηθνλνκία. 

β) Σν γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ απαζρφιεζε ζε πνιχ 

κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο άληξεο. Κχξηα αηηία απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ην 

ζηξεβιφ θξάηνο πξφλνηαο ζηελ Διιάδα, πνπ δελ θξνληίδεη αξθεηά ηηο λέεο κεηέξεο. 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
https://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
https://www.dianeosis.org/2019/12/pisa-2018-prota-apotelesmata/
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Γελ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αθήζνπλ ην παηδί ηνπο ζε κηα δεκφζηα ή 

επηδνηνχκελε ηδησηηθή δνκή γηα αξθεηέο ψξεο ηελ εκέξα. αλ απνηέιεζκα επηιέγνπλ 

λα θαζίζνπλ ζπίηη, γηα λα κεγαιψζνπλ ηα παηδηά ηνπο, άξα κέλνπλ εθηφο αγνξάο. 

Παιαηφηεξα νη γπλαίθεο κε παηδηά αληακείβνληαλ κε πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε. 

Έβγαηλαλ ζηε ζχληαμε, πξηλ απφ ηα 50, εθφζνλ ηα παηδηά είραλ ελειηθησζεί. Απηφ 

δελ είρε θακία ινγηθή. ηξεβιφ ινηπφλ θξάηνο πξφλνηαο, ζεκαίλεη θνπηζή αλάπηπμε. 

Ζ Διιάδα είρε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ ησλ 28 (φπσο 

αλαθέξεηαη αλσηέξσ ε ΔΔ: 73,2%, ε Διιάδα 59,5%)  θαη απηφ ζε κεγάιν βαζκφ 

νθείιεηαη ζην ρακειφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ ΔΔ:67,4, Διιάδα:49,1%, 

ελψ ην ράζκα ζηνπο άληξεο είλαη κηθξφηεξν (79% κε 70,1%). Ζ δηαθνξά ζηελ 

Διιάδα κεηαμχ αλδξψλ – γπλαηθψλ είλαη 21%. Απηφ πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί. 

γ) Νέα θαη ηθαλά ζηειέρε κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πξνηηκνχλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ Διιάδα θαη λα εξγαζηνχλ ζην εμσηεξηθφ θαη θπξίσο ζε ρψξεο ηε 

ΔΔ. Ο ιφγνο είλαη ε έιιεηςε πξννπηηθψλ θαη νη ρακειέο ακνηβέο. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ (ηκήκα Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ) πεξίπνπ 500.000 λέα 

ζηειέρε έθπγαλ ζηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο απφ ηελ Διιάδα, θαη δελ έρνπλ επηζηξέςεη. 

Με ηα δεδνκέλα απηά βιέπνπκε πσο ελψ ε αλεξγία ζηελ Διιάδα απνθιηκαθψλεηαη νη 

επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

ια απηά έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα λα ππάξρεη ζηελ αγνξά ζεκαληηθή έιιεηςε γπλαηθψλ 

εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ηθαλψλ ζηειερψλ, (ηα ιίγα πνπ ππάξρνπλ αλαθπθιψλνληαη 

εληφο ηεο αγνξάο θαη ακείβνληαη ππέξνγθα),  πνπ ζα δψζνπλ ηελ απαηηνχκελε ψζεζε 

ηφζν ζηηο επηρεηξήζεηο γηα λα επηηχρνπλ πςεινχο δείθηεο ζηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε, φζν θαη ζηελ Διιεληθή θπβέξλεζε, κέζσ ηεο επξσζηίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, λα πξνζειθχζεη επελδχζεηο καθξάο πλνήο πνπ ζα ζηεξίδνληαη  ζηνπο 

πςεινχο ESG δείθηεο πνπ ζα επηηπγράλνληαη αλ ππάξμεη βνχιεζε λα επηιπζνχλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα.   

3.3 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Δίλαη εκθαλέο πσο ε Διιάδα δπζθνιεχεηαη, κέρξη ζήκεξα, λα αθνινπζήζεη απηή ηε 

ζηξνθή ησλ επελδπηψλ πξνο πην «ππεχζπλεο» επελδχζεηο, θαη λα αξρίζεη λα 

απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηα «ακαξησιά» επελδπηηθά πξντφληα.  

Οη Διιεληθέο θπβεξλήζεηο θαη επηρεηξήζεηο  πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα 

πηνζεηήζνπλ θαη λα εληάμνπλ ηε δηαδηθαζία ESG. Να εθαξκφζνπλ φια ηα 

απαηηνχκελα πξσηφθνιια ελεξγεηψλ, λα δεκνζηεχνπλ, ζε εηήζηα βάζε, εθζέζεηο 
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βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη λα έρνπλ ζαλ ζηφρν ξνέο θεθαιαίσλ απφ νηθνλνκηθά funds 

πνπ θηλνχληαη ζηνλ ρψξν απηφ.    

Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη νη θεθαιαηαγνξέο είλαη ζε ζέζε λα παίμνπλ εγεηηθφ 

ξφιν ζηε βηψζηκε αλάπηπμε, εθαξκφδνληαο πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα απνθέξνπλ 

ζεκαληηθά νθέιε γηα ηε ρψξα ζε θαίξηα ζέκαηα  φπσο  

● ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, (αλ ε Διιάδα δελ εθαξκφζεη κέηξα άκεζα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ε Δπηηξνπή Μειέηεο Δπηπηψζεσλ Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο (ΣηΔ) έρεη πξνεηδνπνηήζεη φηη ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο 

κπνξεί λα κεησζεί ζε εηήζηα βάζε θαηά 2% κέρξη ην 2050). Απαηηείηαη ε έλαξμε 

δηαιφγνπ κεηαμχ ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο, ησλ ζεζκψλ θαη ηεο επελδπηηθήο 

θνηλφηεηαο/θεθαιαηαγνξάο  ν νπνίνο ζα ζπκβάιεη ζηελ άκεζε ελζσκάησζε ηεο 

αηδέληαο γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ζηελ Διιάδα, ζηα επίπεδα πνπ ζπλερψο 

δηακνξθψλνληαη δηεζλψο. 

● ν αληίθηππνο ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην, θαη  

● ε βειηίσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

καθξνπξφζεζκεο αμίαο. 

Δλ θαηαθιείδη ε Διιάδα βξίζθεηαη ρακειά ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο 

(Δθπνκπέο Γηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2), Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ),  

Δλεξγεηαθή Καηαλάισζε θαη Πνιηηηθή γηα ηελ Κιηκαηηθή αιιαγή), θαη αθφκε 

ρακειφηεξα ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ - απνβιήησλ. 

Πάλσ απφ ην κέζν επξσπατθφ φξν ζηνπο θνηλσληθνχο δείθηεο, παξ’ φιε ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε. ε νξηζκέλνπο είλαη αξθεηά πςειά (πιινγηθέο πκβάζεηο 

Δξγαζίαο, Γπλαίθεο εξγαδφκελεο, Πνιηηηθή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ) θαη ζε 

θάπνηνπο πζηεξεί (Γείθηεο θηλεηηθφηεηαο πξνζσπηθνχ,  Καηάξηηζε εξγαδνκέλσλ, 

Αλεξγία, Παηδεία, Τγεία, Σξνραία αηπρήκαηα).  

Σέινο, είλαη πεξίπνπ ζηε κέζε ζηνπο δείθηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Οη εηαηξίεο, 

αλεμάξηεηα, δελ είλαη ρακειά, αιιά νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο κε ηελ έιιεηςε 

εθαξκνζηηθψλ λφκσλ, ελφο μεθάζαξνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) 

θαη ηε δαηδαιψδεο γξαθεηνθξαηία, ηηο θξαηάλε νκήξνπο ζε ρακειέο επηδφζεηο.  

Δπηπξφζζεηα ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη νη ππφλνηεο γηα δηαπινθή ζηελ εθηέιεζε 

ησλ δηαγσληζκψλ, κε ζπρλέο παξεκβάζεηο ηεο DG Comp, θαζηζηνχλ ηνπο επελδπηέο – 

αλαιπηέο ησλ δεηθηψλ ESG επηθπιαθηηθνχο.    
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ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα εμεηαζηεί ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ ΔΔ 

ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο ESG θαη ζηηο ηξείο θαηεγνξίεο θαη πνηεο είλαη νη πξννπηηθέο 

θαη ν κειινληηθφο ζρεδηαζκφο ζηελ Διιάδα γηα λα βειηησζνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη 

δείθηεο.  
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4
Ο

 ΚΔΦΑΛΑΙΟ  

4.1 ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ESG 

ήκεξα, ηα θεθάιαηα γηα θνηλσληθά ππεχζπλεο επελδχζεηο απνηεινχλ ην 10% ησλ 

ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ππφ δηαρείξηζε ζηελ Ακεξηθή, θαη ην 12 – 15% ζηελ Δπξψπε. 

Δπίζεο, ζηελ Δπξψπε ε Ηξιαλδία θαη ε Αγγιία είλαη νη ρψξεο κε ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ζε ακνηβαία θεθάιαηα θνηλσληθά ππεχζπλσλ επελδχζεσλ.    

Πέξαλ απφ ηε δεδνκέλε επαηζζεζία ηεο ΔΔ ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, 

ππάξρεη θαη κεγάιε εζηίαζε ζηα θνηλσληθά ζέκαηα ηα νπνία δελ βξίζθνληαλ πνιχ 

πςειά ζηελ αηδέληα ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, πέξαλ ησλ θαλδηλαβηθψλ, κε απνηέιεζκα 

λα ππάξρεη κεγάιε θνηλσληθή αλαηαξαρή ζπρλά (Γαιιία, ρψξεο ηνπ πξψελ «ζηδεξνχ 

παξαπεηάζκαηνο»).  

Οη επηδφζεηο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, θνηλσλίαο θαη δηαθπβέξλεζεο (ESG), ζην 

πιαίζην ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, είλαη κεηξήζηκεο, κπνξνχλ λα δεκνζηνπνηεζνχλ, 

έρνπλ νηθνλνκηθφ απνηχπσκα θαη θνηλσληθφ αληίθξηζκα. Ζ βηψζηκε αλάπηπμε θαη 

ρξεκαηνδφηεζε απνηειεί, δηεζλψο, δήηεκα πςειήο πξνηεξαηφηεηαο θαη είλαη ίζσο ε 

πην ζεκαληηθή ζχγρξνλε ηάζε πνπ απαζρνιεί ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο θαη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. Πεξηιακβάλεηαη ζηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαη 

έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν ζεζκηθψλ ελσζηαθψλ πξσηνβνπιηψλ, κε θπξηφηεξεο ην 

Commission’s Action Plan for Sustainable Finance, (Visual Materials  

https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-resources_en ), ηηο ηξεηο 

πξνηάζεηο Καλνληζκψλ γηα ηηο βηψζηκεο επελδχζεηο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

ηεο επξσπατθήο επνπηηθήο αξρήο θεθαιαηαγνξψλ (ESMA) γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ επελδχζεσλ. 

Με γλψκνλα ηηο θηλεηνπνηήζεηο ζε επξσπατθφ επίπεδν, κε ηηο πξνηάζεηο ηεο 

Κνκηζηφλ θαη ηνπ Technical Expert Group on Sustainable Finance ( 

https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en ), 

νη απαηηήζεηο δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ ESG αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ζην 

κέιινλ. Δπνκέλσο, νη εηαηξείεο πνπ πηνζεηνχλ ζαθείο πξαθηηθέο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ, ηε κέηξεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηε δεκνζηνπνίεζε ζα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζνχλ γξήγνξα ζηηο ξπζκηζηηθέο αιιαγέο θαη ζηηο απμαλφκελεο αλάγθεο 

πιεξνθφξεζεο ησλ επελδπηψλ. Παξάιιεια, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη εηαηξείεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ θαιή επίδνζε ζε νπζηαζηηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζέκαηα ESG, 

https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-resources_en
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en
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απνθηνχλ κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζε θεθάιαηα κε ρακειφηεξν θφζηνο θαη 

παξνπζηάδνπλ ηζρπξφηεξα επηρεηξεκαηηθά απνηειέζκαηα, απφδνζε κεηνρψλ θαη 

θεξδνθνξία ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα. Πέξα φκσο απφ ηα νθέιε γηα ηηο εηαηξείεο, 

γηα κηα ηνπηθή θεθαιαηαγνξά, ε απμεκέλε δηαθάλεηα θαη ε θαιή δηαρείξηζε ζε 

ζέκαηα ESG κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ αβεβαηφηεηα θαη λα εληζρχζνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο νηθνλνκηθψλ εξεπλψλ Morningstar 

(https://www.morningstar.com/ ), εάλ εζηηάζνπκε ζηελ Δπξψπε, έσο ηα ηέιε ηνπ 

2018, ε αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη 

επξσπατθά funds βηψζηκσλ επελδχζεσλ έθζαζε ζηα 684 δηζ. επξψ, φηαλ ην 

αληίζηνηρν πνζφ αλήιζε ζηα 537,7 δηζ. επξψ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 

ρεδηάγξακκα 4.1: Βηώζηκεο Δπελδύζεηο κε βάζε ηνπο ESG δείθηεο (Πεγή: 

Morningstar 13/9/2019) 

Παξάιιεια, ην φιν θαη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ γηα 

ηνπο δείθηεο ESG απνηππψλεηαη θαη θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2019. χκθσλα κε 

έξεπλα ηεο Fitch πνπ δεκνζηεχνπλ νη Financial Times, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

δηαρεηξίδνληαη απηά ηα επελδπηηθά θεθάιαηα απμήζεθαλ θαηά 15% ζηα 52 δηζ. δνι. 

ην πξψην εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Δλδεηθηηθφ ηεο ηάζεο απηήο είλαη φηη ην 

πξνεγνχκελν έηνο ε αληίζηνηρε αχμεζε ήηαλ κφιηο ζην 1%. Μνινλφηη απηή ε 

δεμακελή θεθαιαίσλ παξακέλεη αθφκε κηθξή ζε ζχγθξηζε κε ηε ζπλνιηθή αγνξά ησλ 

https://www.morningstar.com/
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ππφ δηαρείξηζε θεθαιαίσλ πνπ αγγίδεη ηα 6 ηξηο. δνι., ε αχμεζε απηή δελ παχεη λα 

είλαη γηα αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζπκβνχινπο ζεακαηηθή. Αξθεηνί κάιηζηα 

πξνβιέπνπλ φηη απηή ζα ζπλερηζηεί ηα επφκελα ρξφληα, δεδνκέλνπ φηη φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη επελδπηέο θαίλνληαη πξφζπκνη λα εμεξεπλήζνπλ ηνπο δείθηεο ESG. Σα  

ηειεπηαία δχν ρξφληα νη επελδχζεηο κε γλψκνλα ηηο πξαθηηθέο πεξηβαιινληηθήο 

αλάπηπμεο, θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο βξίζθνληαη νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. Οη δε ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην 

ελδηαθέξνλ κεηαηνπίδεηαη ζε ηέηνηεο επελδχζεηο πνηθίιινπλ. Τπάξρεη γεληθφηεξε 

αιιαγή ζηε λννηξνπία ησλ θαηφρσλ θεθαιαίσλ, νη νπνίνη δελ ελδηαθέξνληαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ην άκεζν θέξδνο αιιά θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

απηφ εμαζθαιίδεηαη, φπσο αζθαιψο θαη γηα ην πφζν κεγάιν απηφ είλαη. Βέβαηα, πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε ηνπο έρνπλ εμσζήζεη δηάθνξνη επηκέξνπο παξάγνληεο. Γηα 

παξάδεηγκα, έρεη ππάξμεη κεγάιε πεξίνδνο πνπ νη απνδφζεηο ησλ επελδχζεσλ είλαη 

πνιχ ρακειέο, θαη απηφ θαιιηέξγεζε ζε επελδπηέο ηελ επηζπκία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ην πινχην ηνπο γηα θάηη θαιφ. Δάλ δειαδή ην νηθνλνκηθφ θέξδνο είλαη δχζθνιν λα 

αληιεζεί, κπνξνχλ λα έρνπλ θνηλσληθφ φθεινο. Σαπηφρξνλα εληείλεηαη ε επηζπκία 

ηνπο λα επελδχνπλ ζε βηψζηκα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ή αληίζεηα αλαπηχζζνπλ 

απέρζεηα γηα ηηο επελδχζεηο ζε βηνκεραλίεο πνπ αληινχλ θέξδνο εηο βάξνο, είηε κηαο 

αλζξψπηλεο νκάδαο είηε ηνπ πεξηβάιινληνο κεζνπξφζεζκα. Τπάξρνπλ φκσο θαη 

εθείλνη πνπ εθθξάδνπλ ελζηάζεηο γηα ηέηνηνπ είδνπο επελδχζεηο, εθηηκψληαο φηη απηέο 

δελ είλαη αξθεηά «αλζεθηηθέο». Καηά ηνπο ίδηνπο, πξφθεηηαη απιψο γηα λέα 

επελδπηηθή ηάζε πνπ δελ έρεη θαηνξζψζεη αθφκε λα πείζεη κεγάιε κεξίδα επελδπηψλ. 

      4.1.1 ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ESG ΓΔΙΚΣΧΝ ΣΗΝ  

                ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  

Απηή ε δηαδηθαζία ιακβάλεη ππφςε ηεο ηφζν ηνπο ESG παξάγνληεο φζν θαη ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο ζηελ θχξηα αλάιπζε ησλ επελδχζεσλ 

(Eurosif2018,  http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2018/11/European-SRI-

2018-Study.pdf , 2018). Ζ δηαδηθαζία ηεο έληαμεο εζηηάδεη ζην ελ δπλάκεη αληίθηππν 

ησλ ESG ζεκάησλ πάλσ ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηεο εηαηξείαο θαη αλάινγα κε ην 

απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη, επεξεάδεη ηελ επελδπηηθή απφθαζε. Δπίζεο ε έληαμε 

ησλ ESG παξαγφλησλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηελ μεθάζαξε 

εηζαγσγή ησλ ESG θηλδχλσλ θαη επθαηξηψλ ζηελ παξαδνζηαθή  ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλάιπζε αιιά θαη ηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε 

ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ θαηάιιειε πιεξνθφξεζε. 

http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2018/11/European-SRI-2018-Study.pdf
http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2018/11/European-SRI-2018-Study.pdf
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 ρεδηάγξακκα 4.1.1: Πνζά ζε ρηιηάδεο $ πνπ επελδύνληαη από εηαηξίεο πνπ 

εθαξκόδνπλ ζηξαηεγηθή ESG ζηελ ΔΔ. (Πεγή: Eurosif2018). 

ην ρ. 4.1.1 απεηθνλίδνληαη  νη εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ζπζηεκαηηθή πνιηηηθή θαη 

επελδπηηθή δηαδηθαζία έληαμεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ζηνπο ESG δείθηεο 

(40 απφ ηηο 211 θάλνπλ πιήξε εθαξκνγή. Σα πνζά είλαη ζε ρηιηάδεο $).  

Σν Eurosif2018, ρψξηζε ηηο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ 

θαη ηνπο Sustainable and Reporting Investment (SRI) αλαιπηέο ζε ηξείο θαηεγνξίεο. 

1. Με ζπζηεκαηηθή ESG έληαμε. Ζ ESG έξεπλα θαη αλάιπζε γίλεηαη δηαζέζηκε 

ζηνπο θχξηνπο αλαιπηέο θαη δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ.  

2. πζηεκαηηθή ζεψξεζε/έληαμε ηεο ESG αλάιπζεο θαη έξεπλαο ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο βαζκνινγίεο, αμηνινγήζεηο απφ SRI αλαιπηέο θαη 

δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ. 

3. Δπηηαθηηθνί πεξηνξηζκνί ησλ επελδπηψλ βάζεη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

βαζκνινγηψλ/αμηνινγήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ESG έξεπλα θαη 

αλάιπζε (απνθιίζεηο, επηβξαβεχζεηο, ζηάζκηζε βαξψλ, θ.ά.). 

ηνλ νξηζκφ ηνπ Eurosif2018 γηα ηελ έληαμε ησλ  ESG παξαγφλησλ ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη θαηεγνξίεο 2 θαη 3. 

ηνλ νξηζκφ ηνπ Eurosif2018 γηα ηελ έληαμε ησλ ESG παξαγφλησλ ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη θαηεγνξίεο 2 θαη 3.  
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ρεδηάγξακκα 4.1.1.1: Έληαμε ESG παξαγόλησλ αλα θαηεγνξία θαη ρώξα % ηνπ 

ζπλόινπ. (Πεγή: Eurosif2018). 

4.1.2   ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ 

Σα πεξηβαιινληηθά πξφηππα πνπ απνιακβάλνπλ νη πνιίηεο ηεο ΔΔ είλαη απφ ηα 

πςειφηεξα παγθνζκίσο. Ζ ΔΔ θαη νη εζληθέο θπβεξλήζεηο έρνπλ ζέζεη ζαθείο 

ζηφρνπο πνπ θαζνδεγνχλ ηελ επξσπατθή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή κέρξη ην 2020, θαη 

έρνπλ δηακνξθψζεη έλα φξακα γηα ηε ζπλέρεηα, γηα ην ηη πξέπεη δειαδή λα έρεη γίλεη 

έσο ην 2050, κε ηε ζηήξημε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, λνκνζεζίαο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο εηδηθά γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα: 

▪ πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Έλσζεο 

▪ κεηαηξνπή ηεο ΔΔ ζε κηα νηθνλνκία απνδνηηθή σο πξνο ηνπο πφξνπο, 

πξάζηλε, αληαγσληζηηθή θαη ρακειψλ αλζξαθνχρσλ εθπνκπψλ 

▪ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ έλαληη πεξηβαιινληηθψλ πηέζεσλ θαη 

θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ηνπο 

Ζ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη θαηλνηνκία ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζέζεσλ απαζρφιεζεο, γεγνλφο πνπ ηνλψλεη 

πεξαηηέξσ ηηο επελδχζεηο, θαη κάιηζηα επελδχζεηο πνπ ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε 

ηνπο δείθηεο ESG. Ζ πξάζηλε αλάπηπμε απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε βηψζηκε απφ πεξηβαιινληηθή άπνςε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο Δπξψπεο. Ζ ΔΔ δηαδξακαηίδεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε 

ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζε παγθφζκην επίπεδν. 
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Δλέξγεηα: 

Ζ Πξάζηλε πκθσλία (Green Deal) απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

λέαο πξνέδξνπ ηεο Κνκηζηφλ. Σν ζέκα απηφ αλέβεθε αξθεηά ςειά ζηελ αηδέληα ηεο 

ΔΔ, θαζψο ηα ζεκάδηα ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε γίλνληαη νινέλα θαη πην αηζζεηά 

ζηελ Γεξαηά Ήπεηξν θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξφζθαηεο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο 

ζηε Ν. Ακεξηθή (Ακαδφληνο),  επηδείλσζαλ  δξακαηηθά ην πεξηβαιινληηθφ ηζνδχγην 

ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Σν λέν Green Deal πεξηιακβάλεη ηα εμήο κέηξα γηα: 

α) Μείσζε εθπνκπψλ αεξίνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά ηνπιάρηζηνλ 50% κέρξη ην 2030, ζε 

ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, ελψ ν ηζρχσλ ζηφρνο ηα πεξηφξηδε θαηά 40%. 

β) Πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.  

γ) Δθηεηακέλν ζχζηεκα εκπνξίαο ξχπσλ. 

δ) Φφξν γηα λα απνθεπρζεί ε κεηαθνξά ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ρψξεο κε ρακειφηεξα φξηα εθπνκπψλ ξχπσλ. 

Γηα ηελ ηεθκεξησκέλε, αληηθεηκεληθή, ακεξφιεπηε θαη πιήξσο δηαθαλήο 

παξαθνινχζεζε φισλ ησλ παξαπάλσ νη δείθηεο ESG ζα παίμνπλ ζεκαληηθφ, αλ φρη 

ηνλ πξσηεχνληα ξφιν. 

Ήδε επξσπατθά funds ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη θεθάιαηα  2 ηξηο. $ πηέδνπλ κεγάινπο 

παίθηεο ηνπ θιάδνπ ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ, 

πξνεηδνπνηψληαο φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ην πξάμνπλ επηηπρψο, ζα κπνξνχζαλ λα 

ζέζνπλ ζε θίλδπλν ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο κνληέιν. 

Έλα άιιν κέηξν πνπ επηβάιεη ε ΔΔ είλαη ε θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε. Σν βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε επηβνιή πεξηβαιινληηθψλ θφξσλ. Σν πςειφ  εμσηεξηθφ 

πεξηβαιινληηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ππεξθαηαλάισζε 

θπζηθψλ πφξσλ  θαη ελέξγεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππεξπαξαγσγή ξχπσλ 

(θαηαλάισζε ιηγλίηε θαη ηαπηφρξνλα ππεξβνιηθέο εθπνκπέο ξχπσλ –CO2) πνπ 

ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία αιιά, ζπκβάιινπλ θαη ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ  

ζηελ ΔΔ πιένλ θνξνινγείηαη. Ζ ρξέσζε απηή γίλεηαη ζηηο ππφινγεο ρψξεο ( ε 

Διιάδα είλαη κία απφ απηέο) κε κεηαηφπηζε ελφο αηζζεηνχ πνζνζηνχ θνξνινγηθνχ 

βάξνπο απφ ηελ εξγαζία ζηελ ππεξθαηαλάισζε θπζηθψλ πφξσλ θαη δεκηνπξγίαο 

ξχπσλ. 

Απνξξίκκαηα: 

Απφ ην 2005 κέρξη ην 2018 ε κέζε πνζφηεηα αζηηθψλ απνβιήησλ (θαηά θεθαιή) 

κεηψζεθε θαηά 8% ζηελ ΔΔ, σζηφζν παξαηεξνχληαη δηαθνξεηηθέο ηάζεηο αλά ρψξα. 
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Γηα παξάδεηγκα ελψ παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ (θαηά θεθαιή) 

ζε Γαλία, Γεξκαλία, Μάιηα, Διιάδα θαη Σζερία, ελψ παξαηεξήζεθε κείσζε ζε 

Βνπιγαξία, Ηζπαλία, Οπγγαξία, Ρνπκαλία θαη Οιιαλδία. 

 ε απφιπηεο ηηκέο, ηα πςειφηεξα πνζνζηά αζηηθψλ απνβιήησλ (θαηά θεθαιή) 

ζεκεηψζεθαλ ζε Γαλία, Μάιηα, Κχπξν θαη Γεξκαλία, ελψ ηα ρακειφηεξα ζε 

Ρνπκαλία, Πνισλία, Σζερία θαη ινβαθία.  

ηελ νινκέιεηα ηνπ Απξηιίνπ (18 Απξηιίνπ 2019), νη επξσβνπιεπηέο αλαζεψξεζαλ 

ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο λένπο ζηφρνπο γηα ηελ αλαθχθισζε, ηε ζπζθεπαζία θαη ηελ 

πγεηνλνκηθή ηαθή. Ο ζηφρνο ησλ λέσλ απηψλ θαλφλσλ είλαη ε πξνψζεζε ηεο 

κεηάβαζεο πξνο ην πην βηψζηκν κνληέιν ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο. 

 

 

Δηθφλα 4.1.2: Μεξίδην Απνβιήησλ ζηελ ΔΔ  (Πεγή: Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην) 

https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180328STO00751/i-

diacheirisi-ton-apovliton-stis-chores-tis-ee-grafima 

Παξφιν πνπ ηα αζηηθά απφβιεηα απνηεινχλ κφλν ην 1/10 απφ ηνπο ζπλνιηθά 2.5 δηο 

ηφλνπο απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη εηεζίσο ζηελ ΔΔ, είλαη αξθεηά νξαηά θαη 

πνιχπινθα απφ ηε θχζε ηνπο. Οη πινπζηφηεξεο ρψξεο ηείλνπλ λα παξάγνπλ 

πεξηζζφηεξα απφβιεηα (θαηά θεθαιή), ελψ ν ηνπξηζκφο ζπκβάιιεη ζε πςειφηεξα 

πνζνζηά αζηηθψλ απνβιήησλ ζε Κχπξν θαη Μάιηα. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180227IPR98710
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180227IPR98710
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/circular-economy/20170120STO59356/the-circular-economy-package-new-eu-targets-for-recycling
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/circular-economy/20170120STO59356/the-circular-economy-package-new-eu-targets-for-recycling
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180328STO00751/i-diacheirisi-ton-apovliton-stis-chores-tis-ee-grafima
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180328STO00751/i-diacheirisi-ton-apovliton-stis-chores-tis-ee-grafima


94 

 

Ζ κείσζε ησλ απνβιήησλ θαη ε ζσζηή επεμεξγαζία ηνπο θξίλνληαη απαξαίηεηεο 

ψζηε λα κεησζνχλ νη επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ. Ζ ΔΔ ζηνρεχεη ζηελ πξφιεςε 

ησλ απνβιήησλ θαη ηελ φζν ην δπλαηφλ ζπρλφηεξε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

πξντφλησλ. Δάλ δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα, πξνηείλεηαη ε κέζνδνο ηεο 

αλαθχθισζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνκπνζηνπνίεζεο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ρξήζε ησλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Ζ επηβιαβέζηεξε ιχζε γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία, είλαη ε απιή δηάζεζε ησλ απνβιήησλ γηα παξάδεηγκα 

κέζσ πγεηνλνκηθήο ηαθήο, παξ’ φηη ζπληζηά κηα απφ ηηο θζελφηεξεο επηινγέο. 

 χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2018, ην 55% πεξίπνπ φισλ ησλ αζηηθψλ 

απνβιήησλ ζηελ ΔΔ αλαθπθιψλεηαη ή θνκπνζηνπνηείηαη. Οη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ πνηθίιινπλ σζηφζν ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ελψ αξθεηέο 

ρψξεο εμαθνινπζνχλ λα βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ 

δεκνηηθψλ ηνπο απνβιήησλ (ε Διιάδα πξσηνζηαηεί ζε απηή ηε δηαδηθαζία ηαθήο). 

 Οη ρψξεο ηεο βνξεηνδπηηθήο Δπξψπεο (Βέιγην, Οιιαλδία, νπεδία, Γαλία, Γεξκαλία, 

Φηιαλδία, Απζηξία) δελ ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδφλ θαζφινπ ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ 

απνξξηκκάησλ ηνπο, ελψ εθαξκφδνπλ επξέσο ηελ κέζνδν ηεο απνηέθξσζεο, ζε 

ζπλδπαζκφ  κε ηελ αλαθχθισζε. Ζ Γεξκαλία θαη ε Απζηξία είλαη νη ρψξεο κε ηα 

πςειφηεξα επίπεδα αλαθχθισζεο. 

 Ζ κέζνδνο ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο εμαθνινπζεί λα είλαη ε πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο 

δηάζεζεο απνβιήησλ ζε πνιιέο λνηηναλαηνιηθέο ρψξεο ηεο ΔΔ: 12 ρψξεο (πάλσ απφ 

ην 80% ζε Μάιηα, Διιάδα, Κχπξν θαη Ρνπκαλία, πάλσ απφ 60% ζε Κξναηία, 

Λεηνλία, ινβαθία, αιιά θαη ζε Βνπιγαξία, Ηζπαλία, Οπγγαξία, Σζερία, Πνξηνγαιία 

– πίλαθαο 3.1.1.2, ζει.51) ζηέιλνπλ ηα κηζά- ή θαη παξαπάλσ απφ ηα κηζά - 

απφβιεηά ηνπο ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο. Άιιεο ρψξεο (Δζζνλία, 

Λνπμεκβνχξγν, Γαιιία, Ηξιαλδία, ινβελία, Ηηαιία, Μεγάιε Βξεηαλία, Ληζνπαλία, 

Πνισλία) ζηέιλνπλ ζρεδφλ ην έλα ηξίην ή θαη ιηγφηεξν ησλ απνβιήησλ ηνπο ζε 

ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέζνδν ηεο απνηέθξσζεο ελψ 

αλαθπθιψλνπλ πάλσ απφ ην 40% (εθηφο ηεο Δζζνλίαο) ησλ νηθηαθψλ ηνπο 

απνβιήησλ. 

 Μεηαμχ ηνπ 2005 θαη ηνπ 2018, ε πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ πεξηνξίζηεθε 

ζεκαληηθά ζηηο εμήο ρψξεο: Δζζνλία, Φηιαλδία, ινβελία, Μεγάιε Βξεηαλία, 

Ηξιαλδία, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία θαη Οπγγαξία. Οη ζρεηηθέο επξσπατθέο νδεγίεο 

ζέηνπλ ζαλ βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ πξφιεςε δεκηνπξγίαο ζθνππηδηψλ θαη ηε 

κείσζε ησλ πνζνηήησλ ηνπο κέζσ ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηεο αλαθχθισζεο. 
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Αθνινπζνχλ ε θάζε είδνπο αλάθηεζε πιηθψλ θαη ελέξγεηαο θαη ζην ηέινο έλα κηθξφ 

πνζνζηφ ζα πξέπεη λα θαηαιήγεη ζην πεξηβάιινλ (ζηφρνο γηα ην 2035 λα είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ 1% - πίλαθαο 3.1.1.2, ζει.51). Οη νδεγίεο πξνζηάδνπλ φηη ε αλάθηεζε 

ησλ απνξξηκκάησλ πξέπεη λα θηάλεη ην 65% κε 70% θαη λα δηαρεηξηδφκαζηε πιένλ 

κφλν ην 35% κε 30%. Ζ νδεγία 2010/75/EU (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN ) 

νξίδεη αθξηβψο ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία waste–to–energy. 

Ζ ιχζε πνπ αθνινπζείηαη δηεζλψο είλαη αθξηβψο 

α) Ο δηαρσξηζκφο θαη ε αλαθχθισζε ησλ απνξξηκκάησλ, θαη 

β) ε ζεξκηθή επεμεξγαζία κφλν ηνπ ππνινίπνπ γηα ζπκπαξαγσγή ζεξκφηεηαο 

θαη Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΖΔ, waste–to–energy ). 

πλνιηθά ζήκεξα ζηελ Δπξψπε ιεηηνπξγνχλ 492 κνλάδεο waste–to–energy, (ζηνηρεία 

Confederation of European Waste to Energy Plan, CEWEP, https://www.cewep.eu/ ) 

εθηφο ησλ κνλάδσλ θαχζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ηξνθνδνηνχκελεο κε 96 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο, ήδε πξν δηαιεγκέλσλ  απνξξηκκάησλ. 

Σν waste–to–energy δελ αληαγσλίδεηαη ηελ αλαθχθισζε, αιιά ζπκβαδίδεη θαη 

ππνζηεξίδεη ηελ αλαθχθισζε πςειήο πνηφηεηαο. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο κε πνιχ 

κεγάια πνζνζηά αλαθχθισζεο, φπσο ε Απζηξία, ην Βέιγην, ε Γεξκαλία θαη ε 

Οιιαλδία (πίλαθαο 3.1.1.2, ζει. 51),   έρνπλ επίζεο πςειά πνζνζηά waste–to–

energy, ζαλ «θαηαβφζξα» γηα ξχπνπο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ έρνπλ κεηψζεη ηελ 

πγεηνλνκηθή ηαθή ζην κεδέλ (απφ 1% έσο 3%.  

      4.1.3 ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ 

Ο δεχηεξνο ππιψλαο ηνπ ηξίπηπρνπ πεξηβάιινλ – θνηλσληθή επεκεξία – εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ζρεηίδεηαη αθελφο κε πξαθηηθέο γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ, κε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε παηδεία – κφξθσζε, κε ηε 

βησζηκφηεηα ζηα πεδία παξαγσγήο – εξγαζίαο, πξφζβαζε ζε αλαλεψζηκε ελέξγεηα – 

ηξνθή θαη λεξφ, αιιά θαη κε πνιηηηθέο  πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά εξγαζίαο, φπσο νη 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ή ε παξνπζία θαη ειεπζεξία ησλ ζπλδηθάησλ, ε ζπκκεηνρή 

γπλαηθψλ θ.ά.  

Παηδεία:  

Ζ ΔΔ ζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ λα παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο ηνπο 

ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Πξνσζεί επίζεο ηελ πνιπγισζζία 

ζηελ Δπξψπε, ζπκβάιινληαο ζηε δηδαζθαιία θαη ζηελ εθκάζεζε γισζζψλ, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN
https://www.cewep.eu/
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ελζαξξχλνληαο ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ, ησλ αζθνπκέλσλ,  ηελ αληαιιαγή 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηελ ακνηβαία κάζεζε, κε ζηφρν: 

▪ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πξάμε ε δηά βίνπ κάζεζε θαη ε θηλεηηθφηεηα 

▪ λα βειηησζνχλ ε πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο θαηάξηηζεο 

▪ λα πξνσζεζνχλ ε ηζφηεηα, ε θνηλσληθή ζπλνρή θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηψλ 

▪ λα θαιιηεξγεζνχλ ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε θαηλνηνκία θαη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην πιαίζην εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, ε ΔΔ εθαξκφδεη πνιηηηθέο ζε ηνκείο φπσο: 

 πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη θξνληίδα 

 ζρνιεία 

 επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

 ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

 εθπαίδεπζε ελειίθσλ  

Οη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ πιένλ μεθηλήζεη κηα, δεχηεξε, θάζε 

δηεζλνπνίεζεο ησλ παλεπηζηεκίσλ ηνπο (ε Διιάδα δελ έρεη αθφκε αξρίζεη ηελ πξψηε 

θάζε) πνπ πξνζπαζεί λα ζπλδξάκεη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ζηε δηακφξθσζε ελφο 

λένπ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ.  

Τγεία:  

Ζ ΔΔ ζπκπιεξψλεη ηηο εζληθέο πνιηηηθέο πγείαο ζηεξίδνληαο ηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο 

γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ, ηε ζπγθέληξσζε πφξσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

θνηλψλ πξνθιήζεσλ. Πέξαλ ηεο θαηάξηηζεο λνκνζεζίαο θαη πξνηχπσλ γηα ηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πγείαο ζε επίπεδν ΔΔ, ρξεκαηνδνηεί έξγα ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο ζε φιε ηελ ΔΔ. Ζ πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ πγεία επηθεληξψλεηαη ζηελ 

πξνζηαζία θαη ηε βειηίσζε ηεο πγείαο, ζηελ ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ Δπξσπαίσλ 

ζε ζχγρξνλε θαη απνηειεζκαηηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ζηνλ ζπληνληζκφ ηεο 

αληηκεηψπηζεο ηπρφλ ζνβαξψλ απεηιψλ γηα ηελ πγεία πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο απφ 

κία ρψξεο ηεο ΔΔ. Ζ πξφιεςε θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ αζζελεηψλ παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε δεκφζηα πγεία. Ζ πξφιεςε αγγίδεη 

πνιινχο ηνκείο, φπσο ηνλ εκβνιηαζκφ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο κηθξνβηαθήο αληνρήο, 

δξάζεηο θαηά ηνπ θαξθίλνπ θαη ηελ ππεχζπλε επηζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ. 

http://ec.europa.eu/education/policies/early-childhood-education-and-care_el
http://ec.europa.eu/education/policies/school/about-school-policy_el
http://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en
http://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/about-higher-education-policy_el
http://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-learning_en
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Γχν εηδηθνί νξγαληζκνί ζηεξίδνπλ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

πγεία. Σν Δπξσπατθφ Κέληξν Πξφιεςεο θαη Διέγρνπ ησλ Νφζσλ αμηνινγεί θαη 

παξαθνινπζεί ηηο απεηιέο απφ λενεκθαληδφκελεο λφζνπο κε ζηφρν ηνλ ζπληνληζκφ 

ηεο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Ο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ δηαρεηξίδεηαη ηελ 

επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο φισλ ησλ θαξκάθσλ ζηελ ΔΔ. 

Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηα θνηλσληθά θξηηήξηα είλαη θαη ην ζχζηεκα πγείαο 

ησλ ρσξψλ, γηαηί παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν φρη κφλν ζηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ 

πνιηηψλ, αιιά θαη γηαηί είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, κε 

ηελ εξγαζία θαη ηελ ζπληαμηνδφηεζε ησλ πνιηηψλ. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην πνπ 

επηηπγράλεη πςειέο επηδφζεηο ζην ζχζηεκα πγείαο παγθνζκίσο, ε αμηνιφγεζε ησλ 

κνλάδσλ πγείαο, είλαη ζπλερήο θαη ηα λνζνθνκεία θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηηο 

επηδφζεηο ηνπο ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο, «εμαηξεηηθφ», «θαιφ», «ρξεηάδεηαη 

βειηηψζεηο» θαη «αλεπαξθέο».  

Σξνραία Αηπρήκαηα: ε πεξίπνπ 25.000 ππνινγίδνληαη νη ζάλαηνη πνπ νθείινληαη 

ζε ηξνραία αηπρήκαηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2017, δειαδή 50 ζαλαηεθφξα 

αηπρήκαηα αλά εθαηνκκχξην θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε  ε 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, (Eurostat ). Ο εηήζηνο αξηζκφο ησλ 

ζαλάησλ ζηνπο δξφκνπο ηεο ΔΔ παξακέλεη ζηαζεξφο θνληά ζηνπο 25.000 απφ ην 

2013, έπεηηα απφ κηα ζηαζεξή κείσζε απφ ηνπο 43.000 πνπ ήηαλ ην 2007.  

χκθσλα κε ηελ Eurostat ηα ζαλαηεθφξα ηξνραία επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ 

αληηπξνζψπεπαλ ζρεδφλ ην ήκηζπ (46%) φισλ ησλ ζαλαηεθφξσλ ηξνραίσλ 

αηπρεκάησλ ην 2017, αθνινπζνχκελα απφ ζαλάηνπο πεδψλ (21%), κνηνζηθιεηηζηψλ 

(15%), πνδειάησλ (8%) θαη ζαλάηνπο ζε άιιεο κνξθέο νδηθψλ κεηαθνξψλ (10%). 

ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ε Βνπιγαξία θαηέρεη ηελ πςειφηεξε ζέζε ζηελ θαηεγνξία 

επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ κε 64 ζαλάηνπο αλά εθαηνκκχξην θαηνίθνπο, πνπ είλαη 

ζρεδφλ εμαπιάζηνο απφ εθείλνλ ηεο Μάιηαο (11 θαη πάιη γηα ην 2017.). ηελ Κχπξν 

ζπλνιηθά 10 ηέηνηνη ζάλαηνη έρνπλ θαηαγξαθεί ην 2016, ελψ γηα ηελ Διιάδα ν 

αξηζκφο ησλ λεθξψλ ήηαλ 34 γηα ην 2016 θαη 28 γηα ην 2017. 

Δηδηθφηεξα ζηελ Κχπξν ζεκεηψζεθαλ 54,2 ζάλαηνη απφ ηξνραία αηπρήκαηα αλά 

εθαηνκκχξην θαηνίθνπο ην 2016, εθ ησλ νπνίσλ ηα 11,8 κε επηβαηηθά απηνθίλεηα, 7,1 

κε νρήκαηα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, 1,2 κε ιεσθνξεία θαη πνχικαλ 0,0 κε 

πνδήιαηα 2,4 κε κνηνπνδήιαηα, 11,8 κε κνηνζηθιέηεο, 16,5 αθνξνχζαλ πεδνχο θαη 

3,5 κε άιια κέζα. Γηα ηελ Διιάδα ην πνζνζηφ ήηαλ 67,9 γηα ην 2017, εθ ησλ νπνίσλ 
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27,5 αθνξνχζε επηβαηεγά απηνθίλεηα, 6,1 εκπνξηθά νρήκαηα, 0,0 ιεσθνξεία θαη 

πνχικαλ, 1,0 πνδήιαηα, 3,0 κνηνπνδήιαηα, 20,1 κνηνζηθιέηεο, 11,0 πεδνχο θαη 0,3 

άιια κέζα. 

ηηο 16 Απξηιίνπ 2018, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ςήθηζε λένπο θαλφλεο γηα ηελ 

ππνρξεσηηθή θαζηέξσζε 30 ραξαθηεξηζηηθψλ αζθαιείαο γηα ηα λέα απηνθίλεηα, 

φπσο είλαη ην επθπέο ζχζηεκα ειέγρνπ ηαρχηεηαο, ε ζπζθεπή πξνεηδνπνίεζεο γηα 

ηελ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ θαη ην ζχζηεκα πέδεζεο έθηαθηεο αλάγθεο. 

