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ΔΗΑΓΧΓΖ 
θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε 

ην εάλ θαη θαηά πφζν νη Διιεληθέο Σξάπεδεο, πξνβαίλνπλ ζε γλσζηνπνηήζεηο κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα κέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη 

πεξηγξαθή ησλ θνηλσληθψλ γλσζηνπνηήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

ελεκεξψζνπκε ηνπο αλαγλψζηεο γηα ηελ εμέιημε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

απνθαιχςεσλ, κέζα απφ ηηο εθαξκνζκέλεο πξαθηηθέο γλσζηνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ.  

Απφ εξεπλεηηθήο πιεπξάο, έρεη δηαπηζησζεί ε αλάγθε λα εμεηαζζεί, ν ηξφπνο θαη ν 

βαζκφο ηεο επίδξαζεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ απηέο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. Οη αιιειεπηδξάζεηο κέζα ζηηο θνηλσλίεο, είλαη έλα γεγνλφο πνπ απφ 

κφλν ηνπ πξνθαιεί ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε πεξηβαιινληηθνχο εξεπλεηέο/κειεηεηέο, γηα ην 

εάλ, πψο θαη ζε πνην βαζκφ θαηαθέξλνπλ νη ηξάπεδεο λα εληάζζνληαη κέζα ζην γεληθφηεξν 

πεξηβάιινλ ηεο θνηλφηεηαο, εμππεξεηψληαο ηαπηφρξνλα ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα, απηά ησλ 

κειψλ-πειαηψλ ηνπ αιιά θαη εθαξκφδνληαο παξάιιεια θαη ηα πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 

ινγηζηηθήο. 

  ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε, επηιέρζεθαλ Διιεληθέο Σξάπεδεο, πξψηνλ δηφηη εμαξρήο 

ζεσξνχκε φηη παίδνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν, πεξηζζφηεξν απφ ηηο επηρεηξήζεηο άιισλ ηνκέσλ, 

ιφγσ ηεο δπλακηθήο ηνπο, θαη δεχηεξνλ δηφηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάδνπλ ηφζν 

ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά ην πεξηβάιινλ θαη γεληθφηεξα ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή δσή θαη 

εμέιημε ζηηο θνηλφηεηεο φπνπ νη ηξάπεδεο απηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη.   

Ζ εξγαζία απηή, πξνθαλψο θαη ζα απνηειέζεη ηε ζπλέρεηα αιιά θαη ηελ πξνέθηαζε 

πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ πεξί πεξηβαιινληηθήο γλσζηνπνίεζεο, ζπκπιεξψλνληαο απφ 

εξεπλεηηθήο πιεπξάο ην θελφ γηα αλάγθε λα εμεηαζζεί ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ 

ηξαπεδψλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΣΟΡΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ /  1  

 

1ν ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

Ηζηνξηθά ηνηρεία 

 

1.2 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 

 

Ζ πεξηβαιινληηθή ινγηζηηθή θαη θαη‟ επέθηαζε γλσζηνπνίεζε, βξέζεθε ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ „70, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ δεκηνπξγία ηεο 

κεζνδνινγίαο κέηξεζεο ηεο παξνρήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ επηρεηξήζεηο. 

ηε ζπλέρεηα, θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή ινγηζηηθή απνθαηαζηάζεθε, θαζηζηψληαο ηε κέξνο ηεο νξγαλσζηαθήο 

ζεσξίαο θαη ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ
1
 (Αιεμφπνπινο, 2016). Σα Ζλσκέλα Έζλε (U.N) ην 2005, 

ραξαθηήξηζαλ ηε δεθαεηία 2005-2015 σο ην απνθνξχθσκα ησλ πξνζπαζεηψλ γηα εηζαγσγή 

ζηελ εθπαίδεπζε δεηεκάησλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. Παξά ηηο κεγάιεο 

πξνζπάζεηεο, ηφζν απφ ηελ αθαδεκατθή φζν θαη απφ ηελ επηρεηξεζηαθή θνηλφηεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή πνιηηηθψλ αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζπλερίδεηαη λα κελ είλαη θνηλά απνδεθηή ε 

πεξηβαιινληηθή ινγηζηηθή
2
 (Γεσξγηαθψδεο,  2013). 

  Οη εηαηξηθέο απνθάζεηο θαη νη πξαθηηθέο θαζνξίδνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά επηηαθηηθή ηε δηάρπζε ησλ εηαηξηθψλ πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ γηα ηελ 

παξαθίλεζε ηεο επηζπκεηήο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

ζπλεηδεηνπνηψληαο ζε φια ηα επίπεδα ηεξαξρίαο ελφο νξγαληζκνχ φηη νη πεξηβαιινληηθνί 

ζηφρνη είλαη ηζνδχλακνη κε φινπο ηνπο άιινπο εηαηξηθνχο ζηφρνπο, φπσο ε κειινληηθή 

θεξδνθνξία. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε πεξηβαιινληηθή ινγηζηηθή είλαη πνιχ απιά κηα 

θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηεο θιαζζηθήο ινγηζηηθήο πνπ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα θφζηε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πξψηεο χιεο πνπ «ράλνληαη» θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηα 

απφβιεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη άιια θφζηε άκεζα ζπλδεδεκέλα κε πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα. Έηζη, εθαξκφδνληαο νη εηαηξείεο ηελ πεξηβαιινληηθή ινγηζηηθή έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα βειηηψζνπλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη ζπγρξφλσο λα ελεκεξψζνπλ 

ππεχζπλα γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Ζ κέηξεζε, ε παξνπζίαζε 

θαη ε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο, ηαπηφρξνλα κε ηελ επίηεπμε ησλ 

ππφινηπσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ (π.ρ. κεγηζηνπνίεζε θεξδψλ), απνηειεί βαζηθφ πιένλ 

ππιψλα επίηεπμεο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο
3
 (Αιεμφπνπινο, 2016). 

 

 

 

1
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/10017, Αλαθηήζεθε 02 Ηαλνπαξίνπ 2019 

2
http://hdl.handle.net/11610/6574, Αλαθηήζεθε 01 Ηαλνπαξίνπ 2019 

3
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/10017, Αλαθηήζεθε 02 Ηαλνπαξίνπ 2019 
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ην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο λνκηθέο, εζηθέο αιιά θαη άιιεο επζχλεο ηνπο, παξάιιεια κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. Ζ κέηξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο 

πνπ επηηπγράλεη κηα επηρείξεζε πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη θαη κε ηελ αληίζηνηρε γλσζηνπνίεζε 

ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, επηβεβαηψλνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο ζην πιαίζην ησλ απνδεθηψλ 

θνηλσληθψλ αμηψλ θαη νξίσλ, θαζψο θαη εμππεξεηψληαο ηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ησλ 

εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ειιεληθή εηαηξεία Coca Cola Σξία Έςηινλ πξέπεη 

λα γλσζηνπνηήζεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο επίδνζε ζηνπο εθάζηνηε επελδπηέο ηεο, φπσο 

παξάιιεια θαη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηεο γηα λα γλσξίδνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε 

ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα
4
.   