Οη ππνρξεσηηθέο ηερλνινγίεο αζθαιείαο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηε δηάζσζε 

πάλσ απφ 25.000 δσψλ θαη ηελ απνηξνπή ηνπιάρηζηνλ 140.000 ηξαπκαηηζκψλ έσο ην 

2038, δεδνκέλνπ φηη ην 95% ησλ αηπρεκάησλ νθείιεηαη ζε αλζξψπηλν ιάζνο. 

 

 

Δηθφλα 4.1.3: Θαλαηεθόξα Σξνραία Αηπρήκαηα ζηε Δπξώπε αλά θαηεγνξία 

νρήκαηνο (Πεγή: Eurostat) 
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Γηα λα γίλνπλ πην αζθαιείο νη επξσπατθνί δξφκνη, ε ΔΔ εληζρχεη επίζεο ηνπο θαλφλεο 

γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ  θαη εξγάδεηαη γηα ηε 

δηαζθάιηζε θνηλψλ θαλφλσλ γηα απηνθηλνχκελα νρήκαηα. 

      4.1.4 ΓΔΙΚΣΔ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

ρη κφλν ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζηελ ΔΔ, κεγάιν πνζνζηφ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ 

ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα είλαη ιηγφηεξν ειθπζηηθέο ζε επελδχζεηο, βάζεη 

ησλ δεηθηψλ ESG, ρσξίο θαλ λα γλσξίδνπλ πσο κπνξνχλ λα γίλνπλ ειθπζηηθέο ζε 

κεγάια επελδπηηθά Funds.  

πρλά, νη δείθηεο ESG απνθαινχληαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθνί, αιιά ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζήο ηνπο 

απφ κηα εηαηξεία έρεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. Οη επελδπηέο παγθνζκίσο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο ESG πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ πφζν αλζεθηηθή 

είλαη κηα εηαηξεία θαη θαηά πφζν κπνξεί λα αληηκεησπίζεη πξνθιήζεηο θαη λα 

αμηνπνηήζεη επθαηξίεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη. 

ε ζπλδπαζκφ κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, νη πιεξνθνξίεο ESG επηηξέπνπλ 

ζηνπο επελδπηέο λα απνθηήζνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο εηαηξείαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθήο ηεο ζέζεο. Σαπηνρξφλσο, νη εμειίμεηο ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ 

αθνξνχλ ηε δεκνζηνπνίεζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

ελζσκάησζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ζηηο παξαδνζηαθέο ζηξαηεγηθέο 

επελδχζεσλ θαζψο θαη ζηηο αμηνινγήζεηο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, επεξεάδνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλφκαζηε ηελ εηαηξηθή ινγνδνζία ζε ζέκαηα βηψζηκεο 

αλάπηπμεο.  

ηελ ΔΔ ηα πεξηζζφηεξα θεθάιαηα πιένλ θαηεπζχλνληαη ζε επηρεηξήζεηο γλψζεηο ( ε 

ΔΔ πζηεξεί ζεκαληηθά ζε ζχγθξηζε κε ηελ Κίλα θαη ηηο ΖΠΑ). Οη επηρεηξήζεηο 

γλψζεηο σθεινχληαη ηδηαηηέξσο απφ ηηο ιεγφκελεο « νηθνλνκίεο ζπγθέληξσζεο» 

(economies of agglomeration). Γειαδή, πξέπεη νη επηρεηξήζεηο απηέο λα έρνπλ θνληά 

ηνπο πνιιέο παξφκνηεο, γηα λα αληαιιάζνπλ ηδέεο ηα ζηειέρε, θαη λα βξίζθνπλ 

έκπεηξα άηνκα νη πην λέεο κνλάδεο. Να έρνπλ δίπια ηνπο παλεπηζηήκηα θαη 

εξεπλεηηθά θέληξα/εξγαζηήξηα, γηα λα θπθινθνξνχλ νη επηζηήκνλεο αλάκεζα ζε 

ζεσξία θαη πξάμε. Έηζη απμάλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο, θαη νη επελδπηέο – 

αλαιπηέο δίλνπλ πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηνπο ESG δείθηεο γηα ηηο ρψξεο θαη ηηο 

πεξηνρέο πνπ εθαξκφδεηαη ε αλσηέξσ πνιηηηθή – δηαδηθαζία. 

 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0129(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0129(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20190110STO23102/autonoma-autokinita-stin-ee-apo-epistimoniki-fantasia-se-apti-pragmatikotita
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Μεηνδνηηθνί Γηαγσληζκνί – Δπελδύζεηο: 

Οη πνιηηηθέο γηα ηηο επξσπατθέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαηαξηίδνληαη απφ ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Δζσηεξηθήο Αγνξάο, Βηνκεραλίαο, Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ΜΜΔ (ΓΓ 

GROWTH). Οη νδεγίεο ηεο ΔΔ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ νη νπνίεο έρνπλ σο 

βαζηθέο αξρέο ηε δηαθάλεηα, ηνλ αλνηθηφ δηαγσληζκφ θαη ηελ πγηή δηαδηθαζηηθή 

δηαρείξηζε, θαιχπηνπλ δηαγσληζκνχο ησλ νπνίσλ ε αμία αλακέλεηαη λα μεπεξλά έλα 

νξηζκέλν αλψηαην φξην. Έρνπλ ζπληαρζεί κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε κηαο 

αληαγσληζηηθήο, αλνηθηήο θαη απνηειεζκαηηθά ξπζκηδφκελεο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ζπκβάζεσλ - θάηη ην νπνίν είλαη ζεκειηψδεο γηα ηε ζσζηή ρξήζε ησλ δεκνζίσλ 

θεθαιαίσλ. 

ινη νη δεκφζηνη δηαγσληζκνί γηα ζπκβάζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκβαζηαθέο αμίεο πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ζην πκπιήξσκα, ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ζεηξά S, Δπίζεκε Δθεκεξίδα S ή ΔΔ S) θαη λα 

δεκνζηεχνληαη ζε φιε ηελ ΔΔ. 

ηελ ΔΔ φιεο νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ δηελεξγνχλ ηα θξάηε κέιε αλαηίζεληαη απφ 

ρξήζηεο θνλδπιίσλ θαη απφ νληφηεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε εηδηθέο, Με 

αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο (φπσο νη ηνκείο π.ρ. ελέξγεηαο, πδάησλ, δεκνζίσλ 

κεηαθνξψλ, ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θ.ιπ.) κε ζθνπφ ηελ αγνξά ππεξεζηψλ, 

πξνκεζεηψλ ή εθηέιεζεο έξγσλ. πλήζσο φιεο νη ζπκβάζεηο κεζαίαο ή κεγάιεο αμίαο 

πξέπεη λα αλαηίζεληαη κέζσ αληαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ (ππνβνιή πξνζθνξψλ) αλ 

θαη ηζρχνπλ απνθιεηζκνί θαη εμαηξέζεηο φπσο αγνξά αθηλήησλ, πεξηπηψζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο θαη θαηαζηάζεηο φπνπ ππάξρεη κφλν έλαο πηζαλφο πξνκεζεπηήο.  

Οη ζπλήζεηο ηξφπνη αλάζεζεο  δηελέξγεηαο  δηαγσληζκνχ αθνινπζνχλ είηε αλνηθηή 

δηαδηθαζία (νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα ππνβάιεη πιήξε πξνζθνξά θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπρλφηεξα γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο), είηε θιεηζηή δηαδηθαζία ( ζπκκεηέρεη 

νπνηνζδήπνηε, αιιά κφλν απηνί πνπ επηιέγνληαη ππνβάινπλ πξνζθνξέο). 

Κάζε ρξφλν δεκνζηεχνληαη απφ δεκφζηεο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πξνθεξχμεηο πξνκεζεηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ αμίαο πεξίπνπ 300.000.000.000 Δπξψ. 

Καζεκεξηλά, ην πκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο δεκνζηεχεη πεξηζζφηεξεο 

απφ 1 000 πξνθεξχμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

▪ Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ απφ φια ηα θξάηε 

κέιε ηεο ΔΔ. 

http://ec.europa.eu/growth/
http://ec.europa.eu/growth/
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation/index_en.htm
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▪ πκβάζεηο ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο (γηα ηνπο ηνκείο χδαηνο, ελέξγεηαο, 

κεηαθνξψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ). 

▪ Γεκφζηεο ζπκβάζεηο απφ ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ. 

▪ πκβάζεηο εμσηεξηθήο βνήζεηαο θαη Δπξσπατθνχ Σακείνπ Αλάπηπμεο 

(ρψξεο ΑΚΔ). 

▪ Πξνγξάκκαηα Phare, Tacis θαη άιιεο ζπκβάζεηο απφ ηα θξάηε ηεο θεληξηθήο 

θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

▪ ρέδηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ 

(ΔΣΔπ), ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) θαη ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ). 

▪ πκβάζεηο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν (Ηζιαλδία, Ληρηελζηάηλ 

θαη Ννξβεγία). 

▪ πκβάζεηο δπλάκεη ηεο ζπκθσλίαο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Γ), πνπ 

ζπλάθζεθε ζην πιαίζην ηεο γεληθήο ζπκθσλίαο δαζκψλ θαη εκπνξίνπ/ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ), απφ ηελ Διβεηία. 

▪ Πξνθεξχμεηο πνπ αθνξνχλ επξσπατθνχο νκίινπο νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ 

(ΔΟΟ). 

▪ Γεκφζηεο ζπκβάζεηο γηα αεξνπνξηθέο ππεξεζίεο. 

Σα ειάρηζηα φξηα ζπκβαηηθήο αμίαο άλσ ησλ νπνίσλ κηα πξφζθιεζε ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε νξίδνληαη ζηηο 

θνηλνηηθέο νδεγίεο. Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηχπν ηεο 

ζχκβαζεο, ηε ζπκβαηηθή αμία (ειάρηζηα φξηα) θαη ηηο ζρεηηθέο θνηλνηηθέο νδεγίεο. 

Α/Α ΣΤΠΟ ΤΜΒΗ ΔΛΑΥΙΣΟ ΟΡΙΟ 

1. πκβάζεηο Γεκνζίσλ Έξγσλ 5.548.000 Δπξώ 

2. πκβάζεηο Παξνρήο Τπεξεζηώλ 221.000 Δπξώ  

3. πκβάζεηο Πξνκεζεηώλ 221.000 Δπξώ 

4. Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο ζηνπο Σνκείο ησλ  

Τδάησλ, Δλέξγεηαο θαη Μεηαθνξώλ 

 

443.000 Δπξώ 

Πίλαθαο 4.1.4: Διάρηζηα Οηθνλνκηθά Όξηα πκβάζεσλ ΔΔ (Πεγή: Γεληθή 

Γηεχζπλζε EE Growth)  

ηηο ρψξεο κέιε ηνπ Ο.Ο..Α., νη δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

αλέξρνληαη ζε πςειά επίπεδα θαη θζάλνπλ αθφκε θαη ην 20% ηνπ Α.Δ.Π. ε ζρεηηθή 

κειέηε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Public Procurement Indicators 2018, Brussels, 5 
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December 2018), εθηηκάηαη φηη ην 2017, ην χςνο ηεο δαπάλεο γηα δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο ζηηο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλήιζε ζην 19% ηνπ θνηλνηηθνχ 

Α.Δ.Π., επίπεδν ζην νπνίν θπκάλζεθε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. 

ηελ ίδηα κειέηε, ηα αληίζηνηρα κεγέζε πνπ αθνξνχλ ζηελ Διιάδα εθηηκάηαη φηη 

αλήιζαλ ζε 18,4 δηζ. επξψ ή ζε πνζνζηφ 9,8% ηνπ Α.Δ.Π. 

Αλεξγία: 

ηελ Δπξσδψλε ε αλεξγία ζπλερίδεη λα κεηψλεηαη. πσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία 

ηεο Eurostat,  ηνλ Οθηψβξην (2019) ε αλεξγία ζηελ Δπξσδψλε ππνρψξεζε ζην 7,5% 

ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ (7,6% ηνλ Αχγνπζην), ελψ ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2018 

ήηαλ ζην 8,0%. Πξφθεηηαη γηα ην ρακειφηεξν επίπεδν αλεξγίαο ζηελ Δπξσδψλε απφ 

ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008, δειαδή άλσ ησλ 11 εηψλ, κε απνηέιεζκα ε αλεξγία λα έρεη 

επαλέιζεη ζηα πξν ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο επίπεδα. 

ην ζχλνιν ηεο Δ.Δ. ε αλεξγία παξέκεηλε ακεηάβιεηε ζηα επίπεδν ηνπ επηεκβξίνπ, 

δειαδή 6,3%, ελψ έλαλ ρξφλν λσξίηεξα ήηαλ ζην 6,7%. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ 

Δ.Δ. ήηαλ ην ρακειφηεξν πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ Δ.Δ. απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000, 

φηαλ ε Eurostat  μεθίλεζε ηηο κεληαίεο κεηξήζεηο ηεο αλεξγίαο. Οη θαιχηεξεο 

επηδφζεηο ζηελ Δπξσδψλε θαηαγξάθεθαλ ζηε Γεξκαλία (3,1%) θαη ζηε Μάιηα 

(3,4%), ελψ νη ρεηξφηεξεο ζηελ Διιάδα (16,7%) θαη ζηελ Ηζπαλία (14,2). Σνλ 

Οθηψβξην ε Δ.Δ. είρε 15,583 εθαη. άλεξγνπο, εθ ησλ νπνίσλ 12,334 εθαηνκκχξηα 

αθνξνχζαλ ηελ Δπξσδψλε. ε έλα έηνο ε αλεξγία κεηψζεθε θαηά 939.000 άηνκα 

ζηελ Δ.Δ., εθ ησλ νπνίσλ 761.000 ζηελ Δπξσδψλε. 

Σνλ ίδην κήλα, ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ειηθίαο θάησ ησλ 25 εηψλ θπκάλζεθε ζην 

ζχλνιν ηεο Δ.Δ. ζηα 3,240 εθαη. άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 2,261 εθαηνκκχξηα 

αθνξνχζαλ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο. Μέζα ζε έλα έηνο νη άλεξγνη απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο κεηψζεθαλ ζηελ Δπξσδψλε θαηά 147.000. Σα ςειφηεξα πνζνζηά 

αλεξγίαο ζηνπο λένπο θαηέγξαςαλ ε Διιάδα θαη ε Ηζπαλία θαη ηα ρακειφηεξα ε 

Γεξκαλία θαη ε Οιιαλδία. Πέληε ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο (Γεξκαλία, Οιιαλδία, 

Απζηξία, ινβελία, Μάιηα) θαηέγξαςαλ κνλνςήθην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηνπο λένπο. 

Γηα ηελ Δπξσδψλε, ε Κνκηζηφλ πξνβιέπεη φηη ε αλεξγία to 2019 ζα θπκαλζεί ζην 

7,6%, ελψ ζα ππνρσξήζεη ζην 7,4 % ην 2020 θαη 7,3 % ην 2021.   
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Πίλαθαο 4.1.5: Αλεξγία Δπξσδώλεο (Πεγή: Eurostat) 

4.2 ΤΓΚΡΙΗ ΔΔ ΚΑΙ ΔΛΛΑΓΟ  ΣΟΤ ΓΔΙΚΣΔ  ESG – 

      ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΓΡΑΔΙ 

Μηα πξφζθαηε έξεπλα, θαη ε αληίζηνηρε έθζεζε πνπ πξνέθπςε, απφ ηελ εηαηξία 

νηθνλνκηθψλ εξεπλψλ Morningstar, ηαμηλνκεί ηεο ρψξεο ηεο ΔΔ, αιιά θαη άιιεο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Ζ ηαμηλφκεζε απηή γίλεηαη κε βάζε ηνπο βαζκνχο πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ νη εηαηξίεο απηψλ ησλ ρσξψλ, πνπ έρνπλ ελζσκαηψζεη θξηηήξηα 

πεξηβαιινληηθήο αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο (Δ), θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο (S) 

θαη νξζήο δηαθπβέξλεζεο (G).     

χκθσλα κε ηελ έθζεζε απηή, νη ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο δηαθξίλνληαη γηα ηηο 

επηδφζεηο ηνπο βάζεη ησλ δεηθηψλ ESG, κε ηε Γαλία λα πξνεγείηαη φζνλ αθνξά ηνπο 

θνηλσληθνχο δείθηεο (S) θαη ηελ Οιιαλδία λα μερσξίδεη ζε επίπεδν εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο (G).  
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       4.2.1.   ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ 

Δθπνκπέο Γηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2), Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ),  

Δλεξγεηαθή Καηαλάισζε θαη Πνιηηηθή γηα ηελ Κιηκαηηθή αιιαγή. 

Ζ Πνξηνγαιία επηηπγράλεη πςειή επίδνζε ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο. Απηφ 

απνδίδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε (Morningstar), ζηηο θηιηθέο γηα ην πεξηβάιινλ 

δξάζεηο πνπ εθαξκφδεη ε πνξηνγαιηθή εηαηξεία ειεθηξηζκνχ Energias de Portugal 

(EDP), ε νπνία δηαζέηεη αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε Πνξηνγαιία, Ηζπαλία θαη ΖΠΑ, 

αιιά θαη πδξνειεθηξηθέο ζηε Βξαδηιία.  

Ζ Διιάδα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε θηλείηαη νξηαθά, φζνλ αθνξά ηελ ελζσκάησζε 

ζηξαηεγηθψλ κε πεξηβαιινληηθφ πξφζεκν. Παξφιν πνπ ε λνκνζεζία είλαη επαξθήο, 

δπζηπρψο νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη δελ επαξθνχλ θαη δελ πξνζαξκφδνληαη 

άκεζα ζηηο επξσπατθέο νδεγίεο.    

Οη θπξηφηεξνη άμνλεο γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ κείγκαηνο ηεο 

Διιάδαο θαη ηελ απαλζξαθνπνίεζε, είλαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο λέσλ έξγσλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα ησλ δηθηχσλ λα ζηεξίδνπλ ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. Ζ ελεξγεηαθή κεηάβαζε είλαη ζε εμέιημε, φπσο 

ζπκβαίλεη ήδε ζε άιιεο ρψξεο πνπ εθαξκφδνπλ ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα ηα νπνία 

πξνσζνχλ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Ζ πινπνίεζε γίλεηαη κε ηελ απφζπξζε 

νξηζκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ κφλν σο 

κεηαβαηηθνχ θαπζίκνπ θαη φρη σο κίαο καθξνπξφζεζκεο ιχζεο, ελψ 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί φπσο ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ ζηακαηνχλ 

ηε ρξεκαηνδφηεζε λέσλ κνλάδσλ παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην 2021 θαη κεηά. 

Ζ απινχζηεπζε θαη ε βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ αδεηνδφηεζεο, είλαη ν 

θχξηνο ζηφρνο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ην ρξνλνδηάγξακκα 

γηα πινπνίεζε λέσλ έξγσλ απφ ΑΠΔ. Ζ Διιάδα έρεη ζεκεηψζεη ηεξάζηηα πξφνδν ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, σζηφζν, ην πεξίπινθν ξπζκηζηηθφ πιαίζην πεξηιακβάλεη κηα 

ππεξβνιηθά καθξνρξφληα δηαδηθαζία γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

αδεηνδφηεζεο. πγρξφλσο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζηαζεξφηεηα ησλ 

δηθηχσλ, ε ελζσκάησζε ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο κπαηαξηψλ ζε λέα έξγα 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζα έρεη επίζεο θαζνξηζηηθφ αληίθηππν, ζπκβάιινληαο 

ζηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο φηαλ ε δηαζεζηκφηεηα ησλ αλαλεψζηκσλ πφξσλ 

είλαη ρακειή. 

Σν 2020 ζα είλαη έλα έηνο νξφζεκν γηα ηνλ ειιεληθφ ελεξγεηαθφ ηνκέα, κε ηελ 

απειεπζέξσζε θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο αγνξάο λα απμάλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν 
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ηηο πξνζδνθίεο. Ζ Κπβέξλεζε έρεη αλαθνηλψζεη κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ελεξγεηαθή κεηάβαζε θαη ηελ ζηξνθή ζε έλα πην πξάζηλν κέιινλ, ζέηνληαο ζηφρνπο 

φπσο ε πιήξεο θαηάξγεζε ηνπ ιηγλίηε έσο ην 2028 θαη ε δηείζδπζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεξψλ ελέξγεηαο θαηά ηνπιάρηζηνλ 35% ζην ελεξγεηαθφ κείγκα έσο ην 

2030. Ζ Διιάδα θηινδνμεί λα αγθαιηάζεη ηελ πξάζηλε ελέξγεηα, θάηη πνπ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη βξίζθεηαη ζηαζεξά δίπια ζηελ ππφινηπε 

Δπξψπε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δπηπιένλ, ε ζηξνθή ζηελ 

πξάζηλε νηθνλνκία έρεη αλακθίβνια αλαβαζκίζεη ηελ αμία ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνθίι 

ηεο Διιάδαο, κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο δηεζλψλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη ηεο ελίζρπζεο 

ησλ ζρέζεσλ κε βαζηθνχο παίθηεο ζηελ αγνξά ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Ζ 

εθαξκνγή ελφο Green Deal (αληίζηνηρν κε ηεο ΔΔ), ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, κε 

επηηάρπλζε ηεο απφζπξζεο ησλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ θαη αλάδεημε πξάζηλσλ 

ηερλνινγηψλ, ζαλ θπξίαξρεο ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο 

κεζνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο ΓΔΖ ζήκεξα. Ο 

ζηφρνο ηνπ business plan είλαη 1GW εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ΑΠΔ έσο ην 2024 (ΓΔΖ, 

https://www.dei.gr/el ).    

Μέζα ζηα πιαίζηα απηά θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2019 ε Γηυπνπξγηθή 

επηηξνπή απνθάζηζε ηα εμήο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή. 

► Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ηεο αλάπηπμεο θσηνβνιηατθώλ θαη 

αηνιηθώλ ζηαζκώλ ζπλνιηθήο ηζρύνο 177MW, ησλ εηαηξεηψλ EAST PV Α.Δ. θαη 

NOTIAS S.A. εηαηξίεο ηνπ Γαιιηθνχ Οκίινπ TOTAL EREN S.A. Σν ζπλνιηθφ 

θφζηνο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζηα 172 εθαηνκκχξηα επξψ. Ζ επέλδπζε αθνξά ηελ 

αλάπηπμε ζπλνιηθά 16 ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ 

ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 177 MW ζηνπο Ννκνχο εξξψλ θαη Βνησηίαο. 

► Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ ζπλνιηθήο ηζρύνο 284 

MW, ηεο εηαηξείαο «CONSORTIUM SOLAR POWER SYSTEMS S.A.», ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 214 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Ζ επέλδπζε αθνξά ηελ αλάπηπμε 

θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ειεθηξηθήο ηζρχνο 284 MW  ζε 

12 πεξηνρέο ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο ηεξεάο Διιάδαο. (Διιεληθή Γεκνθξαηία/Τπ. 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ/ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή,  

http://www.mindev.gov.gr/diypourgiki-stratig-ependyseon/ ). 

Γηα ηελ ελέξγεηα απφ θσηνβνιηατθά,  ν ζηφρνο είλαη νη παιηέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα 

αλελεξγά νξπρεία ηεο ΓΔΖ λα γεκίζνπλ κε απηά. Ζ ΓΔΖ έρεη θαηαζέζεη αηηήζεηο γηα 

άδεηεο παξαγσγήο έξγσλ 1,5GW, ηα νπνία ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηα εδάθε ησλ 

https://www.dei.gr/el
http://www.mindev.gov.gr/diypourgiki-stratig-ependyseon/
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πεξηνρψλ εμφξπμεο ιηγλίηε. Απηφ ζα εμνηθνλνκήζεη ζεκαληηθνχο πφξνπο γηαηί ήδε 

ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο νη γξακκέο ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.   

Ζ κεγάιε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ΓΔΖ ζηε ιηαληθή αγνξά πνπ παξαηεξείηαη 

πξφζθαηα, επλνεί ηε ζπγθξφηεζε ζρεκάησλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο πσιήζεηο ζε 

πειάηεο κε ίδηα παξαγσγηθά κέζα, ηα νπνία ζπκπιεξψλνπλ ή εμηζνξξνπνχλ κέζσ 

ησλ νξγαλσκέλσλ αγνξψλ (spot, forward, futures, e.t.c.). Αλ ε βάζε απηψλ ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ γίλνπλ κφλν νη ΑΠΔ (απαηηείηαη έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην, κηθξνχ 

ρξνληθνχ νξίδνληα,  κε κνλάδεο αεξίνπ θαη πφξσλ εμηζνξξφπεζεο, κέρξη λα είλαη 

κφλν ΑΠΔ) ηφηε ζα επηηεπρζεί πςειή επίδνζε ηεο ρψξαο ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

ESG δείθηεο. ην επφκελν δηάζηεκα, είλαη ζρεδφλ βέβαην, φηη ζα δνχκε θαη ζηελ 

Διιάδα, κεγάιεο αιιαγέο ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή θαη ζηε δνκή ηνπ 

αληαγσληζκνχ, δειαδή εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο, θαζψο θαη καθξνρξφληεο 

ζπκβάζεηο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί πξνζαξκνγή ζηα λέα νηθνλνκηθά ζεκέιηα ηεο 

αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.     

ε απηήλ ηελ πνιιά ππνζρφκελε ζηηγκή γηα ην ελεξγεηαθφ κέιινλ ηεο Διιάδαο, ε 

ζπδήηεζε γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ελέξγεηαο δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί κφλν 

ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, αιιά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηνπο ηνκείο 

ησλ δηκεξψλ ζπκβάζεσλ αγνξαπσιεζίαο ελέξγεηαο (Bilateral PPA’s) θαη ηεο 

ειεθηξνθίλεζεο. Σν έηνο πνπ έξρεηαη είλαη θξίζηκν γηα ηελ ελεξγεηαθή κεηάβαζε ηεο 

Διιάδαο θαη ε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη ε Πνιηηεία γηα ηα επφκελα 

ρξφληα ζίγνπξα ζα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα έλαλ επξχηεξν θαη νπζηαζηηθφ 

δηάινγν ζρεηηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζηε ρψξα καο, κε ηελ ειιεληθή ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή λα αλαβαζκίδεη ηελ βησζηκφηεηα ζε έλαλ νπζηαζηηθφ παξάγνληα. 

Αλαβαζκίδνληαο ηελ ελεξγεηαθή καο πνιηηηθή επηηπγράλνπκε ηφζν ζε θξαηηθφ φζν 

θαη ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν ηελ αχμεζε ησλ δεηθηψλ ESG αθελφο, θαη αθεηέξνπ ε 

ρψξα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. Έηζη ζα ππάξμεη 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα επελδχζεη θαη αλάπηπμε. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζηξνθήο πξνο ηελ «πξάζηλε» ελέξγεηα είλαη ην πξψην 

«πξάζηλν» νκφινγν πνπ εμέδσζε ε εηαηξία «ΣΔΡΝΑ Δλεξγεηαθή». Τπεξθαιχθζεθε 

ηξείο θνξέο ην πνζφ ησλ 150 εθαηνκκπξίσλ θαη ην επηηφθην ήηαλ 2,7% ( κέζα ζηα 

ρακειά φξηα πνπ είραλ ζέζεη νη αλάδνρνη ηεο έθδνζεο απφ 2,6 έσο 2,9). Ζ «ΣΔΡΝΑ 

Δλεξγεηαθή» είλαη ε πξψηε Διιεληθή εηαηξεία πνπ «βγαίλεη» ζηελ αγνξά κε 

«πξάζηλν» νκφινγν. Ζ πηζηνπνίεζε πνπ πήξε απφ ηνλ δηεζλή νξγαληζκφ Climate 

Bond Initiative( https://www.climatebonds.net/ ) θαηαδεηθλχεη φηη ηα έζνδα (απφ ηελ 

https://www.climatebonds.net/
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έθδνζε) ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε πξαζίλσλ επελδχζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

Απνξξίκκαηα 

ζνλ αλαθνξά ηνλ ηνκέα ησλ απνξξηκκάησλ, ε παξαγσγή ζηεξεψλ απνβιήησλ 

(απνξξηκκάησλ)  απνηειεί ζε φιεο ζηηο ζχγρξνλεο, θαη κε, θνηλσλίεο έλα  ζε κεγάιν 

βαζκφ αλαπφθεπθην  επαθφινπζν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο 

θαηαλάισζεο. Ζ κείσζε ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο απνξξηκκάησλ απνηειεί θαηά 

ζπλέπεηα ηνλ ζηαζεξά καθξνπξφζεζκν ζηφρν πξνο ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ηείλνπλ νη 

πξνζπάζεηεο ηεο Διιεληθήο πνιηηείαο, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ, κέζα 

απφ ηελ ζηαδηαθή αλαδηάξζξσζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ παξαγσγψλ θαη 

θαηαλαισηψλ. Βξαρππξφζεζκα φκσο, θαη παξάιιεια πξνο ηνλ ζηφρν απηφ, ζα πξέπεη 

λα ιεθζνχλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ έηζη ψζηε λα εμνηθνλνκεζνχλ θπζηθνί πφξνη θαη λα απνθεπρζνχλ νη 

δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο δηάζεζήο ηνπο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Οη ζηφρνη κηαο ζηξαηεγηθήο, ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο,  γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ πξέπεη λα απνζθνπνχλ θπξίσο ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

αλαθχθισζεο θαη ζηελ αζθαιή ηνπο δηάζεζε. Παξάιιεια, λα πξνσζνχληαη δξάζεηο 

πεξηζζφηεξν καθξνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα, γηα ηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγφκελεο πνζφηεηαο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Οη εληεηλφκελεο πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ νξγάλσζε ζπζηεκάησλ ζπιινγήο ζηελ πεγή θαη εγθαηάζηαζεο νινθιεξσκέλσλ 

κνλάδσλ κεραληθνχ δηαρσξηζκνχ αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθή βειηίσζε 

ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ. Παξάιιεια, αληηθεηκεληθφο ζηφρνο είλαη ε βαζκηαία κείσζε 

ηεο εηήζηαο αχμεζεο ησλ παξαγνκέλσλ απνβιήησλ αλά θάηνηθν. Οη εμειίμεηο ζηνλ 

ηνκέα ησλ επηκέξνπο κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ δηαρείξηζεο θαη εηδηθφηεξα δηάζεζεο 

ησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ (Α..Α.), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνρξέσζε ηεο 

ηήξεζεο ησλ βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί δηεζλψο, θαζψο θαη 

ζε επίπεδν Δ.Δ. (πεξηνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο βιαπηηθφηεηαο ησλ 

παξαγφκελσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, πξνηεξαηφηεηα ηεο αλαθχθισζεο έλαληη ηεο 

θαχζεο-ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο, αζθαιήο ηειηθή δηάζεζε, νξζνινγηθή θαη αζθαιήο 

κεηαθνξά), νδεγνχλ ην αληηθείκελν ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε έλα 

βέιηηζην ζπλδπαζκφ ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ, πνπ εθδειψλεηαη ήδε σο ε 

επηθξαηνχζα ηάζε ζηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο.  

Βαζηθά πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ηεο ηάζεο απηήο είλαη:  
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(i) Ζ ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε ηεο αλαθχθισζεο κε δηαινγή ζηελ πεγή σο 

ζπζηήκαηνο:  

(α) ζεζκώλ,  

(β) κεραληζκώλ εθαξκνγήο θαη  

(γ) ηερλνινγηώλ  

ζηα πιηθά ζπζθεπαζηψλ, θαζψο θαη ζε απφβιεηα πέξαλ ησλ ζπζθεπαζηψλ, φπσο είλαη 

ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ηα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, νη εμαληιεκέλνη ζπζζσξεπηέο θαη κπαηαξίεο, ηα 

ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα, ηα αδξαλή ζηεξεά απφβιεηα, ηα παιαηά ειαζηηθά, ην 

έληππν ραξηί θιπ.  

Γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο, είλαη απαξαίηεην λα πξνσζεζεί έλα 

κίγκα κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ, φπσο:  

▪ ππνρξεσηηθή αλαθχθισζε ζηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηα εκπνξηθά 

θαηαζηήκαηα θαη ηα θηήξηα γξαθείσλ,  

▪  ηέιε επηζηξνθήο ζπζθεπαζηψλ κηαο ρξήζεο (deposit return schemes)   

▪  ρξέσζε αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίπηεηαη,  

▪  δηαρσξηζκφο ηειψλ θαζαξηφηεηαο απφ δεκνηηθά ηέιε,  

▪ επηβνιή θφξνπ ηαθήο,  

▪  απαγφξεπζε ηαθήο θάπνησλ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ θαη  

▪  πξνψζεζε νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο (ιηπαζκαηνπνίεζεο).  

Τπνγξακκίδεηαη φηη ε αλάπηπμε επαξθνχο δηθηχνπ Γηαινγήο ζηελ Πεγή 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βηναπνδνκήζηκσλ απνβιήησλ) θαη ηα ζε βάζνο ρξφλνπ 

πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο - επαηζζεηνπνίεζεο απνηεινχλ πξναπαηηνχκελα γηα ηε 

δηείζδπζε ηεο αλαθχθισζεο.  

(ii) Απνηξεπηηθά κέηξα (π.ρ. πξφζζεην ηέινο ζε βάξνο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ 

νδεγνχληαη ζε ΥΤΣΑ. φπσο ήδε επηβάιιεηαη ζε πνιιέο ρψξεο) νχησο ψζηε λα 

πεξηνξηζηεί ε απαίηεζε γηα ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ απνξξηκκάησλ.  

(iii) Ζ ηαρχηαηε επέθηαζε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο 

πεξηβαιινληηθήο επηηήξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ ΥΤΣΑ ηφζν ζηε θάζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο φζν θαη ζε απηήλ ηεο κεηά θξνληίδαο ηνπο θαη παξάιιεια, 

επέθηαζε ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηνπ παξαγφκελνπ βηναεξίνπ.  

(iv) Ζ εκπεξηζηαησκέλε Αλάιπζε ηνπ Κχθινπ Εσήο φισλ ησλ πξντφλησλ, 

ψζηε λα κειεηεζεί θαη αμηνινγεζεί πιήξσο ε πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο απφ 
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ηε ζηηγκή ηεο παξαγσγήο ηνπο κέρξη ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ 

φπνησλ απνβιήησλ ηνπο, κε ζηφρν ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπο ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηνπο ηεζέληεο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ πξφιεςε 

ζην πιαίζην ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.  

(v) Δθαξκνγή, επηηέινπο θαη ζηελ Διιάδα, ηεο πξαθηηθήο waste–to–energy, 

πνπ εθαξκφδεηαη επξέσο θαη κάιηζηα κε επξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε αθφκε θαη γηα 

εθηφο ΔΔ ρψξεο. Γελ παξάγεη κεζάλην, ε δηαδηθαζία αλάθηεζεο ηεο ελέξγεηαο 

ηζνδπλακεί κε ΑΠΔ, ελψ αλαθηψληαη ν ζίδεξνο θαη ηα κέηαιια, πνπ αιιηψο δελ ζα 

αλαθπθιψλνληαλ, πνπ πεξηέρνπλ ηα απνξξίκκαηα παξάγνληαο λέα πξντφληα, π.ρ. ρπηά 

αινπκηλίνπ (ρπηά απφ ΥΤΣΑ) γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, αιιά θαη αδξαλή πιηθά 

γηα ηηο θαηαζθεπέο. Με φξνπο θπθιηθήο νηθνλνκίαο, ηα απνξξίκκαηα αλαθπθιψλνληαη 

ζαλ ελέξγεηα, ζεξκηθή θαη ειεθηξηθή, κεηψλνληαο ηελ θαηαλάισζε πξσηνγελψλ 

πιηθψλ.  

Τπάξρνπλ πνιιά αηηήκαηα μέλσλ επελδπηψλ – αλαιπηψλ δεηθηψλ ESG, πνπ 

ελδηαθέξνληαη λα επελδχζνπλ ζηελ Διιάδα ζε αλαθχθισζε θαη ζεξκηθή επεμεξγαζία 

απνξξηκκάησλ γηα παξαγσγή ελέξγεηαο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Απηέο νη 

επελδχζεηο  ζα βνεζνχζαλ ζεκαληηθά ηελ Διιάδα, ηνπο πνιίηεο ηεο θαη ην 

πεξηβάιινλ, γηαηί κε ην δηαρσξηζκφ θαη ηελ αλαθχθισζε ησλ απνξξηκκάησλ, θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία κφλν ηνπ ππνινίπνπ γηα παξαγσγή ζεξκφηεηαο 

θαη ΖΔ ζα ιχλακε ηαπηφρξνλα δχν πξνβιήκαηά καο, (1) ηα απνξξίκκαηα θαη (2) ηελ 

έιιεηςε πξσηνγελψλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη βεβαίσο εμαθάληζε ζε βάζνπο ρξφλνπ ησλ 

ΥΤΣΑ ηχπνπ Φπιήο.     

       4.2.2    ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ 

ηνπο θνηλσληθνχο δείθηεο ESG ε Γαλία πξνεγείηαη έλαληη φισλ ησλ άιισλ ρσξψλ 

κειψλ.  Δδψ φκσο, θαη ε ζέζε ηεο Διιάδνο είλαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή. Μπνξεί 

φκσο λα βειηησζεί ζεκαληηθά αξθεί λα αλαιάβεη δξάζε ε Διιεληθή θπβέξλεζε, 

εθφζνλ δηαζέηεη φξακα θαη πξνγξακκαηηζκφ,  ζπλεπηθνπξνχκελε απφ ηηο 

αλεμάξηεηεο αξρέο, ηα ζεζκηθά φξγαλα (ζπλδηθάηα, παλεπηζηεκηαθά ζπκβνχιηα, 

ζπκβνχιηα πγείαο θ.α.) θαη απφ φινπο ηνπο ελεξγνχο πνιίηεο.  πγθεθξηκέλα: 

► Παηδεία  

(Πξόζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, Τπνδνκέο, Οηθνλνκηθή Απηνηέιεηα & Γηνηθεηηθή 

Αλεμαξηεζία (ΑΔΙ–ΣΔΙ), Διεύζεξε Δπηινγή/Αιιαγή Πξνζαλαηνιηζκνύ) 

ηνλ ηνκέα απηφ κπνξνχλ λα  γίλνπλ αξθεηά θαη ζεκαληηθά ρσξίο κεγάιν θαη 

δπζβάζηαρην νηθνλνκηθφ θφζηνο. πγθεθξηκέλα: 
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a. Να δεκηνπξγεζνχλ θνξνινγηθά θίλεηξα γηα δσξεέο νη νπνίεο 

ζα θαηεπζπλζνχλ ζηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ θαη ηαπηφρξνλα λα γίλεη πην 

επέιηθην ην πιαίζην  αμηνπνίεζεο ησλ θιεξνδνηεκάησλ θαη 

ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ παξάγνπλ ηα ΑΔΗ θαη 

ΣΔΗ. κε ζηφρν ηελ θαηνρχξσζε ηνπο. 

b. Να ζεζπηζηεί λνκνζεζία, πνπ δελ ζα αληίθεηηαη ζηε ζχκπξαμε 

Γεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ) νχησο ψζηε λα 

θαηαζθεπαζηνχλ νη αλαγθαίεο θαη απαξαίηεηεο ππνδνκέο 

(θνηηεηηθέο εζηίεο, ζίηηζε θ.α.). 

c. Να ηεζεί βαζκνινγηθφ φξην ζηηο κεηεγγξαθέο θνηηεηψλ απφ ηελ 

πεξηθέξεηα ζηα θεληξηθά ηδξχκαηα. Έηζη ζα πάςνπλ λα 

ππάξρνπλ ππεξάξηζκα ηκήκαηα κε απνηέιεζκα ηελ ειιηπή 

εθπαίδεπζε. 

d. Να απειεπζεξσζνχλ ζεζκηθά ηα πξνπηπρηαθά μελφγισζζα 

πξνγξάκκαηα/ηκήκαηα.  

e. Έλαο ηνκέαο πνπ ε Διιάδα επηηπγράλεη ρακειή βαζκνινγία 

είλαη ζηελ αλαγλψξηζε μέλσλ πηπρίσλ απφ ηελ Διιάδα. Σν 

ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην δελ είλαη ζηαζεξφ θαη παξακέλεη 

αζαθέο. ηα πιαίζηα ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ 

Διιεληθψλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ θαη ηεο πξνζέιθπζεο μέλσλ θνηηεηψλ, 

απαηηείηαη λα δξνκνινγεζεί ε αιιαγή ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

αλαγλψξηζεο μέλσλ πηπρίσλ απφ ηελ Διιάδα.  

f. Σέινο ε δηεζλνπνίεζε ησλ Διιεληθψλ ΑΔΗ, ζε πξψηε θάζε, ζα 

πξέπεη λα απνηειέζεη άκεζε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ 

αθαδεκατθή θνηλφηεηα, ηηο δηνηθήζεηο ησλ ΑΔΗ, αιιά θαη ην 

ππνπξγείν Παηδείαο.          

Με ηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο ζα επηηεπρζεί ζεκαληηθή αχμεζε ζηνλ θνηλσληθφ δείθηε 

ESG πνπ θαιχπηεη ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηηο ππνδνκέο, ηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, ηελ δηνηθεηηθή αλεμαξηεζία 

θαη ηελ ειεχζεξε αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ. Δπηπξφζζεηα ε παηδεία – εθπαίδεπζε 

απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ λένπ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε θαη απηή ηε ζηηγκή δηακνξθψλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

παλεπηζηεκίσλ. 

► Τγεία 
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Γηα λα παξνπζηάζεη, φρη κφλν βειηίσζε, ε Διιάδα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, αιιά θαη 

γηα λα αξρίζεη ε ζπζηεκαηηθή, έγθπξε θαη αμηφπηζηε θαηαγξαθή ηφζν ησλ δεηθηψλ 

ESG φζν θαη ησλ δηνξζψζεσλ/απνηειεζκάησλ πνπ παξάγνληαη απαηηείηαη λα 

αθνινπζήζεη ην παξάδεηγκα ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ησλ πξνεγκέλσλ ρσξψλ ηεο ΔΔ.  

Απαηηείηαη ινηπφλ ε ζεζκνζέηεζε ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ κνλάδσλ πγείαο ( 

λνζνθνκεία, Κέληξα Τγείαο θ.ά.) κε ηειηθφ ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ελφο 

αληαγσληζκνχ πνηφηεηαο ζην ΔΤ. 

Κάλνληαο ηελ αξρή, ε αμηνιφγεζε, ζε πξψην ζηάδην πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ζηα 

λνζνθνκεία ζα κπνξνχζε λα αθνξά ηνκείο πνπ αλαθέξνπλ  αθξηβψο θαη νη ESG 

δείθηεο.  

i) Ηζφηηκε παξνρή ππεξεζηψλ 

ii) Αλζξσπνθεληξηθή/αζζελνθεληξηθή πξνζέγγηζε (ζεβαζκφο ζηα δηθαηψκαηα 

θαη ζηηο αμίεο ησλ αζζελψλ, ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ 

ηνπο αθνξνχλ) 

iii) Αζθάιεηα αζζελψλ 

iv) Απνδνηηθφηεηα  

v) Απνηειεζκαηηθφηεηα ππεξεζηψλ, θαη 

vi) Έγθαηξε αληηκεηψπηζε. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη αλαξηψκελα ζηηο 

ηζηνζειίδεο ηνπ θάζε λνζνθνκείνπ, γηα λα κπνξνχλ λα είλαη άκεζα εθκεηαιιεχζηκα 

απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Σν θάζε λνζνθνκείν ζα πξέπεη λα πξνρσξάεη ζε 

παξεκβάζεηο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο εθεί φπνπ απαηηείηαη. Γηα λα ζηεθζεί ε 

δηαδηθαζία απφ επηηπρία, θαιφ ζα είλαη, λα ζεζκνζεηεζεί ε επηβξάβεπζε ησλ 

λνζνθνκείσλ πνπ αμηνινγνχληαη κε πςειφ βαζκφ, κε ηε κνξθή ελίζρπζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ  ηνπο. 

Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα γίλεηαη ζε ηαθηηθή βάζε, ελδεηθηηθά ζε πξψην ζηάδην θάζε 

δχν ρξφληα, απφ γηαηξνχο θαη δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο πνπ γλσξίδνπλ ηνλ ρψξν ηεο 

πγείαο θαη νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηιέγνληαη απφ έλα εζληθφ κεηξψν αμηνινγεηψλ (ζε 

απηφ ην κεηξψν ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ θαη Έιιελεο επηζηήκνλεο πγείαο πνπ 

δνπλ ζην εμσηεξηθφ φπνπ εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο). Οη 

έιεγρνη κπνξνχλ λα δηαξθνχλ κία εβδνκάδα, ρσξίο λα επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

λνζνθνκείσλ, θαη λα αθνξνχλ 

 ην πνζνζηφ πιεξφηεηαο 

 ηνλ ρξφλν αλακνλήο ησλ αζζελψλ 
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 ηνπο ρξφλνπο λνζειείαο 

 θιηληθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο  

 θαζπζηεξήζεηο ζηελ έθδνζε εμηηεξίσλ  

 κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ 

 ηήξεζε θαθέισλ ησλ αζζελψλ 

 ηαηξηθφ απφξξεην 

 ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια, θ.α.       

Ζ αμηνιφγεζε θαη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ πνξηζκάησλ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ 

πξνψζεζε ηνπ ζεηηθνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ, ψζηε λα εθαξκφδνπλ 

πξαθηηθέο πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη άξα ζα 

αλεβάζνπλ θαηεγνξία ην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν πνπ ζα ηα επηηπγράλεη.  

Σέινο, αλ εθαξκνζηεί μεθάζαξα θαη ζχζηεκα ΓΗΣ 

► Σξνραία Αηπρήκαηα 

Παξά ηηο ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιεη ην Διιεληθφ θξάηνο, ηελ ζπαηάιε 

πφξσλ θαη ηηο βειηηψζεηο ζηηο ππνδνκέο, ε Διιάδα ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζηηο 

πξψηεο ζέζεηο ζηα ηξνραία αηπρήκαηα, ζηνπο λεθξνχο θαη ζηνπο ηξαπκαηίεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ απηά.  Απηφ δείρλεη πσο φιεο νη κέρξη ζήκεξα πξνζπάζεηεο έρνπλ 

απνηχρεη. 

Γηα ηε κείσζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, φρη επθαηξηαθά, αιιά ζε ζηαζεξή βάζε 

απαηηείηαη:  

 Ζ δηακφξθσζε εζληθήο πνιηηηθήο κε ηελ θαηάξηηζε ελφο ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ πνπ λα ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη λα ηνπο πινπνηεί (πρ. 

κείσζε πνζνζηνχ 20% ησλ ζαλάησλ απφ ηξνραία αηπρήκαηα εληφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ νξίδνληα). 

 Ζ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο, θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπο, πνπ βαζίδνληαη ζηε ζσζηή εξκελεία θαη ρξήζε φισλ ησλ  

δεδνκέλσλ. 

 Ο ζπληνληζκφο φισλ ησλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ κε ηε δηαζχλδεζε φισλ ησλ 

θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα αηπρήκαηα ζε φια ηα επίπεδα (θαηαγξαθή, 

αληηκεηψπηζε, ελεκέξσζε θ.ιπ.) πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί εληαία θαη 

ζπληνληζκέλε δξάζε. 

 Ζ δηαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ 

νδηθήο αζθάιεηαο. 
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  Έλα ζηνηρείν πνπ επίζεο πξέπεη λα εθηηκεζεί ζαλ ζεκαληηθφ είλαη θαη ην    

ζέκα ηεο παηδείαο ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο. Γηα  ηνλ  ιφγν  

απηφ πξέπεη,  εθ λένπ, λ α  ηεζεί ην  δήηεκα ηεο ζπζηεκαηηθήο  δηδαζθαιίαο   

ηνπ δεηήκαηνο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζηα ζρνιεία θαη ε ελεκεξσηηθή θακπάληα  

κέζα απφ ηα Μέζα Δλεκέξσζεο. 

  Ννκηθέο επηδφζεηο θαη βειηηψζεηο ππνδνκήο (ζρεδηαζκφο, πεδνί, νξαηφηεηεο) 

 Βειηίσζε ηνπ είδνπο, θαη φπνπ απαηηείηαη απνκάθξπλζε, ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

πηλαθίδσλ – αθηζψλ. 

 πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ δηαρξνληθψλ ηάζεσλ ηεο θαηά αηηία 

ζλεζηκφηεηαο απφ ηα ηξνραία αηπρήκαηα. 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πξνλνζνθνκεηαθήο θαη λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο γηα ηνπο ηξαπκαηίεο. 

 ρη πεξεηαίξσ απζηεξνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ΚΟΚ. Απηφ έρεη απνδεηρζεί φηη 

δελ πξνζθέξεη ηίπνηε πέξα απφ ηελ αχμεζε ησλ παξαβάζεσλ θαη ησλ 

παξαβαηψλ. Απαηηείηαη λα απμεζνχλ θαη λα εληαηηθνπνηεζνχλ νη έιεγρνη γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ππάξρνληνο (φινη νδεγνχλ κε έλα θηλεηφ ζην ρέξη, δελ 

ζέβνληαη ηελ ππάξρνπζα ζήκαλζε, παξαβηάδνπλ ηνπο ζεκαηνδφηεο, θ.ιπ.)   

       4.2.3. ΓΔΙΚΣΔ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο ε πζηέξεζε ηεο Διιάδνο είλαη ζεκαληηθή, φρη φκσο 

ηφζν ρακειή φζν ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο. ηελ πζηέξεζε απηή ήξζε λα πξνζηεζεί 

θαη ν επεξεαζκφο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηα πξφζθαηα ζθάλδαια κεγάισλ 

εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ (Creta Farms, Folli Folli), ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 

(ΥΑΑ), πνπ δεκηνχξγεζαλ θιπδσληζκνχο ζηνπο ρξεκαηηζηεξηαθνχο δείθηεο, κε 

αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε ζπλνιηθή βαζκνιφγεζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαη ζπλεπψο 

ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο.  

ήκεξα, ζηελ Διιάδα ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ εηαηξεηψλ δελ είλαη επαξθψο 

πιεξνθνξεκέλα γηα ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη παξαπάλσ δείθηεο. Με εμαίξεζε, κφλν  

θάπνηεο εηζεγκέλεο ή κεγάιεο εηαηξίεο νη νπνίεο πιεξνχλ  θάπνηα απφ ηα ESG, 

θξηηήξηα θαη εθδίδνπλ εηήζηα, εθζέζεηο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Δίλαη εκθαλέο φηη 

αθφκε δελ ππάξρεη αξθεηή θαηαλφεζε απφ ηα αλψηεξα/αλψηαηα ζηειέρε ησλ 

Διιεληθψλ εηαηξεηψλ, γηα ην πφζν ζεκαληηθή είλαη  γηα ηνπο επελδπηέο πνπ ζα 

επελδχζνπλ, ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ πξνηχπσλ δηαθάλεηαο γηα ηελ βηψζηκε 

αλάπηπμε. ια απηά νδεγνχλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε κηα ζηαζεξή επηδείλσζε, 

θαηαγξάθνληαο  κεγάιε ππνρψξεζε έλαληη ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο (Σζερία – 
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ινβελία – Απζηξία – ινβαθία) θαη Αλαηνιηθήο (Πνισλία – Οπγγαξία – Ρνπκαλία 

– Βαιηηθέο) Δπξψπεο, αθφκε θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη Αθξηθήο. Δλψ νη εηαηξίεο 

πζηεξνχλ, αληηζέησο ε Διιάδα ζαλ ρψξα, έρεη αλέβεη ζηελ θαηάηαμε (ππνελφηεηα 

2.1.3, πίλαθαο 2.1.4) ηνπ δείθηε αληαγσληζηηθφηεηαο «Doing Business» 

παξακέλνληαο σζηφζν ρακειά ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο. 

Παξάιιεια, ε λνκνζεζία γηα ηνπο ηνκείο ηηο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαίλεηαη λα 

είλαη ζρεηηθά επαξθήο (ππνελφηεηα 1.2.5), ρσξίο φκσο λα είλαη γλσζηφ ζε ηη βαζκφ 

εθαξκφδεηαη, θάηη πνπ δελ ηζρχεη γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο, ηδηαίηεξα ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε.  

Δπηπξφζζεηα, ε Διιάδα απέρεη πνιχ απφ ην λα εθαξκφζεη ηελ νηθνλνκία 

«ζπγθέληξσζεο» (ππνελφηεηα 4.1.4) γηα λα κπνξέζεη λα σθειεζεί απφ απηή. Δίλαη 

πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ ην πξφβιεκα ηεο πνιχ κηθξήο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ε αδπλακία ηνπο λα πξνζειθχζνπλ μέλνπο 

θνηηεηέο, θαζεγεηέο θαη εξεπλεηέο. ηνλ ηνκέα ηεο γλψζεο ππάξρεη επίζεο ε 

ηδηνκνξθία, φηη ηα ζηειέρε πνπ έρνπλ ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο, κεηαθνκίδνπλ 

εχθνια ζε άιιε ρψξα, αλ βξνπλ θαιχηεξε δνπιεηά, ακνηβή θαη πνηφηεηα δσήο. Έηζη 

εμεγείηαη γηα ηελ Διιάδα, ην πεξίθεκν πιένλ, «brain drain». Σέινο, ε επέλδπζε ζηε 

γλψζε, αθφκε θαη ζήκεξα, δελ κεηξηέηαη ζσζηά ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο. Ζ 

εθπαίδεπζε, ε θαηάξηηζε αιιά θαη νη ακνηβέο ησλ ζηειερψλ πνπ θαηλνηνκνχλ 

εκθαλίδνληαη ζαλ ηξέρνπζεο δαπάλεο. ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη, νη εηαηξείεο θαη νη 

αλαιπηέο επελδπηέο ησλ δεηθηψλ ESG, ζα πξέπεη λα εηζάγνπλ λένπο δείθηεο γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηδφζεσλ. Ήδε ζηελ ΔΔ αξθεηά κέιε 

θηλνχληαη κε ζπγθεθξηκέλν ζρέδην πάλσ ζηνπο ηνκείο ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

γλψζεο, ελψ ζηε ρψξα καο πνιιέο  επηρεηξήζεηο παξακέλνπλ δέζκηεο ησλ 

ηζνινγηζκψλ θαη ε θπβέξλεζε δέζκηα ηεο αλαρξνληζηηθήο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο 

ηεο. 

Γεκόζηνη Μεηνδνηηθνί Γηαγσληζκνί: 

Ο ηνκέαο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ είλαη έλαο απφ ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Ζ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή ηνπ ιεηηνπξγία, απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δείθηεο δηαθάλεηαο, ρξεζηήο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ 

δεκνζίνπ ρξήκαηνο. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδεη ν ηνκέαο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηελ Διιάδα 

έρνπλ εληνπηζηεί αθελφο ζην ζεζκηθφ πιαίζην αθεηέξνπ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηελ 



115 

 

επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν απηνχ. Έρεη δε παξαηεξεζεί έιιεηςε ζπλεθηηθήο 

ζηξαηεγηθήο θαη πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αδηαθάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. ια απηά παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν φρη γηα ηνπο επελδπηέο – αλαιπηέο ησλ ESG δεηθηψλ, αιιά γηα φινπο 

φζνπο επηζπκνχλ λα θάλνπλ επελδχζεηο ζηελ Διιάδα. ε κηα πξνζπάζεηα λα 

ακβιχλεη/κεηψζεη φινπο απηνχο ηνπο αξλεηηθνχο παξάγνληεο  ε Διιεληθή θπβέξλεζε 

ζπλεπηθνπξνχκελε θαη απφ ηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνχο, ζα πξέπεη λα  πινπνηήζεη ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο, 

πγθεθξηκέλα:   

► Οη πνιππιεζείο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓΔ πξαθηηθά έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλαλ 

θαηαθεξκαηηζκέλν ηξφπν πινπνίεζεο ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ πσο ππάξρεη απφθιηζε ζηνλ ηξφπν πινπνίεζεο κηαο δεκφζηαο 

επέλδπζεο κεηαμχ ησλ θνξέσλ, φζνλ αθνξά π.ρ. ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ησλ αηηεκάησλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ (έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηηο επηρεηξήζεηο). Σν 

ζηνηρείν απηφ, αλεμάξηεηα απφ ηελ αηηία πνπ δεκηνπξγείηαη (δηαθνξεηηθφηεηα κεηαμχ 

ηεο θχζεο ησλ έξγσλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ δηαθφξσλ ππνπξγείσλ) εγείξεη 

νπζηαζηηθά δεηήκαηα θνηλήο αληηκεηψπηζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, πξνψζεζεο 

ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ έξγσλ, δεκηνπξγίαο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζε επίπεδν 

δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο θ.ά. Πξαθηηθά πξνθαινχληαη πνιιαπιά πξνβιήκαηα  θαη 

δεηήκαηα σο πξνο ηελ θνηλή αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε  πξνβιεκάησλ θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ.    

Οη Διιεληθέο εηαηξείεο, πνπ γηα κεγάια επελδπηηθά projects, ζπκπξάηηνπλ κε μέλεο, 

γηα ηελ αλάιεςή ησλ βξίζθνληαη ζε πνιχ δχζθνιε θαηάζηαζε θαη ην πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ δελ είλαη ρξεκαηηθφ αιιά δηνηθεηηθφ – ξπζκηζηηθφ. Αθφκε θαη αλ νη 

επελδπηέο – αλαιπηέο ησλ ESG δεηθηψλ πξνβνχλ ζε επελδχζεηο θαη ππάξμνπλ 

πεξηζζφηεξνη  πφξνη ζε δεκφζηεο επελδχζεηο, ην δήηεκα ηεο νξζήο, απνηειεζκαηηθήο 

θαη απξφζθνπηεο δηνρέηεπζεο απηψλ ησλ πφξσλ ζε έξγα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά ζθφπηκα ην πξφβιεκα ζα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη ζα δεκηνπξγεί 

θαζπζηεξήζεηο, ζπλερείο ελζηάζεηο θαη απνηπρίεο. 

► Τπάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν, εληαίν θαη θνηλφ ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ ζα δηέπεη ην ΠΓΔ. Σν λέν ζεζκηθφ πιαίζην θαιείηαη  

■ λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ηαρχηεξεο έληαμεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο 

πεξηζζφηεξσλ έξγσλ,  

■ λα  πξνζθέξεη έλαλ απινχζηεξν ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ,  
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■ λα απμήζεη ην επίπεδν δηαθάλεηαο, 

■ λα ειαρηζηνπνηήζεη ην δηνηθεηηθφ θφζηνο 

■ λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πφξσλ κε πξνθαλή νθέιε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. 

Αλ δε ζπκβνχλ απηά νη επελδπηέο ζα πξνζπαζνχλ ζηελ αξρή λα επηιχζνπλ ηα 

ζπλερψο παξνπζηαδφκελα δηνηθεηηθά – ξπζκηζηηθά πξνβιήκαηα, αιιά ζηε ζπλέρεηα 

ζα απνγνεηεχνληαη βιέπνληαο ηνλ ρξφλν λα πεξλά θαη ε επέλδπζή ηνπο λα βαιηψλεη 

θαη ζα ζηξαθνχλ ζε άιιεο ρψξεο κε θαιχηεξν δηνηθεηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην 

επελδχζεσλ.  

► ηαδηαθή εηζαγσγή ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ σο βαζηθνχ 

εξγαιείνπ γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ θηλνχληαη απφ ηηο 

ειιεληθέο αλαζέηνπζεο αξρέο.  

► Απινπνίεζε θαη απνζαθήληζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα 

ζηα απνιχησο αλαγθαία φξηα.  

► Πξφβιεςε , επίζεο, φηη φιεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο 

φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

► Καηάξγεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ πξνζθνξψλ  ζε νπζηψδεηο θαη επνπζηψδεηο, πνπ 

αθήλεη πνιιά «παξάζπξα» παξεξκελείαο, ακθηζβεηήζεσλ θαη θαζπζηεξήζεσλ.  

► Σελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ζπλνρήο ζην ειιεληθφ ζχζηεκα δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ κέζσ ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ε Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ν.4013/2011),  θαη ηέινο 

► Σε λνκνζεηηθή κεηαξξχζκηζε ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ, απινπνηεκέλνπ θαη ζπλεθηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.  

Αλεξγία: 

 Σν ζηνίρεκα κηαο ηζρπξήο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο πξνυπνζέηεη ηφζν ηελ κείσζε ηεο 

αλεξγίαο, φζν θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ, ηδίσο 

ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ λέσλ, πνπ παξακέλνπλ νηθνλνκηθά αλελεξγά. Υσξίο λένπο, 

γπλαίθεο θαη brain drainers,  λα μεράζνπκε ηελ ηζρπξή θαη βηψζηκε αλάπηπμε. 

Υξεηάδεηαη θάπνηα απ' απηά ηα εθαηνκκχξηα ησλ αλζξψπσλ λα κπνπλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Έρεη ελδηαθέξνλ ε ζχγθξηζε κε ηελ Δπξψπε : Σν 2018 ην επίπεδν 

απαζρφιεζεο γηα ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ζηελ ΔΔ ζηηο ειηθίεο 20-64 ήηαλ 73%. 

ηελ Διιάδα φκσο γηα απηέο ηηο ειηθίεο ήηαλ κφιηο 59,5%. Γηα λα απμεζεί ην 
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πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα, πνπ είλαη θξίζηκε παξάκεηξνο 

ηεο επεκεξίαο ηεο θνηλσλίαο (Social) θαη ηεο νηθνλνκίαο, δελ ρξεηάδεηαη λα 

αλαθαιχςνπκε ηνλ ηξνρφ. πλδέεηαη επζέσο κε ηελ αλάπηπμε εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ππεξεζηψλ θξνληίδαο. ηελ Διιάδα ην ρακειφ πνζνζηφ πξφζβαζεο ζε απηέο αθνξά 

ηηο ειηθίεο έσο 3 εηψλ (εγθαηαζηάζεηο)   θαη ηηο ειηθίεο έσο 5 εηψλ (ππεξεζίεο 

θξνληίδαο). Γη’ απηέο ε ΔΔ έρεη ζεζπίζεη ήδε απφ ην 2002 (ζηφρνη ηεο Βαξθειψλεο) 

δηαθξηηνχο ζηφρνπο θάιπςεο ζην 33% (εγθαηαζηάζεηο) θαη ζην 90% (ππεξεζίεο 

θξνληίδαο) αληίζηνηρα.    

Δπεηδή νη δηαζέζηκεο θαη πξνζβάζηκεο ππεξεζίεο θξνληίδαο επηηξέπνπλ ζηνπο γνλείο 

λα αλαιάβνπλ εξγαζία θαη λα ηε δηαηεξήζνπλ, βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα δσήο, ε 

πνιηηηθή απαζρφιεζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζπζηεκαηηθά ζε θάζε κεηέξα 

εξγαδφκελε ή πνπ ζέιεη λα εξγαζηεί, πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θξνληίδαο γηα ηα παηδηά 

ηεο. Ζ πνιηηηθή απηή δελ πξέπεη φκσο λα αθήλεηαη κφλν ζηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε, 

αιιά, ζα πξέπεη θαη νη ίδηεο νη εηαηξίεο λα αλαιάβνπλ δξάζε, θαη λα κελ 

αλαθνηλψλνπλ κφλν δξάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ, επεηδή απηέο δεκηνπξγνχλ, ιφγσ 

επαηζζεζίαο ηεο θνηλήο γλψκεο,  εληππψζεηο.   

Απαηηείηαη δξάζε/πίεζε απφ ηελ πιεπξά ηνλ εηαηξεηψλ πξνο ηελ θπβέξλεζε γηα λα 

αιιάμεη ην πιάλν δηαρείξηζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο δελ 

απνηεινχλ κηα απνκνλσκέλε λεζίδα κέζα ζε ήξεκν σθεαλφ. Ζ δηακφξθσζή ηνπο 

ζπληειείηαη, φρη κφλν απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία, αιιά θαη απφ έλα πιήζνο άιισλ 

παξαγφλησλ, φπσο ε θνξνινγηθή πνιηηηθή ζηηο ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηα 

θέξδε ησλ εηαηξεηψλ (θαη ηα δχν ελδηαθέξνπλ άκεζα ηηο επηρεηξήζεηο), ε πνιηηηθή ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ην χςνο ησλ εηζθνξψλ (εξγνδφηε θαη  εξγαδφκελνπ), νη 

θαηεπζχλζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιηζεο ηεο αλεξγίαο, ε δπλαηφηεηα ηεο ζρνιηθήο θαη 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε θαηάζηαζε 

ησλ ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ησλ ζεζκψλ καζεηείαο θαη 

εθπαίδεπζεο θαη πνιιά άιια. Με βάζε φια απηά νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη λα απαηηήζνπλ απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε λα αλαιάβεη 

ζπγθεθξηκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο δξάζεηο, θαη φρη λα δεκηνπξγεί επηκέξνπο 

ξπζκηζηηθά λνκνζεηηθά «κπαιψκαηα» αλάινγα κε ην ρξφλν θαη ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφβιεκα. πγθεθξηκέλα: 

i) Μειέηε ζε βάζνο ησλ ρξνληδφλησλ πξνβιεκάησλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη 

δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ πιάλνπ αλαδηαξζξψζεσλ πνπ ζα 
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βαζίδεηαη ζ’ έλα απζηεξφ εκεξνιφγην παξεκβάζεσλ, κε ζηφρν ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ζεκεξηλψλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Απηφ ζα επηηεπρζεί αλ νη επηρεηξήζεηο απαηηήζνπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ ΑΔΗ, ΣΔΗ, ΗΔΚ αιιά θαη 

ζηηο ρακειφηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, νχησο ψζηε ε εθπαίδεπζε λα 

ζηξαθεί πξνο ηηο πξαγκαηηθέο ζεκεξηλέο  απαηηήζεηο εξγαζίαο 

(ηερλνινγία, λέεο δεμηφηεηεο, εμεηδίθεπζε θ.ιπ.). 

ii) Να δεηήζνπλ λα ειέγρεηαη ζπζηεκαηηθά  ε εθαξκνγή φισλ ησλ ππαξρφλησλ 

ξπζκίζεσλ, δηαηάμεσλ, θαλνληζκψλ, λφκσλ. Γπζηπρψο, ζπλήζσο, νη 

λνκνζεηνχληεο  πξνζπαζνχλ λα ζπγθαιχςνπλ πξνζπαζνχλ λα 

ζπγθαιχςνπλ ηελ αδπλακία ηεο δηνίθεζεο λα εθαξκφζεη ηηο ππάξρνπζεο 

δηαηάμεηο. ηαλ ινηπφλ δηαπηζηψλεηαη φηη θάπνηνη εξγνδφηεο απαζρνινχλ 

εξγαδφκελνπο κε «ζρέζε κεξηθήο απαζρφιεζεο» ε νπνία φκσο είλαη ζηελ 

νπζία αλαιεζήο, ε ιχζε είλαη λα εληνπηζηνχλ θαη λα ειεγρζνχλ νη 

ζπγθεθξηκέλνη εξγνδφηεο. Γελ ρξεηάδεηαη λέα απζηεξφηεξε ξχζκηζε, γηαηί 

ηφηε ζα απμεζεί ε ηάζε παξαβίαζεο ηνπ λένπ θαη απζηεξφηεξνπ λφκνπ. 

iii) Απαηηείηαη κηα δξαζηηθή απινπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ, κε ζπκκεηνρή 

θπβέξλεζεο, επηρεηξεκαηηψλ, ζπλδηθάησλ. Ο ζθνπφο δελ πξέπεη λα είλαη ε 

δεκηνπξγία κηαο κεγάιεο εληαίαο θσδηθνπνίεζεο ηνπ ηεξαηψδνπο 

ππάξρνληνο θαλνληζηηθνχ φγθνπ, γηαηί ηφηε ην έλα ράνο (ε ππάξρνπζα 

πνιχπινθε, δαηδαιψδεο θαη επηθαιππηφκελε  εξγαηηθή λνκνζεζία) ζα 

αληηθαηαζηαζεί απφ έλα άιιν ράνο. Θα πξέπεη ε απινπνίεζε απηή λα 

ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε θεληξηθψλ λφκσλ αλά ελφηεηα ζεκάησλ π.ρ. 

ιχζε ζχκβαζεο εξγαζίαο, άδεηεο εξγαδνκέλσλ, ρξφλνο εξγαζίαο θ.ιπ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ζα μεθαζαξίζεη ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία απφ άρξεζηεο, 

πεπαιαησκέλεο θαη αληηθξνπφκελεο δηαηάμεηο θαη ζα δεκηνπξγήζεη ηηο 

ζπλζήθεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη νξζνινγηθφηεξε εθαξκνγή ηεο. 

Καη νη ηξείο απηέο δξάζεηο ζα βνεζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ άςνγε εθαξκνγή ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο,  ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηε δπλαηφηεηα λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο κε ζηειέρε πνπ ζα δηαζέηνπλ γλψζεηο πνπ είλαη 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ξαγδαία αλαπηπζζφκελεο επνρήο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ησλ εμεηδηθεχζεσλ.            
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4.3 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ επρεξήο ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλάπηπμε. Έρεη απνδεηρζεί πξαγκαηηθά θαη εκπεηξηθά φηη αλάπηπμε δηαηεξήζηκε θαη 

κε πςεινχο ξπζκνχο είλαη πξαθηηθά αδχλαηε φηαλ ηαπηφρξνλα δελ ππάξρεη φξακα 

ηφζν απφ θπβέξλεζε φζν θαη απφ επηρεηξήζεηο, φηαλ εθιείπεη ε αληηθεηκεληθή 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, φηαλ απνπζηάδεη ε δηαθάλεηα ζε φιν ην εχξνο ηεο 

θνηλσλίαο θαη φηαλ ε πηζησηηθή επέθηαζε είλαη αξλεηηθή.   

Πεξηβάιινλ 

Γηα ηελ Διιάδα, εηδηθφηεξα, ηνπ ήιηνπ, ηνπ αέξα θαη ηεο ζάιαζζαο, ε ζηξνθή ηεο 

πνιηηηθήο θαη ηεο νηθνλνκίαο ζε πην θηιηθέο γηα ην πεξηβάιινλ πξννπηηθέο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη εθπιεθηηθέο λέεο επθαηξίεο γηα επελδχζεηο κε επαθφινπζν ηελ 

ζηαζεξή, δηαηεξήζηκε θαη ζε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Δπηηπγράλνληαο αχμεζε 

θαη ζηαζεξνπνίεζε ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο ζα επηηεπρζεί, καδί κε ην φξακα, 

ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα, εκπηζηνζχλε θαη ελδηαθέξνλ ζηνπο αλαιπηέο 

– επελδπηέο πνπ επελδχνπλ βάζεη ησλ ESG δεηθηψλ.   

Κνηλσλία 

Ζ απνηειεζκαηηθή θαη γφληκε δηαρείξηζε ζε θάζε θνηλσληθφ παθέην δξάζεσλ, καδί 

κε ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ πνπ πξνθαιεί, απνηεινχλ δχν 

ζεκαληηθνχο ππιψλεο γηα ην κέιινλ ηεο Διιάδνο ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηεο 

θνηλσληθήο επεκεξίαο. Ζ εζηίαζε ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο 

ζηνλ ςεθηαθφ θαη ηερλνινγηθφ ηνκέα, ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

λα πξνζαξκνζηεί γξήγνξα θαη ρσξίο θιπδσληζκνχο ζηελ λέα εξγαζηαθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ έξρεηαη. Δπνκέλσο νη ζσζηέο ελέξγεηεο πνπ ζα δψζνπλ ψζεζε 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζα βνεζήζνπλ ζηελ αχμεζε ησλ δεηθηψλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ζηηο ππνδνκέο, ζηηο ίζεο επθαηξίεο θ.ά. 

Πέξαλ απηψλ, ν ζεβαζκφο γηα ηελ παξνρή πγείαο θαη  αζθάιεηαο/πξνζηαζίαο ησλ 

πνιηηψλ, εθαξκφδνληαο ε Διιεληθή θπβέξλεζε ηηο δξάζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ 

πξνεγκέλσλ ρσξψλ,  ζα δείμνπλ έκπξαθηα πσο ππάξρεη θαη φξακα θαη πξφζεζε γηα 

θνηλσληθή επεκεξία ρσξίο ζπκβηβαζκνχο ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

Δπηηπγράλνληαο ηα αλσηέξσ θαη απμάλνληαο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη θνηλσληθνχο 

δείθηεο (ES) ζα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ – αλαιπηψλ ησλ δεηθηψλ 

ESG θαη ζα επηηχρεη αχμεζε, ζηαζεξνπνίεζε θαη δηάξθεηα ζηηο επελδχζεηο θαη 

επνκέλσο ζηελ πνιππφζεηε αλάπηπμε.      
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Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

● Γηα λα κεησζεί ε πζηέξεζε ησλ Διιεληθψλ εηαηξηψλ ζηνπο δείθηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη λα πξνζειθχζνπλ θεθάιαηα πνπ ζα ελζσκαηψλνπλ ηα θξηηήξηα 

ESG, ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηξαηεγηθήο εληάζζνληαο 

ESG πξαθηηθέο, θαη λα εθαξκφζνπλ ηα θαηάιιεια πξφηππα δεκνζηεχνληαο εηήζηα 

θαη εθζέζεηο γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε (πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ ππνελφηεηα 1.2.5). 

● Δπίζεο, ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, θαη ε θαιιίηεξε θαη 

ζαθέζηεξε δεκνζηνπνίεζε /κεηάδνζε ησλ ESG δεηθηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

εθζέζεηο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ/θξηηεξίσλ  θαζψο θαη ε θαιιίηεξε 

επηθνηλσλία ησλ Διιεληθψλ εηαηξηψλ κε ηα ηκήκαηα Investors Relations (IR), ψζηε 

λα γίλνπλ θαιιίηεξα θαηαλνεηέο νη αλάγθεο ησλ επελδπηψλ. Δίλαη μεθάζαξν πσο, 

ζήκεξα, νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο απφ κφλεο ηνπο δελ επαξθνχλ γηα κηα θαιή 

αμηνιφγεζε θαη δηεπθφιπλζε επελδπηηθψλ απνθάζεσλ. 

Δπνκέλσο ε εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα απαηηείηαη λα είλαη κεηξήζηκε, μεθάζαξα 

ζεζκνζεηεκέλε, αδηάβιεηε, απμεκέλε  θαη δηαθαλήο. ια απηά έρνπλ ήδε αξρίζεη λα 

εθαξκφδνληαη ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ζηηο πξνεγκέλεο δπηηθέο ρψξεο θαη κάιηζηα κε 

ηαρείο ξπζκνχο. Φαίλεηαη φηη ζε ιίγα ρξφληα ζα ιχζνπλ, ζε κεγάιν βαζκφ, αξθεηά 

απφ ηα πξνβιήκαηα θξαηψλ θαη πιεζπζκψλ, ηφζν ζε πεξηβαιινληηθά φζν θαη ζε 

ζέκαηα θνηλσληθήο επεκεξίαο. 

● Δπηπιένλ, ζηελ Διιάδα, θαιφ ζα ήηαλ νη έιιελεο επηρεηξεκαηίεο λα θάλνπλ νη ίδηνη 

ηελ επέλδπζε πνπ πηζηεχνπλ φηη ρξεηάδεηαη ε ρψξα, είηε είλαη ζε ππνδνκέο, είηε ζηελ 

παηδεία, είηε ζηελ πγεία (κηα θαη γλσξίδνπλ πσο αλ δνζνχλ ρξεκαηηθά πνζά, απηά ζα 

ζπαηαιεζνχλ απφ ηνλ πνιηηηθφ θφζκν ζε αιιφηξηνπο ζθνπνχο). Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα Κέληξν Πνιηηηζκνχ Ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο (ΚΠΗΝ) πνπ πξφζθεξε 

πνηφηεηα δσήο θαη επεκεξίαο ζε ρηιηάδεο Έιιελεο πνιίηεο. Οη ρνξεγίεο/επελδχζεηο 

ινηπφλ πνπ εληάζζνληαη ζηα θνλδχιηα ηεο εηαηξηθήο επζχλεο δελ πξέπεη λα είλαη νχηε 

κηθξέο, νχηε αλαιψζηκεο, δελ πξέπεη λα έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα θηιαλζξσπίαο (φπσο 

αλαθέξζεθε ζηελ ππνελφηεηα 2.2.3), αιιά πξέπεη λα θαιχπηνπλ κεγάιεο θαη άκεζεο 

εζληθέο / θνηλσληθέο αλάγθεο.  Ζ ζπκκεηνρή ινηπφλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε βειηίσζε 

ηεο ρψξαο γηα ηελ Διιεληθή θνηλσλία δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην (Δζληθνί επεξγέηεο), 

αιιά είλαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, ζε πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα θαη ζε 

πνιχ επξχηεξε θιίκαθα. Απηφ ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ εμάιεηςε ηεο 

αληηπάζεηαο πνπ ππάξρεη, απφ κηα κεγάιε κεξίδα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα.      
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● Πέξαλ φκσο απηψλ ζα απαηηεζεί, γηα λα ππάξμεη κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζε 

ζέκαηα ειέγρσλ νηθνλνκηθψλ θαη κε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, θαη έλα πεξηζζφηεξν 

απζηεξφ πιαίζην απφ ην θξάηνο, ελαξκνληδφκελν θαη άκεζα εθαξκφζηκν κε ηα 

επξσπατθά πξφηππα, επηβάιινληαο απζηεξά πξφζηηκα. Κάηη ηέηνην κέρξη ζήκεξα δελ 

έρεη γίλεη.  

● Αλ επίζεο ππάξμεη ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ ζχληνκα, νη θαηάιιειεο 

ππνδνκέο γηα έλα πεξηζζφηεξν ζηαζεξφ νηθνλνκηθφ θαη θνξνινγηθφ πιαίζην, ζα 

κπνξνχζε ε Διιάδα λα αλέβεη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ επελδπηψλ, κε απνηέιεζκα 

ζεηηθφ θαη άκεζν αληίθηππν ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία.      

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ην 5
ν
 θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ζην νπνίν ζα γίλεη κηα 

ζχλνςε απηήο, θαζψο θαη κηα αλαθνξά ζηνλ ηξφπν άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ. Θα 

ζπλερίζεη κε ηελ ζπκβνιή θαη αμία ηεο εξγαζίαο θαη ζα νινθιεξσζεί κε ηελ 

θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ ηεθκαίξνληαη απφ απηή. 
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5
Ο

 ΚΔΦΑΛΑΙΟ  

5.1 ΤΝΟΦΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΛΗΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζηελ  ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αλαπηχρζεθαλ νη ESG δείθηεο, νη 

θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαθξίλνληαη θαη νη ππνθαηεγνξίεο θάζε κηαο απφ απηέο. Οη 

ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθαλ απηνί νη δείθηεο, πσο δεκνζηνπνηνχληαη, θαη 

πνηα ηα νθέιε απφ ηε δεκνζηνπνίεζε ηφζν γηα ηελ Διιάδα, φζν θαη γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο. ηε ζπλέρεηα έγηλε αλαθνξά γηα ην  πνηα  είλαη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε 

ηεο Διιάδνο ηφζν ζπλνιηθά, φζν θαη ζε νξηζκέλνπο επηκέξνπο δείθηεο πνπ αθνξνχλ 

ην πεξηβάιινλ (ελέξγεηα θαη απνξξίκκαηα), ηελ θνηλσλία (παηδεία, πγεία, ηξνραία 

αηπρήκαηα) θαη  ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε (δηαγσληζκνί, αλεξγία). Καηφπηλ 

πξνρψξεζε ζε κηα θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ζηελ ΔΔ, θαη γηα ηηο ηξείο θαηεγνξίεο, 

θαη ζηε ζπλέρεηα αλαπηχρζεθαλ ηεθκεξησκέλα νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη δξάζεηο 

ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ε Διιάδα, γηα λα επηηχρεη ζηαζεξνπνίεζε θαη 

αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ δεηθηψλ ESG νχησο ψζηε λα πξνζειθχζεη επελδπηέο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ απηνχο ηνπο δείθηεο, θαη κέζσ ησλ επελδχζεσλ λα ππάξμεη ζηαζεξή 

θαη βηψζηκε αλάπηπμε ζηε ρψξα. 

Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ φγθνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο αλαπηχρζεθαλ, ζε κηθξφ 

βαζκφ κάιηζηα, νξηζκέλνη δείθηεο απφ θάζε θαηεγνξία. Θα κπνξνχζε ζην κέιινλ λα 

γίλεη κηα πην ιεπηνκεξήο, αλαιπηηθή θαη ηεθκεξησκέλε θαηαγξαθή γηα θάζε έλα 

δείθηε μερσξηζηά (πρ. απφ ην πεξηβάιινλ ν ηνκέαο απνξξίκκαηα, απφ ηελ θνηλσλία ν 

ηνκέαο παηδεία θαη απφ ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε νη δηαγσληζκνί κέζνπ ηνπ ΠΓΔ ) 

ηνλίδνληαο ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηε Διιάδα θαη αλαιχνληαο δηεμνδηθά ηνπο 

ηξφπνπο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα απμεζεί ε επίδνζε ηεο Διιάδνο 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε ESG.   

 Σα ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο αληιήζεθαλ απφ: 

i) Σνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Euro SIF, PRI, Global Contact θ.ιπ.), 

ii) Απφ ηελ ΔΔ, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηνπο Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο θαη 

ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 

iii) Απφ ην Green House Protocol 

iv) Απφ ηελ εηαηξεία Morningstar πνπ εηδηθεχεηαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο 

θαηαγξάθνληαο θαη βαζκνινγψληαο ηηο επηδφζεηο. 

v) Απφ ηνλ PISA, 

vi) Απφ ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα Βησζηκφηεηαο, θαη  
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vii)  Απφ Ννκνζεζία Γεκνζηνπνίεζεο Με Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ. 

viii) εκαληηθή βνήζεηα ζηελ έξεπλα ησλ ESG δεηθηψλ παξείρε ε εηαηξεία 

Mytilineos θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηκήκα Δηαηξηθήο Δπζχλεο θαη Βηψζηκεο 

αλάπηπμεο (https://www.mytilineos.gr/el-gr/corporate-social-

responsibility/of-mytilineos ). 

Σέινο ζην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζεο αλαθέξνληαη νη ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο δεκνζηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο δείθηεο ESG. 

5.2 ΤΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 

Ζ επηδίσμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα βνεζήζεη ηα ππεχζπλα, γηα 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ζηειέρε θπβέξλεζεο θαη εηαηξεηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ησλ δεηθηψλ ESG, ηε δεκνζηνπνίεζε πνηνηηθψλ θαη ζπγθξίζηκσλ 

ζηνηρείσλ ESG θαη  λα δηεπθνιχλεη ηε ρξήζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο 

επελδπηέο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εξγαιείν, καδί κε άιια, γηα ηελ πηνζέηεζε 

δηεζλψλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ δηαθάλεηαο. 

Ζ ζπκβνιή θαη ε αμία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη φηη:  

— Κάλεη πεξηζζφηεξν γλσζηνχο ηνπο ESG δείθηεο, ηη είλαη, ηη αληηπξνζσπεχνπλ, ζε 

πνηνπο απεπζχλνληαη, πψο θαηαγξάθνληαη, πσο δεκνζηνπνηνχληαη θαη πφζν 

ζεκαληηθφο είλαη ζήκεξα ν ξφινο ηνπο ζηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. 

— Απμάλεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο δηαθάλεηαο ζε ζέκαηα 

ESG θαη λα επηζεκαίλεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε. 

— Σνλίδεη ηε κείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο επηβάξπλζεο ησλ εηαηξεηψλ γηα ηε 

δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ESG, κέζσ ζαθψλ, πξαθηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ. 

— Δλζαξξχλεη ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ESG.  

— Τπνζηεξίδεη ηηο εηαηξίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δεκνζηνπνίεζεο 

νπζηαζηηθψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζεκάησλ ESG, κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο, ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο δεδνκέλσλ θαη ηεο 

εθαξκνγήο ζχγρξνλσλ πιαηζίσλ δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ. 

— Δληζρχεη κέζσ ηηο δεκνζηνπνίεζεο δεηθηψλ ESG ηελ εκπηζηνζχλε ζηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο. 

— Πξνζθέξεη  δηεπθφιπλζε ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ εηαηξεηψλ, επελδπηψλ θαη 

άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. 

https://www.mytilineos.gr/el-gr/corporate-social-responsibility/of-mytilineos
https://www.mytilineos.gr/el-gr/corporate-social-responsibility/of-mytilineos
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— Γείρλεη πσο ε  ελζσκάησζε νπζηαζηηθψλ θαη ζπλαθψλ δεδνκέλσλ ESG ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο επελδπηηθψλ απνθάζεσλ νδεγεί ζε επελδχζεηο. 

— Καηαγξάθεη πξαθηηθέο πνπ πξνσζνχλ ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία (ζε 

ελέξγεηα, απνξξίκκαηα), ηελ θνηλσληθή επεκεξία (ζε παηδεία, πγεία θαη ηξνραία 

αηπρήκαηα) θαη ηελ θαιή δηαθπβέξλεζε (δηαγσληζκνί, αλεξγία), θαη ηειηθά  απνηειεί 

έλα ζεκαληηθφ πξψην βήκα γηα κηα καθξνπξφζεζκε θηλεηνπνίεζε πάλσ ζε ζέκαηα 

ESG. 

5.3 ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ  

      ΔΡΓΑΙΑ  

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαθνξά ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, 

ηεθκεξησκέλα απφ ηελ αλάπηπμε, αλάιπζε θαη θαηαγξαθή φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ.   

      5.3.1 ΟΦΔΛΗ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗΝ  ΑΤΞΗΗ ΓΔΙΚΣΧΝ  

                ESG ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Ωο γλσζηφλ ε ηχρε είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε δσή. κσο κε ζσζηή 

νξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφ κπνξεί λα κεησζεί ην πνζνζηφ ηνπ παξάγνληα «ηχρε» 

ηφζν ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ζηελ θνηλσληθή επεκεξία, ζηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζεο, ζηηο επελδχζεηο, φζν θαη  ζηε δσή,  

Οη επελδπηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο ESG πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ 

πφζν αλζεθηηθφ θαη έηνηκν είλαη έλα θξάηνο ή κηα εηαηξεία λα δηαρεηξηζηεί ηηο 

αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηνλ παξάγνληα 

«ηχρε». Απαηηείηαη ινηπφλ θαηαξράο  ε δεκνζηνπνίεζε ησλ δεηθηψλ ESG. 

Σα δεδνκέλα ESG, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, επηηξέπνπλ 

ζηνπο επελδπηέο λα απνθηήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ θξάηνπο θαη ησλ 

εηαηξεηψλ, λα θαηαλνήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή  ζέζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κε 

ηελ νπνία κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ λέεο επθαηξίεο. Πέξαλ ηεο κείσζεο θαηλνκέλσλ 

αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο, ε δεκνζηνπνίεζε θαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ζεκάησλ ESG κπνξνχλ λα απνθέξνπλ ζεκαληηθά νθέιε γηα ηηο εηαηξείεο. 

5.3.1.1 Βειηησκέλε Πξόζβαζε ζε Κεθάιαηα 

ια, φζα αλαθέξζεθαλ ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα, δείρλνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

δεκνζηνπνηνχλ πιεξνθνξίεο ESG θαη εκθαλίδνπλ θαιή επίδνζε ζε νπζηαζηηθά γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο ζέκαηα ESG, έρνπλ κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζε θεθάιαηα κε 

ρακειφηεξν θφζηνο. Απηή ε αχμεζε ηεο πξφζβαζεο ησλ Διιεληθψλ εηαηξεηψλ ζε 
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θεθάιαηα ζα νδεγήζεη  ηαπηφρξνλα θαη ζηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ πνπ κε ηε 

ζεηξά ηεο θέξλεη ηελ αλάπηπμε, πνπ ηφζν πνιχ έρεη αλάγθε ε Διιεληθή νηθνλνκία. 