Ζ απμεκέλε παξνρή αμηφπηζησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ εθ κέξνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, πεγάδεη απφ ην λνκηθφ πιαίζην, απμάλεη ηε πίεζε πξνο ηηο επηρεηξήζεηο γηα 

βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζήο ηνπο, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ζεηηθή 

επίδξαζε θαη επί ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα αληαπνθξηζεί ζην παγθφζκην ζεκαηνιφγην 2030 πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015, δεκνζίεπζε ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 

2016 ηελ αλαθνίλσζή ηεο κε ηίηιν «Δπφκελα βήκαηα γηα έλα βηψζηκν επξσπατθφ κέιινλ», ε 

νπνία ππνρξεψλεη ηηο εηαηξίεο λα δεκνζηεχνπλ πεξηβαιινληηθέο ζρεηηθέο εθζέζεηο νη νπνίεο 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο
5
. 
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2ν ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
 

Δηαηξηθή Κνηθσληθή Δπζύλε θαη Παγθόζκηα 

Πξσηνβνπιία Πιεξνθόξεζεο 
 

2.1 Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα θαη Πεξηβαιινληηθή Απνθάιπςε 

 

πγθεθξηκέλα, δχν είλαη ηα πξφηππα γηα ηελ κέηξεζε θαη ηελ αλαθνξά ηεο εηαηξηθήο 

πεξηβαιινληηθήο γλσζηνπνίεζεο, ζε δηεζλέο επίπεδν. Πξψηνλ έρνπκε ηα US GAAP, ηα νπνία 

είλαη νη γεληθά απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Ακεξηθαληθή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (SEC). Σν δε πκβνχιην Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο (FASB) έρεη δεκνζηεχζεη ηα US GAAP ζε Extensible 

Business Reporting Language (XBRL) αξρήο γελνκέλεο απφ ην 2008
6
.  Χο δεχηεξα έρνπκε ηε 

ζχληαμε ησλ (Γ.Λ.Π) Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ, I.A.S.C.) ηελ πεξίνδν 1973-2001, ελψ ην 2001 ε ζχληαμε ηνπ ψκαηνο Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.B.) γηα ηε ζχληαμε ησλ (Γ.Π.Υ.Π) Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο ήηαλ κία θνκβηθή εμέιημε ψζηε λα πξνρσξήζεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ην επίπεδν πιεξνθφξεζεο γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Ζ EE ζέινληαο λα 

βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα βειηηψζνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο επηδφζεηο, εμέδσζε ην 

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) χζηεκα Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη 

Οηθνινγηθνχ Διέγρνπ. χκθσλα κε απηφ ην ζχζηεκα, παξέρεηαη έλα είδνο ζπκβνπιεπηηθή 

βνήζεηα, ψζηε λα κπνξέζνπλ νη εηαηξίεο λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο ηνκείο πεξηβαιινληηθήο θαη 

πνιηηηθήο δξάζεο ζηνπο νπνίνπο πζηεξνχλ θαη έηζη λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο εηθφλα θαη επίδνζε. Έρνληαο σο 

γλψκνλα ηα παξαπάλσ δχν Γηεζλή Πξφηππα ε απνθαιππηηθή πεξηβαιινληηθή δξάζε 

ρσξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο θιάδνπο. 

➢ Ο πξψηνο θιάδνο αθνξά ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα εθπνκπήο ξχπσλ. 

➢ Ο δεχηεξνο θιάδνο αθνξά ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ δαπαλψλ παξνπιηζκνχ, 

αλάπιαζεο θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

➢ Δλψ ν ηξίηνο θαη ηειεπηαίνο θιάδνο αθνξά ην δήηεκα ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ 

δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ ή ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εμεξεχλεζε θαη ρξήζε 

νξπθηψλ πφξσλ. 

Ζ πίεζε πξνο ηηο δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο επελδπηέο, ηηο ειεγθηηθέο αξρέο θαη 

ελ ηέιε ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, γηα ηε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο πεξηβαιινληηθήο 

επίδνζεο, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα αμηφπηζηεο θαη νκνηφκνξθεο πεξηβαιινληηθέο 

πιεξνθνξίεο πέξαλ ησλ απιψλ εηαηξηθψλ αλαθνηλψζεσλ. Σν πάληξεκα κεηαμχ ησλ απιψλ 

πεξηβαιινληηθψλ αλαθνξψλ θαη ηεο αμηφπηζηεο ζπζηεκαηηθήο απνηχπσζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Λνγηζηηθήο
7
 

(Αιεμφπνπινο, 2016). 
6
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7
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2.2 Δπξσπατθή Έλσζε θαη Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε 
 

Γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε (ΔΚΔ) απνηειεί κία πάγηα πνιηηηθή 

θαη απηφ δηφηη είλαη κία έλλνηα απφιπηα ζπκβηβαζκέλε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Αλάκεζα ζην 1972 θαη ζηα κέζα ηνπ 1980, ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα πξνζπάζεζε θαη ελ ηέιεη 

ηα θαηάθεξε λα πηνζεηήζεη πνιιά ζρέδηα δξάζεο ηα νπνία δεκηνχξγεζαλ έλα θχκα απφ 

νηθνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Σν 1987 ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 

ηζρπξνπνηεζεί θαη άιιν ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή πνιηηηθή έζεζε ην ζέκα ηνπ πεξηβάιινληνο 

αλάκεζα ζηηο πξψηεο πξνηεξαηφηεηεο αλαγθάδνληαο έηζη ηα θξάηε κέιε ηεο λα ζέζνπλ θαη 

απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο σο ξεηή ππνρξέσζε ηνπο λα εθαξκφζνπλ έλα πςειφ επίπεδν 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Ζ Δπξψπε είλαη κία απφ ηηο 

πξψηεο επείξνπο παγθνζκίσο, ε νπνία κέζσ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επηρείξεζε λα θάλεη 

ηελ κεγάιε αιιαγή πξνο ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, έρνληαο σο άκεζν απνηέιεζκα ε 

Δπξψπε λα είλαη έλα κέξνο ζην νπνίν ππάξρνπλ αμίεο, θαλφλεο αιιά θαη αληηιήςεηο πνπ 

ζπλάδνπλ κε ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε πεξηζζφηεξν απφ νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο ζηνλ 

πιαλήηε. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηζπκεί θαη πξνζπαζεί λα δψζεη φιν θαη κεγαιχηεξε 

πνιηηηθή πξνβνιή ζηελ ΔΚΔ, λα επηβξαβεχζεη φζα έρνπλ γίλεη κέρξη ηψξα ζην ηνκέα απηφ 

απφ ηηο Δπξσπατθέο επηρεηξήζεηο θαη λα ηηο ελζαξξχλεη λα ζπλερίζνπλ κε αθφκε 

ηνικεξφηεξεο κεηαξξπζκίζεηο. Μεξηθνί απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θαη ηζηνξηθνχο ζηαζκνχο 

ηεο δηαδξνκήο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηελ Δπξψπε είλαη ε εμήο
8
: 

 

✓ Σν 2001 έξρεηαη ζηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο γηα πξψηε θνξά απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ε επξέσο γλσζηή Πξάζηλε Βίβινο, ε νπνία είρε ζέζεη σο ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ελφο θαιχηεξνπ πιαηζίνπ γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, ηελ αχμεζε 

ησλ γλψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θνηλσληψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά 

κε ηνλ ζεηηθφ αληίθηππν ηεο ΔΚΔ. Δπί ηεο νπζίαο πξφθεηηαη γηα νξγαλσκέλε 

πξνζπάζεηα απφ ηελ Δ.Δ λα γλσζηνπνηήζεη γηα πξψηε θνξά πξνο ηηο επξσπατθέο 

επηρεηξήζεηο φηη ε ΔΚΔ σο ζηάζε δσήο θαη πνιηηηθήο κπνξεί ζπκβάιιεη κε ζεηηθφ 

πξφζεκν. 