Ζ δηαθάλεηα σο πξνο ηελ επίδνζε κηαο επηρείξεζεο ζε ζέκαηα ESG θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία καθξνπξφζεζκεο αμίαο, κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ 

ηθαλφηεηα κηαο εηαηξείαο λα πξνζειθχεη καθξνπξφζεζκνπο επελδπηέο, ηδίσο 

ζεζκηθνχο, νη πνιηηηθέο ησλ νπνίσλ απαηηνχλ ηελ ελζσκάησζε πιεξνθνξηψλ ESG 

ζηε ιήςε επελδπηηθψλ απνθάζεσλ. Οη καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο ζα πξνζδψζνπλ 

ζηελ Διιάδα ζηαζεξφηεηα θαη δηάξθεηα ζηελ αλάπηπμε θαη φρη επθαηξηαθή θαη 

ζπγθπξηαθή αλάπηπμε. Οη επελδχζεηο ζα είλαη καθξνπξφζεζκεο εθφζνλ 

επηηπγράλεηαη ζηαζεξφηεηα θαη αχμεζε ζηηο επηδφζεηο ησλ δεηθηψλ ESG.  

Οη εηαηξείεο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνπλ είλαη αληηθεηκεληθά θαη 

δελ πεξηιακβάλνπλ κφλν δείθηεο ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάδνπλ θαιή επίδνζε 

απνδεηθλχνπλ έκπξαθηα ηελ ακεξνιεςία ηνπο. Με ζπγθαιχπηνληαο ηηο ιηγφηεξν 

επλντθέο πιεξνθνξίεο, αιιά, αληηζέησο, παξέρνληαο εμεγήζεηο θαη επηδεηθλχνληαο 

πξνζπάζεηεο πξνζέγγηζεο γηα λα βειηηψζνπλ θαη λα κεηξηάζνπλ ηπρφλ αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο, ζην κέιινλ θεξδίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ γηα πξφζβαζε ζε 

θεθάιαηα. ηαλ ε Διιεληθή θπβέξλεζε παξέρεη αληηθεηκεληθά θαη ακεξφιεπηα 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ θνηλσληθή 

επεκεξία ησλ πνιηηψλ ηεο ηφηε θαζίζηαηαη αμηφπηζηε. 

5.3.1.2 πκκόξθσζε κε ηηο Καλνληζηηθέο Αιιαγέο 

Ζ αλάγθε γηα ελίζρπζε ηεο δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε 

βηψζηκε αλάπηπμε πξνάγεηαη ζπλερψο θαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο, νη νπνίεο φιν θαη 

πεξηζζφηεξν πξνρσξνχλ είηε απφ φξακα, είηε απφ αλάγθε, ζηελ πηνζέηεζε 

ππνρξεσηηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηε δεκνζηνπνίεζε εηαηξηθψλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, φπσο ε νδεγία 2014/95/ΔΔ γηα ηε δεκνζηνπνίεζε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη απαηηήζεηο 

δεκνζηνπνίεζεο επεθηείλνληαη, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην ζρέδην δξάζεο γηα ηε 

βηψζηκε ρξεκαηνδφηεζε πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 2018. ’ 

απηφ πξνηείλεηαη ε επέθηαζε ηεο δεκνζηνπνίεζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, κε ζηφρν ηελ «πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ καθξνπξφζεζκνπ 

νξίδνληα ζηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή δξαζηεξηφηεηα». Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή / Βηψζηκε ρξεκαηνδφηεζε ((2019, https://ec.europa.eu/info/business-

economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_el ) 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_el
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Οη εηαηξείεο πνπ θαζηεξψλνπλ ζαθείο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηε κέηξεζε θαη 

ηε δηαρείξηζε δεηεκάησλ ESG  είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλνληαη γξήγνξα ζηηο 

ξπζκηζηηθέο εμειίμεηο, λα κεηψλνπλ ηνπο θηλδχλνπο ζπκκφξθσζεο θαη λα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε έλα κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ 

(Grewal, Jody, and all, July 2019). 

5.3.1.3 Δλίζρπζε ηεο Δηαηξηθήο Δπίδνζεο 

ιεο νη  έξεπλεο, πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ, ππνζηεξίδνπλ ζζελαξά ηελ 

ελζσκάησζε ησλ αξρψλ βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηε ζηξαηεγηθή ησλ εηαηξεηψλ. Ζ θαιή 

επίδνζε ζε ζεκαληηθνχο δείθηεο ESG κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία αμίαο γηα 

ηνπο κεηφρνπο θαη ζηε βειηίσζε ηεο καθξνπξφζεζκεο εηαηξηθήο επίδνζεο. Οη 

εηαηξείεο πνπ ζεκεηψλνπλ πςειφηεξε επίδνζε ζε νπζηαζηηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

ζέκαηα ESG, παξνπζηάδνπλ ηζρπξφηεξα επηρεηξεκαηηθά απνηειέζκαηα, απφδνζε 

κεηνρψλ θαη κειινληηθή θεξδνθνξία. ( ε απηφ ζπκθσλνχλ θαη νη Khan, and all, 

November 2016,  θαη νη Friede and all, 2015). 

5.3.1.4 Δλίζρπζε ηεο Δηαηξηθήο Φήκεο θαη ηεο πλεξγαζίαο κε όια ηα   

            Δλδηαθεξόκελα Μέξε 

Ζ δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ESG θαη ε βειηίσζε ηεο επίδνζεο κηαο εηαηξείαο ζε 

νπζηαζηηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζέκαηα θαηαδεηθλχεη ηελ εζηθή ηεο επζπγξάκκηζε 

κε δηεζλείο πξσηνβνπιίεο, φπσο νη ηφρνη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (ΒΑ), θαζψο θαη ηε 

δέζκεπζή ηεο γηα δεκηνπξγία καθξνπξφζεζκεο αμίαο. Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε νπζηαζηηθά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ελεκέξσζε ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ 

κηαο εηαηξείαο, θαη πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα νπζηψδε ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία κε 

ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Αθφκε παξέρεη ρξήζηκεο θαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ζέκαηα ηα νπνία δελ είλαη άκεζα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο. 

Απνθηψληαο θήκε ε εηαηξεία δίλεη πξνζσπηθά θίλεηξα ζην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη 

ζε απηή θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί επηζπκεηή επηινγή γηα λα εξγαζζνχλ ζε απηή 

ζηειέρε ηθαλά θαη θαηαμησκέλα.  

      5.3.2 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σν ζηνίρεκα πνπ πξέπεη λα θεξδεζεί απφ θπβεξλήζεηο, εηαηξείεο θαη πνιίηεο είλαη ε 

αιιαγή ζε πξνηεξαηφηεηεο, θξηηήξηα θαη πνιηηηθέο κε ηηο νπνίεο λα αμηνπνηνχληαη νη 

ήδε δηαζέζηκνη πφξνη. Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πνηφηεηα ηεο δσήο θαη ε 

νξζνινγηζηηθή επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία  κπνξνχλ θαη πξέπεη λα απνζπλδεζνχλ, 

ζηαδηαθά, απφ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο θαη λα ζηξαθνχλ ζε δείθηεο πνπ ζα 
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θαζνξίδνπλ απηφ αθξηβψο πνπ επηζπκνχλ, αλ φρη φινη, νη πεξηζζφηεξνη, δειαδή 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία (Environment), θνηλσληθή επεκεξία (Social) θαη 

εχξσζηεο επηρεηξήζεηο (Governance – ESG). Ζ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία,  ε 

θνηλσληθή επεκεξία θαη ε επξσζηία ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα βειηησζνχλ 

ζεκαληηθά/ξηδηθά αθφκε θαη αλ δελ ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο. Σν κείδνλ δήηεκα δελ είλαη ε αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ αιιά, θπξίσο ν ηξφπνο αμηνπνίεζήο ηνπο. Δίλαη πξφδειν πσο φζα έρεη επηηχρεη 

ε αλζξσπφηεηα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δελ νθείινληαη ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, 

αιιά ζην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη επηθεληξψζεθαλ ζε ζαθείο ζηφρνπο βειηίσζεο ηεο 

δσήο. Αθφκε θαη ζε θησρέο ρψξεο, εθαηνκκχξηα άλζξσπνη βειηίσζαλ ηελ πνηφηεηα 

ηεο δσήο ηνπο. Μφλν νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο θαη ε κεγέζπλζή  ηνπο δελ 

πξέπεη λα ζεσξνχληαη «ην ηεξφ δηζθνπφηεξν» θάζε ζνβαξήο πνιηηηθήο, θαη ε 

ζηαζηκφηεηά ηνπο ην άιινζη γηα θάζε ακέιεηα ή απνηπρία.       

Μεηά απφ φια απηά ε εξγαζία  νινθιεξψλεηαη θαη κπνξνχλ λα  εμαρζνχλ ηα 

παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα αλαιπηηθά γηα θάζε ηνκέα, φζνλ αλαθνξά ηνλ ξφιν πνπ 

παίδνπλ νη δείθηεο ESG ζήκεξα γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη αλάπηπμεο: 

1. ε Δπξσπατθό επίπεδν: 

Έλα ζεκαληηθφ ζρέδην δεκνζίσλ επελδχζεσλ είλαη απαξαίηεην αλ επηζπκεί, 

πξαγκαηηθά, ε Δπξψπε λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο γηα θιηκαηηθή νπδεηεξφηεηα, γηα 

θνηλσληθή επεκεξία θαη ζπλνρή θαη γηα ζσζηή δηαθπβέξλεζε. Θα εληζρχζεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ Δπξψπε, θαη ην πξφγξακκα απηφ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί 

θπξηνιεθηηθά κε κεδεληθφ, αθφκε θαη κε αξλεηηθφ θφζηνο ζηελ επνρή ησλ κεδεληθψλ 

επηηνθίσλ δαλεηζκνχ. Αλ ην πξάζηλν deal πνπ πξνγξακκαηίδεη ε ΔΔ ρξεκαηνδνηεζεί 

κφλν  κέζσ πξάζηλσλ νκνιφγσλ πνπ ζα εθδψζεη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ 

θαη φρη ε ΔΚΣ, γηαηί απηή δελ κπνξεί λα ιχζεη ην πξφβιεκα. Οη ππνπξγνί 

νηθνλνκηθψλ ηεο ΔΔ φκσο κπνξνχλ, αλ αιιάμνπλ ηελ πνιηηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή 

ηνπο λννηξνπία πνπ αληηδξά κεηά ηελ εθδήισζε ησλ γεγνλφησλ ζε πνιηηηθή 

λννηξνπία πνπ ελεξγεί πξνιεπηηθά.   

2.  ε θπβεξλεηηθό επίπεδν ζηελ Διιάδα: 

● Απαηηείηαη άκεζε, πιήξεο θαη δηαξθήο ελεκέξσζε ησλ θπβεξλεηηθψλ παξαγφλησλ 

ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο ESG (εηζεγκέλσλ θαη κε).  

● Άκεζε πηνζέηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο ζην ESG θαη εθαξκνγήο 

√  πξσηνθφιινπ ελεξγεηψλ, 

√ δεκνζίεπζεο έθζεζεο πεξί βηψζηκεο αλάπηπμεο 



128 

 

√ δηαθάλεηαο ελεξγεηψλ,  

√ ζηφρεπζε ζε ξνέο θεθαιαίσλ απφ funds πνπ θηλνχληαη ζηνλ ρψξν ησλ 

δεηθηψλ ESG. 

Έηζη ε αλάπηπμε πνπ ζα επηηεπρζεί ζα είλαη ζηαζεξή θαη ζα κεγεζχλεηαη, εθφζνλ 

ζπλερίδεηαη, ζηαζεξνπνηείηαη θαη απμάλεηαη ε επίηεπμε ησλ ηεζέλησλ ESG ζηφρσλ. 

Γηαθνξεηηθά ζα ππάξρεη αλάπηπμε επθαηξηαθή θαη αζηαζήο. 

● Γηα λα κεησζεί ε πζηέξεζε ηεο Διιάδνο ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα, ζηνπο θνηλσληθνχο θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, θαη λα πξνζειθχζνπλ 

θεθάιαηα πνπ ζα ελζσκαηψλνπλ ηα θξηηήξηα ESG, θαη λα νδεγεζνχλ, ηα θεθάιαηα 

απηά, ζε επελδχζεηο απαηηείηαη:  

i)   Οη ΑΠΔ λα γίλνπλ πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, θαη κάιηζηα αθφκε θαη αλ δελ 

ππάξρεη ζχζηεκα εγγπεκέλσλ ηηκψλ αγνξάο ηεο ελέξγεηαο. (νη πξφζθαηξεο  απψιεηεο 

ζα αληηζηαζκηζηνχλ κε επελδπηηθά θεθάιαηα ιφγσ αχμεζεο ησλ  πεξηβαιινληηθψλ 

ESG δεηθηψλ). Οη δεκνπξαζίεο γηα εγγπεκέλεο ηηκέο, πνπ  ηζρχεη ζήκεξα, γηα ηνπο 

αλεμάξηεηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηε ΓΔΖ, ζα ζηακαηήζνπλ ζχληνκα, ελψ ηδηαίηεξν 

νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ ππάξρεη ήδε γηα δηκεξείο ηδησηηθέο ζπκβάζεηο εγγπεκέλεο 

ηηκήο αγνξάο ηεο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. Λφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ επλντθνχ θφζηνπο, νη 

ζπκβάζεηο απηέο, ζπλδπαζκέλεο κε πφξνπο εμηζνξξφπεζεο κε βάζε άιιεο δηκεξείο 

ζπκβάζεηο (π.ρ. κνλάδεο κε θπζηθφ αέξην) ή αγνξέο απφ ηελ ρνλδξεκπνξηθή αγνξά, 

κπνξνχλ λα ζπγθξνηήζνπλ ραξηνθπιάθηα γηα ηελ πψιεζε ελέξγεηαο ζε 

επηρεηξεκαηηθνχο πειάηεο κε εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθνχο φξνπο.     

ii) ε πξψηε θάζε, ζην κεηαβαηηθφ ζηάδην πνπ πξέπεη λα είλαη ζχληνκν, 

απαηηείηαη ε δεκηνπξγία λέσλ κνλάδσλ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ 

καδί κε ηηο αλαπηπζζφκελεο ΑΠΔ, ηελ παξαγσγή απφ κνλάδεο ιηγλίηε. Έηζη ην  

φθεινο ζα είλαη πνιιαπιφ. Πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά,  ε  κείσζε θαη εμάιεηςε 

ηνπ CO2 απφ ηελ θαχζε ιηγλίηε γηα ελέξγεηα, θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Δλψ θαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο ζα είλαη κεγάιν, αθελφο γηα ηε ρψξα, 

απφ ηελ κε χπαξμε πξνζηίκσλ γηα ηελ θαχζε ιηγλίηε (θφξνη άλζξαθα απφ ΔΔ) αιιά 

θαη γηα ηηο εηαηξίεο. Οη ζχγρξνλεο πνιχ απνδνηηθέο κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ζε 

ζέζε λα αληηθαηαζηήζνπλ ην θφζηνο επέλδπζεο κε εχινγε θεξδνθνξία ζε έλα κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα 5 εηψλ, δεδνκέλνπ φηη αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλερή βάζε 

θαη λα έρνπλ ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ζπγθξηηηθά κε ηελ νξηαθή ηηκή 

ελέξγεηαο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη κνλάδεο απηέο ζα απνηειέζνπλ ηε γέθπξα 
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κέρξη ηελ πιήξε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο βαζηζκέλν ζε 

ΑΠΔ θαη απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

iii)  Δπηπξφζζεηα κφλν νη ΑΠΔ θαη νη κεγάιεο ζε απφδνζε κνλάδεο θπζηθνχ 

αεξίνπ δελ θζάλνπλ γηα ηελ αμηφπηζηε θάιπςε ηεο δήηεζεο απφ ην ζχζηεκα. 

Υξεηάδνληαη θαη ηα πδξνειεθηξηθά, ηα αληιεηηθά πδξνειεθηξηθά, θαζψο θαη νη 

κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ επθαηξηαθά φηαλ ε δήηεζε είλαη πςειή, 

θαζψο θαη λέα απνζεθεπηηθά κέζα, φπσο λέεο θαη πην ζχγρξνλεο κπαηαξίεο.  

Πξέπεη λα ηνληζζεί ηδηαίηεξα φηη πνιιέο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα δελ πξνρσξνχλ γηα 

πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο (Διιεληθφ, Μεζζελία, Κέξθπξα, θ.ιπ.), επεηδή δελ είλαη 

μεθάζαξν ην ρσξνηαμηθφ, πνιενδνκηθφ θαη αδεηνδνηηθφ πιαίζην. Άκεζε 

πξνηεξαηφηεηα, ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν,  πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη ε πιήξεο 

επέθηαζε θαη νινθιήξσζε ηνπ Δζληθνχ θηεκαηνινγίνπ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο θαη ε απνζαθήληζε ησλ ρξήζεσλ γεο, κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

επελδχζεσλ, αιιά παξάιιεια θαη ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. Απαηηείηαη νη 

επελδπηέο – αλαιπηέο ησλ ESG δεηθηψλ λα έρνπλ μεθάζαξε εηθφλα γηα ην πνηεο είλαη 

νη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο θαη λα εμαιεηθζνχλ νη «γθξίδεο δψλεο».    

● ηα απνξξίκκαηα ε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πξέπεη λα ζηνρεχεη θπξίσο 

ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αλαθχθισζεο θαη ζηελ αζθαιή ηνπο δηάζεζε. Οη δξάζεηο γηα 

ηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγφκελεο πνζφηεηαο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ είλαη 

ζεκαληηθή θαη απνθέξεη καθξνρξφληα νθέιε,. Ζ ζπιινγή ζηελ πεγή θαη ε 

δεκηνπξγία θαη εγθαηάζηαζε νινθιεξσκέλσλ κνλάδσλ κεραληθνχ δηαρσξηζκνχ 

νδεγνχλ ζε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ. Ζ πηνζέηεζε ησλ  

ζεκαληηθψλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ επηκέξνπο κεζφδσλ, θαη ν 

ζσζηφο ζπλδπαζκφο ηνπο κε νη λέεο ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζα 

νδεγνχλ ζε πξαγκαηηθά πςειά θαη αλέιπηζηα απνηειέζκαηα. 

● ηελ Παηδεία, θαηαξηίδνληαο έλα καθξφπλνν ζρέδην ζπλαίλεζεο κεηαμχ 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ζεζκψλ, θπβέξλεζεο θαη αληηπνιίηεπζεο. Σν ζρέδην απηφ 

λα είλαη πξνζαξκνζκέλν, φρη κφλν ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα αιιά, λα «βιέπεη» θαη 

ζηηο επεξρφκελεο ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη απαηηήζεσλ ζε 

εμεηδηθεχζεηο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ νη λένη ηνκείο, θαη πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

απαηηήζεηο/ειιείςεηο πνπ έρεη ζήκεξα ε Διιάδα ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ.  Σν 

ζπλαηλεηηθφ απηφ ζρέδην απαηηείηαη λα είλαη ζηαζεξφ θαη επέιηθην θαη λα έξρεηαη ζε 

«ζχγθξνπζε» κε φιεο ηηο ππάξρνπζεο, παιηέο θαη λέεο, ηδενινγηθέο θαη κε 

«λννηξνπίεο».    
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Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα εληζρπζεί ε θαηλνηνκία θαη ε αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε νξηδφληηεο δξάζεηο, γηα ην πεξηβάιινλ ζε φια ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ επελδχζεηο θαη λα αλαπηπρζεί ε δηαζχλδεζε 

επηρεηξήζεσλ κε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα.   

● ηελ Τγεία, κηα ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηδησηηθψλ ζεξαπεπηεξίσλ (πέξα απφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

πηνζέηεζε πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζπζηήκαηα πγείαο ησλ πξνεγκέλσλ 

ρσξψλ ηεο ΔΔ) , πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, θαη έρνπλ ζπγθεληξψζεη ζεκαληηθά 

επελδπηηθά θεθάιαηα παξά ηελ ππάξρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε, ζα βνεζνχζε 

ζεκαληηθά ζηελ πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα επίιπζε ζεκαληηθψλ 

θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν ηνκέαο ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

Δπηπξφζζεηα, ε ηνπνζέηεζε, ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, δηεπζπληψλ πνπ λα είλαη 

πξαγκαηηθνί managers θαη φρη πνιηηηθέο επηινγέο ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο ζα 

νδεγνχζε ζε κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ «αηαζζαιηψλ» θαη ζε εμεχξεζε ζεκαληηθψλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Οχηε ηα πνιηηηθά ζηειέρε, αθφκε θαη αλ είλαη άμηα, νχηε νη 

ηθαλφηαηνη γηαηξνί κπνξνχλ λα δηνηθήζνπλ ζσζηά έλα λνζνθνκείν.  

● ηα Σξνραία Αηπρήκαηα απαηηείηαη ε ζπληνληζκέλε δξάζε φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη ε αλάζεζε δξάζεσλ γηα θάζε ηνκέα 

μερσξηζηά θαη ζπγθεθξηκέλα (φρη γεληθά θαη αφξηζηα, αιιά πνηνο ηνκέαο ζα θάλεη ηη, 

ζε πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε πνηνπο πφξνπο θαη πνηνο είλαη ν ππεχζπλνο 

πινπνίεζεο). πγθεθξηκέλα: 

(i) Ο ηνκέαο δεκνζίσλ έξγσλ θαη ρσξνηαμίαο ζα πξέπεη λα είλαη 

επηθνξηηζκέλνο κε ηε ζήκαλζε ζε φιεο ηηο αζηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο, κε ηε 

ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (ζπλεξγαζία κε ηνπο δήκνπο, αιιά ε επζχλε λα 

παξακέλεη ζηα δεκφζηα έξγα θαη λα κελ κεηαβηβάδεηαη νχηε λα εθρσξείηαη).    