✓ Σν 2003, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαιεί φια ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο κε ςήθηζκα, λα πξνβνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

ζε εζληθφ επίπεδν, θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ πξαθηηθψλ δηαθάλεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απηή, ζηελ ζπλέρηζε ηεο πξνψζεζεο ηνπ δηαιφγνπ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη 

ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ζηελ ελζσκάησζε ηεο ΔΚΔ ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο, αιιά 

θαη ζηελ πνιχ ζεκαληηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ.  

 Σν Μάξηην ηνπ 2006 είλαη επίζεο κία πνιχ ζεκαληηθή ρξνληά γηα ηελ Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρνληαο ζέζεη 

σο ζηφρν ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ επξσπατθψλ 

επηρεηξήζεσλ φζν θαη ηελ αλάδεημε ηεο Δπξψπεο σο πφιν αξηζηείαο αλαθνξηθά κε 

ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε δεκηνπξγεί ζηηο 22 Μαξηίνπ ηελ γλσζηή 

“Δπξσπατθή πκκαρία ηεο ΔΚΔ” (European Alliance for CSR). Έρνληαο πιένλ σο 

γλψκνλα ηελ ζπκκαρία, ε επηηξνπή πξνζπαζεί θαηά θχξην ιφγσ λα αθππλίζεη θαη λα 

ελζαξξχλεη ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο λα ελζηεξληζηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ 

έλλνηα ηεο ΔΚΔ θαη θαηά δεχηεξνλ λα απμήζεη ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ αλαγλψξηζε  

 
8
http://dione.lib.unipi.gr Αλαθηήζεθε 02 Ηαλνπαξίνπ 2019 
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ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο σο παξάγνληα ν νπνίνο κπνξεί λα ζπκβάιεη 

απνθαζηζηηθά ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε θαη ζηελ ζηξαηεγηθή γηα ηελ απαζρφιεζε. Ζ 

Δπξσπατθή πκκαρία βξήθε αξθεηνχο ππνζηεξηθηέο εληφο ηεο Έλσζεο κεξηθνί απφ 

ηνπο νπνίνπο είλαη ε Έλσζε Βηνκεραληθψλ θαη Δξγνδνηηθψλ πλνκνζπνλδηψλ 

Δπξψπεο (UNICE), ε Έλσζε Βηνηερληθψλ θαη Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ Δπξψπεο 

(UEAPME) αιιά θαη ην CSR Europe ην νπνίν είλαη έλα δίθηπν επηρεηξήζεσλ πνπ 

απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ 60 θνξπθαίεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο σο άκεζα 

κέιε θαη πεξηζζφηεξεο απφ 1400 επηρεηξήζεηο κέζσ 23 ζπλεξγαδφκελσλ εζληθψλ 

νξγαληζκψλ
9
. 

 

2.2.1 Ζ Οδεγία 2014/95/ΔΔ 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε φπσο ήηαλ αλακελφκελν, δελ ζα κπνξνχζε λα κελ ζπκπεξηιάβεη ζηελ 

πνιηηηθή ηεο πεξί Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη ηελ απνθαιππηηθή πεξηβαιινληηθή 

δξάζε. Οη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο, νθείινπλ πιένλ λα εθδίδνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα εθζέζεηο νη νπνίεο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ ζην πιαίζην 

ηεο ΔΚΔ ή λα πξνβνχλ ζηελ δεκηνπξγία κεραληζκψλ θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη θνηλσληθήο 

ινγηζηηθήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Οη θνηλσληθνί 

θαη πεξηβαιινληηθνί απνινγηζκνί έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ πεηζηηθή πξνψζεζε ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο φρη κφλν ζηνπο κεηφρνπο ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο, αιιά θαη 

ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σνπο πεξηβαιινληηθνχο απνινγηζκνχο πηνζεηνχλ 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ θαηαιάβεη φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία βνεζάεη ζηελ νξγάλσζε ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηνπο γηα 

ηελ ΔΚΔ. Χο ζεκείν αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηνπο θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο 

απνινγηζκνχο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη ε νδεγία 2014/95/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε δεκνζηνπνίεζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πνιπκνξθία απφ νξηζκέλεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη 

νκίινπο ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2014. Ζ ελ ιφγσ νδεγία ηξνπνπνηεί ηελ νδεγία 

2013/34/EE ζρεηηθά κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ζπλαθείο εθζέζεηο επηρεηξήζεσλ νξηζκέλσλ κνξθψλ. Οη εηαηξείεο ηηο νπνίεο 

αθνξά ε νδεγία άξρηζαλ λα ηελ εθαξκφδνπλ απφ ην 2018, γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχζαλ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017
10

 (European Parliament, 2014).  

 

2.3 Μειέηεο Πεξί Πεξηβαιινληηθήο Γλσζηνπνίεζεο 

Μία έγθπξε κειέηε ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή γλσζηνπνίεζε ησλ εηαηξηψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Thornton (1993). Ο Thornton
11

 (1993, ζει. 38-39) ζην αξρηθφ 

άξζξν ηνπ πεξί πεξηβαιινληηθήο γλσζηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηψληαο έλα απιφ παξάδεηγκα κίαο 

λενζπζηαζείζαο πεηξειατθήο εηαηξείαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί βάζεη ελφο ηζρχνληνο θαλνληζκνχ 

πεξηβαιινληηθψλ εθθαζαξίζεσλ, πνπ κφιηο εμέδσζε ρξένο 2.000.000 δνιαξίσλ θαη έιαβε 

θεθάιαηα 1.000.000 δνιαξίσλ απφ ηελ αγνξά νδεγήζεθε ζην ζπκπέξαζκα φ,ηη ε πξάζηλε 

ινγηζηηθή θαίλεηαη λα πεξηνξίδεηαη ζε φζα θαηαγξάθνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Απηφ νθείιεηαη, δηφηη «δελ κπνξνχκε πξαγκαηηθά λα απνθαζίζνπκε πψο λα θάλνπκε πξάζηλν 

ινγηζηηθφ έιεγρν κέρξη λα επηιχζνπκε κεξηθά ζεκειηψδε επηζηεκνινγηθά δεηήκαηα ζρεηηθά 