  (ii) Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ εηδηθφ έιεγρν ησλ 

νρεκάησλ (ΚΣΔΟ) θαη λα έρεη ηελ επζχλε ελεκέξσζεο φισλ ησλ άιισλ 

εκπιεθνκέλσλ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ. Να θαηαζθεπάζεη πάξθα 

θπθινθνξηαθήο αγσγήο θαη λα έρεη ηελ επζχλε ηφζν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο φζν θαη ηεο 

θαιήο ζπληήξεζεο ηνπο (λα κελ ηα θαηαζθεπάζεη θαη κεηά λα αλαζέηεη ζηνπο δήκνπο 

ηα ππφινηπα ). Να αλαβαζκίζεη ην ζχζηεκα εμέηαζεο ησλ ππνςεθίσλ νδεγψλ. 

(iii) Ο ηνκέαο ηεο πγείαο λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ άκεζεο 

πξν λνζνθνκεηαθήο αληηκεηψπηζεο κεηά ην αηχρεκα (γξήγνξε άθημε, θαιή επί ηφπνπ 
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αληηκεηψπηζε, θαιή κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζην λνζνθνκείν, θαιή πνηφηεηα 

εθπαίδεπζεο ησλ πιεξσκάησλ ), θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. 

(iv) Ο ηνκέαο ηεο παηδείαο, ίζσο ν ζεκαληηθφηεξνο, λα εθπνλήζεη 

πξνγξάκκαηα θπθινθνξηαθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο θαηαλνεηά, αλάινγα κε ην 

ειηθηαθφ επίπεδν, θαη λα πξνζπαζήζεη κέζσ ηεο πξαθηηθήο κάζεζεο λα αιιάμεη ηε 

λννηξνπία πνπ έρεη ν Έιιελαο πνιίηεο φηαλ πηάλεη ηηκφλη.  

Οπνηνδήπνηε απφ ηα αλσηέξσ απνθαζίζεη λα πινπνηήζεη ε Διιεληθή θπβέξλεζε, 

πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο, θαη φπνηνλ εζληθφ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη αλ επηιέμεη ζα πξέπεη λα έρεη πάληνηε ζαλ αξρή φηη: 

(α) ινη νη άλζξσπνη έρνπλ ην δηθαίσκα ζε κία νηθνγελεηαθή, θνηλσληθή θαη 

εξγαζηαθή δσή, ε νπνία λα ηνπο πξνζηαηεχεη απφ ηελ έθζεζε ζε παξάγνληεο 

θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα είλαη ε αηηία γηα ηελ πξφθιεζε αηπρεκάησλ. 

(β) ια ηα παηδηά θαη νη έθεβνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα κεγαιψλνπλ ζε έλα 

πεξηβάιινλ πξνζηαηεπκέλν απφ παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

ηνλ νπνηνδήπνηε αθνχζην ηξαπκαηηζκφ. 

(γ) Σν θξάηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζεη ηε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ 

λνκνζεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ απφ ηελ 

πξφθιεζε νπνηνπδήπνηε αθνχζηνπ ηξαπκαηηζκνχ, ηελ πξφιεςε απφ απηνχο θαη ηε 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο.   

● ηνπο Γηαγσληζκνχο θαη ζην ΠΓΔ πξέπεη απαξαηηήησο λα δηαζθαιίδεηαη αθελφο 

κελ ε ακεξνιεςία, ε δηαθάλεηα θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ησλ θξηηεξίσλ απφ ηελ 

πιεπξά ηεο δηνίθεζεο, θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ εηαηξηψλ λα  παξέρνληαη ζαθή θαη 

μεθάζαξα νηθνλνκηθά  ζηνηρεία ρσξίο ηελ χπαξμε εμσπξαγκαηηθψλ εθπηψζεσλ θαη 

πξνζθνξψλ, αθ’ εηαίξνπ. Θα πξέπεη νη δεκφζηνη δηαγσληζκνί/ζπκβάζεηο λα 

απνηειέζνπλ έλα απφ ηα βαζηθφηεξα αγνξνθεληξηθά εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

εζληθνχ πνιηηηθνχ ζηφρνπ γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. Ζ νξζή, έγθαηξε θαη 

έγθπξε  εθηέιεζε ησλ δηαγσληζκψλ ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε βηψζηκε θαη ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο αλάπηπμε, ζα απμήζεη ην βηνηηθφ επίπεδν  ησλ πνιηηψλ θαη ζα 

δηαζθαιίζεη ηελ νξζνινγηθή θαη απνδνηηθή ρξήζε ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

πφξσλ.   

 ● ηελ Αλεξγία  γηα λα απνθαηαζηαζεί, φζν γίλεηαη ε ηζνξξνπία ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη λα ελδπλακσζεί/απμεζεί ε πιήξεο απαζρφιεζε, απαηηείηαη (πάληνηε 

θνηηψληαο απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ) λα κεησζεί πεξηζζφηεξν ην κε 

κηζζνινγηθφ θφζηνο ζε φζεο επηρεηξήζεηο – εξγνδφηεο πξνζιακβάλνπλ εξγαδφκελνπο 
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κε πιήξε σξάξην. Γελ ρξεηάδνληαη δηνξζσηηθέο αιιαγέο ζηνλ πίλαθα θπξψζεσλ θαη 

πνηλψλ, επηβάιινληαο βαξχηεξεο θαη θπξψζεηο θαη απζηεξφηεξεο πνηλέο. Απηφ πνπ 

ζα πνπ ζα επηηχρεη ε  απζηεξνπνίεζε είλαη λα ζηξαθνχλ ζηελ αδήισηε εξγαζία θαη 

αξθεηνί απφ ηνπο κέρξη ζήκεξα λνκνηαγείο. Απηφ πνπ επηβάιιεηαη είλαη ε 

εληαηηθνπνίεζε ησλ ζσζηψλ θαη ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ θαη έλα πξφγξακκα 

ζπλνιηθήο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πθηζηάκελσλ παξαλνκηψλ.  

Αθφκε, νη δξάζεηο κείσζεο ηνπ κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο θαη ηεο ελαηηθνπνίεζεο 

ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ, ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ κε κηα επξχηεξε νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή πνπ λα ζηνρεχεη  

■ ζηελ ειάθξπλζε ηεο θνξνινγίαο επηρεηξήζεσλ θαη θπζηθψο πξνζψπσλ  

■ ζηελ απινπνίεζε, δηαθάλεηα θαη απνδνηηθφηεξν έιεγρν ησλ θαλφλσλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο 

■ λέν θαη πην ειεχζεξν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα γηα ηνπο ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο, απηναπαζρνινχκελνπο θαη αγξφηεο, θαη ηέινο ην ζεκαληηθφηεξν φισλ  

■ ηε ζηήξημε ηεο πγηνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ κεγάισλ επελδχζεσλ. 

3.  ε εηαηξηθφ επίπεδν: 

Σα νθέιε απφ ηελ πηνζέηεζε, ζσζηή θαηαγξαθή θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ ESG 

δεηθηψλ απφ ηηο Διιεληθέο εηαηξίεο  είλαη πνιιά θαη ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

√ Αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο δηαθάλεηαο ζε 

ζέκαηα ESG θαη ε επηζήκαλζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

βηψζηκε αλάπηπμε. 

√ Μείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο επηβάξπλζεο ησλ εηαηξεηψλ γηα ηε 

δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ESG, κέζσ ζαθψλ, πξαθηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ. 

√ Τπνζηήξημε ησλ εηαηξεηψλ θαη δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δεκνζηνπνίεζεο νπζηαζηηθψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζεκάησλ ESG, κέζσ ηεο 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο δεδνκέλσλ 

θαη ηεο εθαξκνγήο ζχγρξνλσλ πιαηζίσλ δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ. 

√ Δλίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. 

√ Γηεπθφιπλζε ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ εηαηξεηψλ, επελδπηψλ θαη 

άιισλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. 

√ Δλζσκάησζε νπζηαζηηθψλ θαη ζπλαθψλ δεδνκέλσλ ESG ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο επελδπηηθψλ απνθάζεσλ. 
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√ Απαηηείηαη άκεζε, πιήξεο θαη δηαξθήο ελεκέξσζε ησλ  δηνηθεηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ ησλ εηαηξεηψλ ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο ESG (εηζεγκέλσλ θαη κε). 

√ Άκεζε πηνζέηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο ζην ESG θαη εθαξκνγήο 

■  πξσηνθφιινπ ελεξγεηψλ, 

■ δεκνζίεπζεο έθζεζεο πεξί βηψζηκεο αλάπηπμεο 

■ δηαθάλεηαο ελεξγεηψλ,  

■ ζηφρεπζε ζε ξνέο θεθαιαίσλ απφ funds πνπ θηλνχληαη ζηνλ ρψξν 

ησλ δεηθηψλ ESG. 

Οη επηζηήκνλεο έρνπλ ρηππήζεη, πνιιέο θνξέο, ην θνπδνχλη ηνπ ζπλαγεξκνχ θαη ν 

ρξφλνο έρεη αξρίζεη λα κεηξάεη επηθίλδπλα αληίζηξνθα ήδε. Δίλαη ζεκαληηθφ, ινηπφλ, 

πέξα απφ ηηο εμαγγειίεο, ησλ  εθάζηνηε Διιεληθψλ θπβεξλήζεσλ, λα νξηζηνχλ 

επηηέινπο απζηεξέο λνκνζεζίεο νη νπνίεο λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ, λα 

πηνζεηεζνχλ άκεζα πξφηππα θαη θαηεπζχλζεηο κε γλψκνλα ηνπο δείθηεο ESG, πνπ ζα 

ζέζνπλ έλα λέν πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε κείσζε φισλ 

ησλ ξχπσλ, γηα ηελ αχμεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο νχησο ψζηε  λα ζηξαθνχλ θαη ηα επελδπηηθά θεθάιαηα ζηηο Διιεληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη λα πξνζθέξνπλ ζηαζεξή θαη καθξνρξφληα αλάπηπμε ζηελ Διιεληθή 

νηθνλνκία πνπ ηφζν ζθιεξά δνθηκάδεηαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.  

Δθηφο φκσο απφ απηά ηα πνιχ ζεκαληηθά, ε αχμεζε ησλ δεηθηψλ ESG ζα δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ ρψξα λα απμήζεη ην πεξηβαιινληηθφ ηεο απνηχπσκα, λα πξνζθέξεη 

πεξηζζφηεξε θαη πνηνηηθφηεξε θνηλσληθή επεκεξία ζηνπο πνιίηεο ηεο θαη ηαπηφρξνλα 

λα νδεγεζεί ζε κηα δηαθπβέξλεζε ρσξίο δαηδαιψδε γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα θαη 

αλαμηνθξαηηθέο κεζφδνπο. Σαπηφρξνλα νη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο ζα βνεζεζνχλ 

ζεκαληηθά, πέξαλ ηεο ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο αξσγήο, θαη ζην λα επηηχρνπλ 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, αχμεζε ηεο επεκεξίαο ησλ ζηειερψλ ηνπο, θαη θαη’ 

επέθηαζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, θαη ηέινο ζα γίλνπλ πξαγκαηηθά αληαγσληζηηθέο 

ζην επξσπατθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ.   

Οη θπβεξλήζεηο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο 

αιιάδνπλ ηελ Ηζηνξία. Απαηηείηαη ινηπφλ απφ απηέο, αιιά θαη απφ φινπο ηνπο 

πξαγκαηηθά ελεξγνχο πνιίηεο, λα ζηαζνχλ άμηνη ησλ πεξηζηάζεσλ._   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

Ι. ΥΔΣΙΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΓΡΑΜΜΔ 

ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ 

Σν Παξάξηεκα απηό πεξηγξάθεη ηα δηεζλή θαη εζληθά πιαίζηα αλαθνξάο / 

δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξηώλ θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο / πξόηππα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θξηηεξίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 2
ν
 

Κεθάιαην. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ελ ζπληνκία ηα πιαίζηα θαη νη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο / πξόηππα, καδί κε κηα ζρεηηθή δηεύζπλζε URL πνπ 

κπνξείηε λα ζπκβνπιεπηείηε γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. 

(Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ/ Ηζηφηνπνο  

 https://www.athexgroup.gr/documents/10180/5665122/GR-

ESG+REPORTING+GUIDE/e4f7fa48-d16a-4156-b9da-fbc27282a227 ) 

 

GRI – Ζ πξσηνβνπιία Global Reporting Initiative (GRI) είλαη έλα απφ ηα πιαίζηα 

αλαθνξάο πνπ αλαθέξνληαη ζπρλφηεξα. Σν GRI θαηαξηίδεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε, κε ζηφρν ηελ 

θαζηέξσζε ηεο πξαθηηθήο δεκνζηνπνίεζεο απηήο ηεο πιεξνθφξεζεο, παξέρνληαο 

θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ζηηο εηαηξείεο. Οη εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νδεγίεο 

ηνπ GRI πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηνπνηνχλ ηηο επξχηεξεο νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο 

θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπο. Σα πιένλ αλαζεσξεκέλα πξφηππα είλαη ηα «GRI 

Standards», ηα νπνία δεκνζηεχζεθαλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2016. Σα πξφηππα είλαη 

δνκεκέλα σο έλα ζχλνιν αξζξσηψλ αιιειέλδεησλ πξνηχπσλ, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη 

λα επηθαηξνπνηνχληαη αλεμάξηεηα ρσξίο αλαζεψξεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπο. Σα GRI 

Standards ρσξίδνληαη ζε θαζνιηθά θαη ζεκαηηθά εηδηθά πξφηππα. Τπάξρνπλ ηξία 

θαζνιηθά πξφηππα πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε εηαηξεία θαη παξέρνπλ νδεγίεο ζηηο εηαηξείεο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ πξνηχπσλ, δεκνζηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πιαηζίνπ θαη δεκνζηνπνίεζεο ηεο πξνζέγγηζήο ηνπο φζνλ αθνξά ηε 

δηαρείξηζε ησλ νπζηαζηηθψλ ζεκάησλ ηνπο. 

Παξνκνίσο, ππάξρνπλ ηξεηο νκάδεο ζεκαηηθψλ εηδηθψλ πξνηχπσλ πνπ θαιχπηνπλ 

νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά νπζηαζηηθά ζέκαηα θαη παξέρνπλ 

πξνηεηλφκελνπο ζρεηηθνχο δείθηεο πξνο ηηο εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα πξνρσξήζνπλ 

ζηε δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμή ηνπο. Σν GRI έρεη 

https://www.athexgroup.gr/documents/10180/5665122/GR-ESG+REPORTING+GUIDE/e4f7fa48-d16a-4156-b9da-fbc27282a227
https://www.athexgroup.gr/documents/10180/5665122/GR-ESG+REPORTING+GUIDE/e4f7fa48-d16a-4156-b9da-fbc27282a227
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αλαπηχμεη ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ εηδηθά θιαδηθά ζέκαηα 

βηψζηκεο αλάπηπμεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα πξφηππα GRI. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 

IIRC – Σν International Integrated Reporting Council (IIRC) έρεη ζπγθξνηεζεί απφ 

κηα νκάδα ξπζκηζηηθψλ αξρψλ, επελδπηψλ, εηαηξεηψλ, θνξέσλ ηππνπνίεζεο θαη 

ΜΚΟ, ε απνζηνιή ηεο νπνίαο είλαη λα επηηαρχλεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ εμέιημε ηεο 

ππνβνιήο ελνπνηεκέλσλ εθζέζεσλ / απνινγηζκψλ (integrated reports) – ελφο λένπ θαη 

πξνεγκέλνπ ηχπνπ δεκνζηνπνίεζεο εηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ επηθεληξψλεηαη 

ζηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο αμίαο θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ αιιειεμαξηήζεσλ 

κεηαμχ θεθαιαίσλ (νηθνλνκηθψλ, βηνκεραληθψλ, αλζξψπηλσλ, πλεπκαηηθψλ, θπζηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ). Έρεη θαζνξίζεη ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηα ζηνηρεία πεξηερνκέλνπ γηα 

ηε γεληθή δνκή κηαο ελνπνηεκέλεο έθζεζεο. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: http://integratedreporting.org/ 

 

SASB – Σν Sustainability Accounting Standards Board (SASB), είλαη έλαο κε 

θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο κε έδξα ηηο ΖΠΑ πνπ αλαπηχζζεη ινγηζηηθά πξφηππα γηα 

ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2018, ην SASB δεκνζίεπζε έλα 

αλαζεσξεκέλν ζχλνιν 77 θιαδηθψλ πξνηχπσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα 

βνεζνχλ ηηο εηαηξείεο λα δεκνζηνπνηνχλ νηθνλνκηθά ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηε βησζηκφηεηά ηνπ, πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ηηο απνθάζεηο ησλ επελδπηψλ. Απηά 

ηα πξφηππα πεξηγξάθνπλ αλά θιάδν ηα νπζηαζηηθά ζέκαηα θαη ηνπο αληίζηνηρνπο 

πξνηεηλφκελνπο δείθηεο. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: https://www.sasb.org/ 

 

CDP – Σν CDP (πξψελ Carbon Disclosure Project) είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο 

νξγαληζκφο πνπ αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξα απφ 800 ηδξχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ ηνπ CDP πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνπλ ηηο 

επελδπηηθέο απνθάζεηο ηνπο κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή ζηα ραξηνθπιάθηά ηνπο. Σν CDP ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα 4 

θαηεγνξίεο ζεκάησλ, ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ, ηε ρξήζε 

λεξνχ θαη ηε δηαρείξηζε δαζηθψλ εθηάζεσλ. Ζ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ φπνπ νη εηαηξείεο πεξηγξάθνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπο γηα ηελ άκβιπλζε ηεο ππεξζέξκαλζεο 

http://integratedreporting.org/
https://www.sasb.org/
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ηνπ πιαλήηε, θαζψο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο γηα ην κεηξηαζκφ ησλ ζπλαθψλ 

θηλδχλσλ. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: https://www.cdp.net/en/info/about-us 

TCFD – Σν Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD),  είλαη  κηα 

εζεινληηθή πξσηνβνπιία ηεο αγνξάο, ε νπνία αλάπηπμε κηα ζεηξά βαζηθψλ 

ζπζηάζεσλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζρεηηθψλ κε ην θιίκα πιεξνθνξηψλ πνπ 

δεκνζηνπνηνχληαη ζηηο ππάξρνπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη κε θαηαζηάζεηο. Οη ελ 

ιφγσ ζπζηάζεηο επηηξέπνπλ ζηηο εηαηξείεο λα αμηνινγνχλ ηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο 

θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο 

είλαη ε παξφηξπλζε ησλ εηαηξεηψλ λα παξέρνπλ πην αμηφπηζηεο θαη ζπγθξίζηκεο 

πιεξνθνξίεο, κε δηαθάλεηα, νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ ζηνπο επελδπηέο θαη ηα άιια 

ελδηαθεξφκελα κέξε λα ιακβάλνπλ πην ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηηο εηαηξείεο. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: https://www.fsb-tcfd.org/ 

 

Οηθνπκεληθό ύκθσλν ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ – Σν Οηθνπκεληθφ χκθσλν ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNGC) είλαη έλα πιαίζην βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ, ην νπνίν θαιεί ηηο εηαηξείεο λα ελζηεξληζηνχλ, λα πηνζεηήζνπλ θαη λα 

απνδερζνχλ κηα ζεηξά απφ 10 βαζηθέο αξρέο πνπ αθνξνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

ηα εξγαζηαθά πξφηππα, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ην πεξηβάιινλ. Απηή 

ηε ζηηγκή είλαη ε κεγαιχηεξε πξσηνβνπιία εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηνλ 

θφζκν, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ πεξίπνπ 13.000 εηαηξείεο. Σν UNGC ιεηηνπξγεί 

πεξηζζφηεξν σο κέζν γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ιηγφηεξν σο ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην. Οη εηαηξείεο πνπ ην απνδέρνληαη έρνπλ ηελ άηππε ππνρξέσζε λα δηαδίδνπλ 

ηηο δέθα αξρέο κέζσ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη λα πξνσζνχλ 

ελέξγεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ηφρσλ Βηψζηκεο Αλάπηπμεο. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: https://www.unglobalcompact.org/what-is-

gc/mission/principles 

 

Διιεληθόο Κώδηθαο Βησζηκόηεηαο – Ο Διιεληθφο Κψδηθαο Βησζηκφηεηαο (ΔΚΒ) 

είλαη έλα εζληθφ πξφηππν πνπ πεξηιακβάλεη 4 ζεκαηηθέο ελφηεηεο (ζηξαηεγηθή, 

δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ, πεξηβάιινλ, θνηλσλία) θαη 20 θξηηήξηα. ηφρνο ηνπ είλαη ε 

θαζνδήγεζε ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ελζσκάησζεο ησλ 

αξρψλ βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: https://greekcode.sustainablegreece2020.com 

 

Ννκνζεζία πεξί δεκνζηνπνίεζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ – Ο 

λφκνο ππ’ αξηζ. 4548/2018 πεξί δεκνζηνπνίεζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ (ΝΓΜΥΠ) θαη ε εγθχθιηνο ππ’ αξηζ. 62784/06-06-2017 ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, πνπ αλαπηχρζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2014/95/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, απαηηνχλ απφ ηηο 

κεγάιεο εηαηξείεο λα δεκνζηνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

πξνθιήζεσλ. πγθεθξηκέλα, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη νληφηεηεο δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο νη νπνίεο, θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο, 

ππεξβαίλνπλ ηνλ κέζν αξηζκφ ησλ 500 εξγαδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο, πεξηιακβάλνπλ ζηελ έθζεζε δηαρείξηζεο κηα κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο, ζηνλ βαζκφ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο, ησλ επηδφζεσλ, ηεο ζέζεο θαη ηνπ 

αληίθηππνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ζε ζρέζε, ηνπιάρηζηνλ, κε πεξηβαιινληηθά, 

θνηλσληθά θαη εξγαζηαθά ζέκαηα, ηνλ ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δσξνδνθία. Δπίζεο, νη 

εηαηξείεο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο, θαζαξφ θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 

700.000 επξψ ή ζχλνιν ελεξγεηηθνχ άλσ ησλ 350.000 επξψ ππνρξενχληαη επίζεο λα 

δεκνζηεχνπλ πιεξνθνξίεο, ηδηαίηεξα γηα ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο θαη 

πξνζσπηθνχ. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: http://www.et.gr/index.php/nomoi-proedrika-

diatagmata 

 

https://greekcode.sustainablegreece2020.com/
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