κε απηφ πνπ ππνηίζεηαη φηη πξέπεη λα ινγνδνηεί». 
9
https://www.europarl.europa.eu, Αλαθηήζεθε 03 Ηαλνπαξίνπ 2019 

10
http://www.eea.europa.eu, Αλαθηήζεθε 03 Ηαλνπαξίνπ 2019 

11
Thornton DB. Green accounting and green eyeshades. CA Magazine 1993;126(9):34–40 
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Δπίζεο, νη Cho θαη Charles
12

 (2013) πξαγκαηνπνίεζαλ κία έξεπλα ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία επηβεβαίσζαλ ηνλ Thornton (1993, 2013). Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αλαθέξεηαη ζε δχν 

αληαγσληζηηθέο πεηξειατθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο εθηηκνχληαη θαη νη δχν ζηελ αγνξά ζηα 

$1.000.000. Τπνζέηνπλ, φηη ε θπβέξλεζε επηβάιιεη λένπο θαλνληζκνχο πνπ απνζθνπνχλ ζηε 

κείσζε ησλ επηβιαβψλ ζπλεπεηψλ ησλ πεηξειατθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ. Ζ 

αγνξά πξέπεη ηψξα λα εθηηκήζεη ηηο πεπνηζήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ην θφζηνο ησλ λέσλ 

θαλνληζκψλ γηα θάζε επηρείξεζε. Ζ παξαπάλσ κειέηε νδεγήζεθε ζηα ζπκπέξαζκα φηη νη 

εζεινληηθή εηαηξηθή πεξηβαιινληηθή πιεξνθφξεζε δελ είλαη πνηέ ηέιεηα αιιά θαη φηη ε 

πεξηβαιινληηθή απφδνζε ζήκεξα είλαη θαιχηεξε απφ φ,ηη ππήξρε ηελ δεθαεηία ηνπ 90‟, θαη 

απηφ δηφηη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη ηψξα λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ην ηη πξφθεηηαη λα είλαη κειινληηθά. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη φηη ε 

παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη πιένλ ππνρξεσηηθή θαη φρη εζεινληηθή. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ππνρξεσηηθήο γλσζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ είλαη ζηε Βφξεηα Ακεξηθή. ηηο 

ΖΠΑ, νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο παξαγσγήο θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαινχληαη λα 

παξέρνπλ ζηνλ EPA (United States Enviromental Protection Agency) - Οξγαληζκφ 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο εηήζηεο εθηηκήζεηο ησλ ηνμηθψλ πνπ εθιχνληαη ζην 

πεξηβάιινλ θαη ν Οξγαληζκφο κε ηελ ζεηξά ηνπ θαζηζηά απηέο ηηο πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο 

ζην θνηλφ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε άιια δεηήκαηα επηδφζεσλ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 

θαη ηεο ξχπαλζεο ησλ πδάησλ είλαη επίζεο δηαζέζηκα κέζσ ηνπ EPA
13

 (United States 

Enviromental Protection Agency) (Hughes, 2000, Clarkson θαη Richarcharson, 2004). 

Παξφκνηεο αλαθνξέο απαηηνχληαη απφ ηηο εηαηξείεο ζηνλ Καλαδά κέζσ ηνπ Δζληθνχ 

Απνζέκαηνο Δθπνκπψλ Ρχπσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Environmental Canada. Τπάξρνπλ επίζεο 

επηρεηξήζεηο φπσο νη MSCI, 7 Sutainalytics ή Trucost πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα δεδνκέλα 

θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ άιιεο πεγέο, ψζηε λα παξέρνπλ ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο (κε θφζηνο) ηηο αμηνινγήζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ (θαη 

θνηλσληθψλ) επηδφζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εζεινληηθήο θχζεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο γλσζηνπνίεζεο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, φρη κφλν γηα ηνπο επελδπηέο αιιά 

γηα ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. πσο ζπλνςίδεηαη απφ ηνπο Grey θαη Bebbington (2000, ζει. 16), 

φπνπ ε γλσζηνπνίεζε ηεο ΔΚΔ είλαη πξναηξεηηθή, ζα αληηθαηνπηξίδεη κφλν ηηο πηπρέο ησλ 

επηδφζεσλ ηηο νπνίεο νη εηαηξείεο είλαη πξφζπκεο λα απειεπζεξψζνπλ θαη ζπλεπψο κπνξεί λα 

είλαη κφλν κηα ζπζθεπή λνκηκνπνίεζεο θαη φρη κεραληζκφ ινγνδνζίαο»
14

. 

Μία εμίζνπ ζεκαληηθή έξεπλα είλαη ησλ Barbu et al
15

 (2014). ηελ ελ ιφγσ έξεπλα 

εμεηάζηεθαλ 41 εηαηξείεο απφ ηε Γαιιία, 35 εηαηξείεο απφ ηε Γεξκαλία θαη 38 εηαηξείεο απφ 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεηνο πνπ αζρνινχληαη κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη πεξηιακβάλνληαη ζην 

Stoxx 600. θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ 

ηεο πεξηβαιινληηθήο γλσζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α, κε ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ ηζρχ ησλ λνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο 

 
12

Charles H Cho, Dennis M. Patten (2013) . “Green accounting: Reflections from a CSR and environmental 

disclosure perspective”. Critical Perspective on Accounting. 
13

Clarkson PM, Li Y, Richardson GD (2004). The market valuation of environmental capital expenditures by 

pulp and paper companies. The Accounting Review, 79(2):329–53 
14

Gray RH, Bebbington J (2000). Environmental accounting, managerialism and sustainability: is the planet safe 

in the hands of business and accounting? Advances in Environmental Accounting and Management, 1:1–44 
15

Elena M. Barbu, Pascal Dumontier, Niculae Feleaga &Liliana Feleaga (2014) 
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γλσζηνπνηήζεηο ζηε ρψξα φπνπ εδξεχεη ε θάζε επηρείξεζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ 

κειέηεο έδεημαλ φηη νη κηζέο εηαηξείεο δε γλσζηνπνηνχλ πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο, νη 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο απνθαιχπηνπλ πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο/πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο 

απφ φ,ηη νη κηθξφηεξεο αιιά θαη φηη νη γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο γλσζηνπνηνχλ ιηγφηεξεο 

πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο απφ φ,ηη νη Βξεηαληθέο θαη νη Γαιιηθέο θαη απηφ νθείιεηαη 

δηφηη ζηε Γαιιία θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην φιεο νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο 

λα γλσζηνπνηνχλ θνηλσληθέο/πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο ζε αληίζεζε κε ηε Γεξκαλία φπνπ 

ην θξάηνο δίλεη απιψο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γλσζηνπνίεζεηο. 

Μία αθφκε αμηφινγε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Shan et al (2017). ηελ ελ 

ιφγσ κειέηε εμεηάζηεθαλ 443 εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ 

Γηνράλεζκπνπξγθ, νη νπνίεο θάλνπλ ρξήζε ηεο νινθιεξσκέλεο αλαθνξάο IR (Integrated 

Repoting),  κηαο  αλαδπφκελεο  πξνζέγγηζεο  ηεο  εηαηξηθήο  απνθάιπςεο  εληφο  ηεο  νπνίαο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, ε ρξήζε ησλ παξαπάλσ νινθιεξσκέλσλ 

αλαθνξψλ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο πιεξνθνξηψλ ησλ εηαηξεηψλ, 

εληζρχνληαο ηελ θαηαλφεζε ησλ πξννπηηθψλ ησλ εηαηξεηψλ απφ ηνπο αλαιπηέο. Σν γεληθφ 

επηρείξεκα ηεο κειέηεο είλαη φηη ε θαιχηεξε πνηφηεηα γλσζηνπνίεζεο εληζρχεη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ αλαιπηψλ ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο θαη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο ηεο 

εηαηξείαο θαη βνεζά ηνπο αλαιπηέο λα εξκελεχνπλ ηηο απνθαιχςεηο κε ελεκεξσκέλν ηξφπν, 

γεγνλφο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε βειηησκέλε αθξίβεηα πξφβιεςεο θαη ρακειφηεξε 

δηαζπνξά πξφβιεςεο
16

. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, κέζα απφ ηε δηθή καο έξεπλα, δειαδή 

εάλ νη Διιεληθέο Σξάπεδεο ηεξνχλ ηα πξφηππα πεξηβαιινληηθήο ινγηζηηθήο, ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα επηβεβαηψζνπκε ή αθφκε θαη λα δηαςεχζνπκε ηηο παξαπάλσ έξεπλεο, 

αλαθνξηθά κε ην εάλ εληφο ηεο Διιάδνο νη επηρεηξήζεηο (Σξάπεδεο) γηα ην έηνο 2019 

πξνβαίλνπλ ζε θνηλσληθέο γλσζηνπνηήζεηο ή φρη. 

 

2.4 Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε ζηελ Διιάδα 

 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ Δπξσπατθνχ δηθηχνπ γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε, είλαη ε ππνζηήξημε δεκηνπξγίαο αληίζηνηρσλ Δζληθψλ Γηθηχσλ. Ζ Διιάδα σο 

Κξάηνο Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε  ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο θαη πξνζπάζεηεο απφ 13 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη 3 κεγάινπο ζπιινγηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο, θαηέιεμε ζηελ 

ππνγξαθή ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ Κνηλσληθή 

πλνρή. Σν θαηαζηαηηθφ απηήο ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο, θαηαηέζεθε ζην 

Πξσηνδηθείν Αζελψλ ηελ 15ε Ηνπλίνπ 2000 θαη ηξνπνπνηήζεθε άιιεο 2 θνξέο έσο ζήκεξα. 

Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, άιιαμε θαη ε νλνκαζία ηνπ δηθηχνπ ζε Διιεληθφ 

Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ην νπνίν επί ηεο νπζίαο απνηειεί ηνλ εζληθφ 

 
16

Shan Zhou, Roger Simnett, Wendy Green (2017) “Does Integrated Reporting Matter to the Capital Market”, A 
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αληηπξφζσπν ζην Παλεπξσπατθφ Γίθηπν CSR Europe. Σα Μέιε πιένλ ηνπ Διιεληθνχ 

Γηθηχνπ γηα ηελ ΔΚΔ ζηηο κέξεο καο είλαη δεθάδεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο είλαη 

επαηζζεηνπνηεκέλεο ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσλία θαη ην 

πεξηβάιινλ θαη έρνπλ εληάμεη ζηηο επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο ηνπο πξνγξάκκαηα ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε. Χο βαζηθή απνζηνιή ηνπ Διιεληθνχ 

Γηθηχνπ, ζπλίζηαηαη ε πξνψζεζε ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο επαηζζεζίαο θαη επζχλεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ε πξναγσγή ηεο ηδέαο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηελ Διιάδα, κέζα απφ ηελ 

αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε θαιψλ πξαθηηθψλ. Με θχξην ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ, ην Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ ΔΚΔ, ζέηεη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο κεξηθνί εθ ησλ νπνίσλ είλαη νη παξαθάησ: 

❖ Ζ θηλεηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ 

ζπιινγηθήο πξνζθνξάο θαζψο θαη γηα ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ.  

❖ Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ θνηλνχ, ζηελ 

πεξηβαιινληηθή δξάζε θαη ηελ ζπκβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν. 

❖ Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε θνηλψλ δξάζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηβαιινληηθψλ αλαγθψλ. 

❖ Ζ πξνψζεζε ζπκπξάμεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα γηα ηελ επίιπζε πεξηβαιιφλησλ πξνβιεκάησλ. 

Μεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο εθαξκφδνπλ θαλφλεο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο είλαη νη εμήο: 

 

● Α.Β Βαζηιφπνπινο 

● Αζελατθή Επζνπνηία Α.Δ 

● Γεκφζηα Δπηρείξηζε Ζιεθηξηζκνχ 

● Διιεληθά Πεηξέιαηα 

● Αηηηθή Οδφο 

● Σξάπεδα Πεηξαηψο 

● Ζ γαιαθηνθνκηθή εηαηξεία ιπκπνο 

● Coca Cola Σξία Έςηινλ 

● Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ ΑΔ (ΓΔΠΑ)   

ηνλ ηνκέα ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη απνθαιχςεσλ, νη Διιεληθέο 

επηρεηξήζεηο εθδίδνπλ καδί κε ηνλ εηήζην νηθνλνκηθφ ηνπο απνινγηζκφ θαη θνηλσληθφ 

απνινγηζκφ ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 80‟. Έλα θιαζζηθφ παξάδεηγκα ηεο παξαπάλσ 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε Coca Cola Σξία Έςηινλ, πνπ απνηειεί επηρείξεζε παξαγσγήο κε 

αιθννινχρσλ πνηψλ ζηελ Διιάδα απφ ην 1969, ε νπνία εθδίδεη νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

απνινγηζκφ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 80‟
17

. 

 

17
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2019 
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  Χζηφζν αλ θαη αληηιακβάλνληαη νη Διιεληθέο εηαηξείεο ηελ ζπνπδαηφηεηα θαη 

αλαγθαηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο, δπζηπρψο δελ ππάξρεη νκνηνγέλεηα σο πξνο 

ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο εθδφζεηο απηέο. 

πκπεξαζκαηηθά θαηαιήγνπκε ζην φηη έρνπκε βαζηθέο ειιείςεηο ε νπνίεο καο θαζηζηνχλ 

αξθεηά πην πίζσ απφ ηα. ππφινηπα Κξάηε Μέιε ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηηο νπνίεο φκσο 

εκέξα κε ηελ εκέξα ην Διιεληθφ δίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε πξνζπαζεί λα 

ηηο θαιχςεη. Έηζη, ελψ ζην εμσηεξηθφ φπσο ζηελ Γεξκαλία, ηελ Γαιιία νη θαηαλαισηέο 

κπνξνχλ αθφκε θαη λα κπντθνηάξνπλ πξντφληα απφ εηαηξείεο κε κε θνηλσληθά ππεχζπλε 

ζπκπεξηθνξά, γηα παξάδεηγκα φηαλ νη επηρεηξήζεηο δελ εθδίδνπλ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα 

εθζέζεηο γηα ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ ζην πιαίζην ηεο ΔΚΔ θαη γεληθά φηαλ δελ ηνπο 

επραξηζηεί ε πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο, ζε ρψξεο φπσο ε Διιάδα θαη ε Ηλδία ε βαξχηεηα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ είλαη πνιχ κηθξφηεξε. Βέβαηα ιφγσ ηεο ξαγδαίαο εμέιημεο ηνπ 

ξπζκνχ κε ηνλ νπνίν νη επελδπηηθέο πξαθηηθέο εηζάγνληαη ζηελ Διιάδα, ε θαηάζηαζε απηή 

δελ ζα ζπλερίζεη λα είλαη έηζη γηα πνιχ
18

. 
 
 

2.5 Ννκνζεζία γηα ηελ ππνβνιή κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εθζέζεσλ 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εμέιημεο ηεο Διιάδαο σο Κξάηνο Μέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο κε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε, ζέινληαο λα ελαξκνληζηεί απφιπηα κε ηηο 

Δπξσπατθέο Ννκνζεζίεο εμέδσζε ην λ.4308/2014, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, πξνβιέπεηαη φηη νη 

κεγάιεο αλψλπκεο εηαηξείεο νη νπνίεο απνηεινχλ νληφηεηεο δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο, θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4308/2014, θαη νη νπνίεο, θαηά ηελ εκεξνκελία 

θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο, ππεξβαίλνπλ ην κέζν αξηζκφ ησλ πεληαθνζίσλ (500) 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, πεξηιακβάλνπλ ζηελ έθζεζε 

δηαρείξηζεο κία κε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο, ζην 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, ην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο θαη κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δσξνδνθία εηαηξείαο
19

 (Τπνπξγείν νηθνλνκίαο θαη 

αλάπηπμεο, 2017).  

ηελ θαηάζηαζε απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη κε ρξεκαηννηθνλνκηθνί βαζηθνί 

δείθηεο επηδφζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα επηρεηξήζεσλ. ηαλ ε εηαηξεία 

δελ αζθεί πνιηηηθέο ζε ζρέζε κε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ελ ιφγσ ζέκαηα, ε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ζαθή θαη αηηηνινγεκέλε εμήγεζε γηα ηελ 

απνπζία ησλ ελ ιφγσ πνιηηηθψλ. Ζ κε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε πεξηιακβάλεη επίζεο, 

φπνπ ελδείθλπηαη, αλαθνξέο θαη πξφζζεηεο εμεγήζεηο γηα ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 

 

 
18
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ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε επηθείκελεο 

εμειίμεηο ή ζέκαηα ζε δηαπξαγκάηεπζε φηαλ, θαηά ηε δεφλησο αηηηνινγεκέλε γλψκε ησλ 

κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη πνπ 

ππέρνπλ ζρεηηθψο ζπιινγηθή επζχλε ηεο ελ ιφγσ γλψκεο, ε δεκνζηνπνίεζε απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζα έβιαπηε ζνβαξά ηελ εκπνξηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

παξάιεηςε απηή δελ εκπνδίδεη ηελ νξζή θαη ηζνξξνπεκέλε θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο, ησλ 

επηδφζεσλ, ηεο ζέζεο θαη ηνπ αληίθηππνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο
20

 

(Τπνπξγείν νηθνλνκίαο θαη αλάπηπμεο, 2017). Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ, 

νη αλψλπκεο εηαηξείεο κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζε εζληθά πιαίζηα, πιαίζηα βαζηζκέλα ζηελ 

Έλσζε ή δηεζλή πιαίζηα. ηελ πεξίπησζε απηή, νη αλψλπκεο εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο 

λα δηεπθξηλίδνπλ ζε πνηα πιαίζηα βαζίζηεθαλ φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη δεζκεπηηθά είλαη ην 

EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme) - χζηεκα Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη 

Οηθνινγηθνχ Διέγρνπ. 

 

2.5.1 λ. 4403/2016 

 

Δθηφο απ‟ ην λ.4308/2014, κία επίζεο ζεκαληηθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηε γλσζηνπνίεζε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη ν λ.4403/2016. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.4403/2016 ζεζπίζηεθε έλα λέν είδνο έθζεζεο αλαθνξάο γηα ηηο νληφηεηεο δεκνζίνπ 

ελδηαθέξνληνο. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί, φηη νληφηεηεο δεκνζίνπ 

ελδηαθέξνληνο είλαη νληφηεηεο πνπ ππφθεηληαη ζηνλ Διιεληθφ λφκν θαη πεξηιακβάλνπλ:  

 

 Σηο νληφηεηεο ησλ νπνίσλ κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο είλαη εηζεγκέλεο ζε 

νξγαλσκέλε αγνξά θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο 

Οδεγίαο 2004/39/ΔΟΚ θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Καλνληζκνχ 1606/2002 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

 Σηο αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 5 θαη 6 ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ (EE) 575/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο 

πξνιεπηηθήο επνπηείαο γηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (EE) αξηζ. 648/2012. 

 

 Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηελ πεξίπησζε 1 ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ (EE) αξηζ. 575/2013. 

 

 Οληφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία σο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο 

νληφηεηεο, κε βάζε ηε θχζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην κέγεζνο ή ηνλ 

αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ
21

. 
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Ζ λέα θαηάζηαζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο δνκείηαη ζηνπο θάησζη ππιψλεο
22 

(Τπνπξγείν νηθνλνκίαο θαη αλάπηπμεο, 2017): 

 

ΠΤΛΧΝΑ Η: (ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ 

ΑΝΑΦΟΡΑ) 

ΠΤΛΧΝΑ ΗΗ: (ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑ) 

 Ζ νληφηεηα επηιέγεη λα απνθαιχςεη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

δξαζηεξηφηεηά ηεο 

 

 Ζ αλαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη 

δίθαηε, ηζνξξνπεκέλε θαη 

θαηαλνεηή 

 

 Ζ αλαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη 

νινθιεξσκέλε αιιά πεξηεθηηθή 

θαζψο επίζεο θαη ζπλεπήο θαη 

ζπλεθηηθή  

 

 Ζ αλαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη 

ζηξαηεγηθή θαη λα εζηηάδεη ζην 

κέιινλ 

 

 Ζ αλαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνπο 

ζπκκεηνχρνπο ή αιιηψο 

θνηλσληθνχο εηαίξνπο (stakerholder) 

 

 Ζ αλαθνξά θάλεη ζαθή κλεία ζην ή 

ζηα πιαίζηα πνπ ζηεξίρζεθε    

 Δπηρεηξεκαηηθφ κνληέιν 

 

 Πνιηηηθέο δένπζαο επηκέιεηαο θαη ινηπέο 

πνιηηηθέο  

 

 Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ πνιηηηθψλ 

Κπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ απηψλ 

 

 Υξεκαηννηθνλνκηθνί (ΥΓΔ) θαη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο επίδνζεο 

(ΜΥΓΔ) 

 

 Θεκαηηθέο πηπρέο θαη‟ ειάρηζην φπσο: 

i. Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα,  

ii. Κνηλσληθά θαη εξγαζηαθά 

ζέκαηα, 

iii. εβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ 

iv. Καηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο & 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

δσξνδνθία 

v. Εεηήκαηα εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο 

 
 
Πίλαθαο 1. Γφκεζε λέαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 
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Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν λ. 4403/2016 γηα ηελ παξνρή ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ/θνηλσληθψλ πιεξνθνξηψλ, νη αλψλπκεο εηαηξείεο κπνξνχλ λα βαζίδνληαη 

ζε εζληθά πιαίζηα, πιαίζηα βαζηζκέλα ζηελ Έλσζε ή δηεζλή πιαίζηα. ηελ πεξίπησζε απηή, 

νη αλψλπκεο εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα δηεπθξηλίδνπλ ζε πνηα πιαίζηα βαζίζηεθαλ. 

Σένηα πιαίζηα είλαη ελδεηθηηθά θαη φρη δεζκεπηηθά είλαη ηα παξαθάησ: 

 

i. Σν ζχζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη νηθνινγηθνχ ειέγρνπ EMAS (EU Eco-

Management and Audit Scheme). 

 

ii. Σν παγθφζκην ζχκθσλν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ UN (The United Nations Global 

Compact). 

 

iii. Σν πιαίζην ηνπ ΟΖΔ «πξνζηαζία, ζεβαζκφο θαη απνθαηάζηαζε» κε θαηεπζπληήξηεο 

αξρέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 

iv. Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ νξγαληζκνχ νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη αλάπηπμεο 

(ΟΟΑ) γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. 

 

v. Σν πιαίζην ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ ηππνπνίεζεο ISO 26000. 

 

vi. Ζ ηξηκεξήο δήισζε αξρψλ ζρεηηθά κε ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηελ 

θνηλσληθή πνινηηθή ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ εξγαζίαο ILO (International Labour 

Organization). 

 

vii. Ζ παγθφζκηα πξσηνβνπιία ππνβνιήο εθζέζεσλ GRI (Global Reporting Initiative). 

 

viii. Σν δηεζλέο νινθιεξσκέλν πιαίζην αλαθνξάο IIRC (International Integrated 

Reporting Council). 

 

ix. Σν ζπκβνχιην πξνηχπσλ βηψζηκεο Λνγηζηηθήο SASB (Sustainability Accounting 

Standards Board). 

 

x. Σν πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ ζρεηηθνχ κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ άλζξαθα CDP (Carbon 

Disclosure Project). 

 

xi. Σν ζπκβνχιην πξνηχπσλ γλσζηνπνίεζεο ηνπ θιίκαηνο CDSB (Climate Disclosure 

Standards Board). 

 
xii. Σν πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο OEF (Organisation 

Environmental Footprint)
23

. 
 
 

    23
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2.6 Παγθόζκηα Πξόηππα γηα ηελ Αλαθνξά Βησζηκόηεηαο GRI (Global Reporting 

Initiative) 

Σα πξφηππα GRI είλαη ηα πξψηα παγθφζκηα πξφηππα γηα ηελ αλαθνξά βησζηκφηεηαο. 

Γηαζέηνπλ κηα αξζξσηή, αιιειέλδεηε δνκή θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο βέιηηζηεο παγθφζκηεο 

πξαθηηθέο γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε κηα ζεηξά νηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ
24

. 

 To 1997 ε GRI ηδξχζεθε ζηε Βνζηψλε ησλ ΖΠΑ. Οη ξίδεο ηεο βξίζθνληαη ζηηο ακεξηθαληθέο 

κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο ηνπ πλαζπηζκνχ γηα ηηο Οηθνινγηθά Τπεχζπλεο Οηθνλνκίεο 

(CERES) θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Tellus. Σν Πξφγξακκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 

Πεξηβάιινλ (UNEP) ζπκκεηείρε επίζεο ζηε δεκηνπξγία ηνπ GRI. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, 

ηέζεθε ζε ηζρχ ε νδεγία ηεο ΔΔ γηα ηε γλσζηνπνίεζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πνηθηινκνξθία απφ νξηζκέλεο κεγάιεο εηαηξείεο 

(ηξνπνπνηψληαο ηε ινγηζηηθή νδεγία 2013), εληζρχνληαο πεξαηηέξσ ηε δήηεζε γηα ην πιαίζην 

αλαθνξάο ηεο GRI. Οη Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο/αλαθνξά γηα ηελ αεηθνξία είλαη ε πξαθηηθή 

ελφο νξγαληζκνχ λα εζηηάδεη ζηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ησλ νπζηαζηηθψλ Θεκάησλ. 

Οπζηαζηηθά Θέκαηα είλαη απηά ηα νπνία αληαλαθινχλ ηηο ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο, 

πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο επηδξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ ή επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο 

αμηνινγήζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ
25

.  

Σα GRI standards αληηπξνζσπεχνπλ ηελ παγθφζκηα βέιηηζηε πξαθηηθή ζηελ αλαθνξά 

βησζηκφηεηαο. Έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζχλνιν απφ νπνηνλδήπνηε 

νξγαληζκφ πνπ επηζπκεί λα αλαθέξεη ηηο επηπηψζεηο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπκβάιιεη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Σα GRI standards είλαη επίζεο αμηφπηζηε αλαθνξά γηα 

ηνπο δηακνξθσηέο πνιηηηθήο θαη ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο ζε φιν ηνλ θφζκν, ελζαξξχλνπλ θαη 

επηηξέπνπλ ηελ αμηφπηζηε κε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά απφ ηηο εηαηξείεο πνπ ππάγνληαη 

ζηε δηθαηνδνζία ηνπο. Γηα λα αλαθέξνπλ ηα πξφηππα, φινη νη νξγαληζκνί αξρίδνπλ κε ην GRI 

101: Foundation, ην νπνίν απνηειεί ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζεη. Σα αξζξσηά, 

αιιεινζπλδεφκελα πξφηππα GRI standards ζρεδηάδνληαη θπξίσο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

ζχλνιν, γηα λα πξνεηνηκάζνπλ κηα έθζεζε βησζηκφηεηαο επηθεληξσκέλε ζε πιηθά ζέκαηα. Σα 

ηξία θαζνιηθά πξφηππα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θάζε νξγαληζκφ πνπ πξνεηνηκάδεη κηα έθζεζε 

βησζηκφηεηαο. Μηα νξγάλσζε επηιέγεη επίζεο απφ ηα εηδηθά γηα ην ζέκα πξφηππα λα 

ππνβάιεη έθζεζε γηα ηα νπζηψδε ζέκαηα ηεο - νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά ή θνηλσληθά. Οη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί έσο ηψξα απφ ην GRI είλαη ηα: GRI - G1, 

GRI - G2, GRI - G3, GRI - G3.1 GRI - G4 θαη ην λεφηεξν  GRI standards
26

.  

 
Πίλαθαο 2 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ έρνπλ αλαππρζεί έσο ζήκεξα 
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Ζ πην πξφζθαηε έθδνζε ησλ Οδεγηψλ, νλνκάδεηαη GRI standards θαη απνηειεί ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο έθδνζεο GRI-G4. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2016, ε GRI μεθίλεζε ηα πξψηα 

παγθφζκηα πξφηππα γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ γηα ηελ αεηθνξία. Σα GRI standards, 

αλαπηχρζεθαλ απφ ην πκβνχιην Global Standards of Standards Board (GSSB), επηηξέπνπλ 

ζε φιεο ηηο νξγαλψζεηο λα αλαθέξνπλ δεκνζίσο ηηο νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη 

θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπο θαη πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη απνθαιχςεηο 

απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο GRI G4, βειηησκέλεο κε κηα πην επέιηθηε δνκή, ζαθέζηεξεο 

απαηηήζεηο θαη απινχζηεξε γιψζζα.. Ζ πξνεηνηκαζία κηαο έθζεζεο ζχκθσλα κε ηα GRI 

standards παξέρεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ησλ πιηθψλ ζεκάησλ ελφο νξγαληζκνχ, ησλ ζρεηηθψλ 

επηπηψζεψλ ηνπ θαη ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ηνπο
27

. Έλαο νξγαληζκφο κπνξεί επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη φια ή κέξνο ησλ επηιεγκέλσλ GRI standards γηα λα αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίεο
28

. ην παξαθάησ πίλαθα κπνξνχκε λα δνχκε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο έθδνζεο 

GRI-G4 θαη GRI standards
29

. 

 

 
 

27
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-history/Pages/GRI's%20history.aspx, Αλαθηήζεθε 

05 Ηνπλίνπ 2019 
28

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/, Αλαθηήζεθε 15 Ηνπλίνπ 2019 
29

https://www.globalreporting.org/standards/resource-download-center/mapping-document-complete-excel/, 
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# G4 

Disclosure

# GRI 

Standard 

Number

GRI Standard Title Publication 

Year

Disclosure 

Number

Disclosure Title 

Individual disclosure items ('a', 'b', 'c', etc.) are not listed here

Page 

Number

2016 and 2018 

Updates 

See key above

Reporting Requirements 
Some disclosures  have additional  

requirements  on how to compi le 

the information

1 G4-1 15 GRI 102 General Disclosures 2016 102-14 Statement from senior decision-maker p. 14 Revised disclosure No

2 G4-2 16 GRI 102 General Disclosures 2016 102-15 Key impacts, risks, and opportunities p. 15 Revised disclosure No

3 G4-3 1 GRI 102 General Disclosures 2016 102-1 Name of the organization p. 7 No revision No

4 G4-4 2 GRI 102 General Disclosures 2016 102-2 Activities, brands, products, and services p. 7 Revised disclosure No

5 G4-5 4 GRI 102 General Disclosures 2016 102-3 Location of headquarters p. 8 No revision No

6 G4-6 5 GRI 102 General Disclosures 2016 102-4 Location of operations p. 8 No revision No

7 G4-7 6 GRI 102 General Disclosures 2016 102-5 Ownership and legal form p. 8 No revision No

8 G4-8 7 GRI 102 General Disclosures 2016 102-6 Markets served p. 8 Minor clarification No

9 G4-9 8 GRI 102 General Disclosures 2016 102-7 Scale of the organization p. 9 No revision No

10 G4-10 9 GRI 102 General Disclosures 2016 102-8 Information on employees and other workers p. 10 Revised disclosure No

11 G4-11 43 GRI 102 General Disclosures 2016 102-41 Collective bargaining agreements p. 30 No revision No

12 G4-12 10 GRI 102 General Disclosures 2016 102-9 Supply chain p. 11 Revised disclosure No

13 G4-13 11 GRI 102 General Disclosures 2016 102-10 Significant changes to the organization and its supply chain p. 12 No revision No

14 G4-14 12 GRI 102 General Disclosures 2016 102-11 Precautionary Principle or approach p. 12 No revision No

15 G4-15 13 GRI 102 General Disclosures 2016 102-12 External initiatives p. 13 No revision No

16 G4-16 14 GRI 102 General Disclosures 2016 102-13 Membership of associations p. 13 Revised disclosure No

17 G4-17 48 GRI 102 General Disclosures 2016 102-45 Entities included in the consolidated financial statements p. 33 No revision No

18 G4-18 49 GRI 102 General Disclosures 2016 102-46 Defining report content and topic Boundaries p. 34 No revision Yes (clause 6.1)

19 G4-19 50 GRI 102 General Disclosures 2016 102-47 List of material topics p. 35 Revised disclosure No

20 G4-20 62 GRI 103 Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary p. 6-7 Revised disclosure No

G4 

Guidelines
GRI Standards

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-history/Pages/GRI's%20history.aspx
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/resource-download-center/mapping-document-complete-excel/
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# G4 

Disclosure

# GRI 

Standard 

Number

GRI Standard Title Publication 

Year

Disclosure 

Number

Disclosure Title 

Individual disclosure items ('a', 'b', 'c', etc.) are not listed here

Page 

Number

2016 and 2018 

Updates 

See key above

Reporting Requirements 
Some disclosures  have additional  

requirements  on how to compi le 

the information

G4 

Guidelines
GRI Standards

21 G4-21 63 GRI 103 Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary pp. 6-7 Revised disclosure No

22 G4-22 51 GRI 102 General Disclosures 2016 102-48 Restatements of information p. 35 No revision No

23 G4-23 52 GRI 102 General Disclosures 2016 102-49 Changes in reporting p. 36 Minor clarification No

24 G4-24 42 GRI 102 General Disclosures 2016 102-40 List of stakeholder groups p. 29 No revision No

25 G4-25 44 GRI 102 General Disclosures 2016 102-42 Identifying and selecting stakeholders p. 31 No revision No

26 G4-26 45 GRI 102 General Disclosures 2016 102-43 Approach to stakeholder engagement p. 31 No revision No

27 G4-27 47 GRI 102 General Disclosures 2016 102-44 Key topics and concerns raised p. 32 No revision No

28 G4-28 53 GRI 102 General Disclosures 2016 102-50 Reporting period p. 36 No revision No

29 G4-29 54 GRI 102 General Disclosures 2016 102-51 Date of most recent report p. 36 No revision No

30 G4-30 55 GRI 102 General Disclosures 2016 102-52 Reporting cycle p. 37 No revision No

31 G4-31 56 GRI 102 General Disclosures 2016 102-53 Contact point for questions regarding the report p. 37 No revision No

32 G4-32-a 57 GRI 102 General Disclosures 2016 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards p. 37 Revised disclosure No

33 G4-32-b 58 GRI 102 General Disclosures 2016 102-55 GRI content index pp. 38-39 Revised disclosure Yes (clause 6.3) 

34 G4-32-c 59 GRI 102 General Disclosures 2016 102-56 External assurance pp. 41-42 Revised disclosure No

35 G4-33 60 GRI 102 General Disclosures 2016 102-56 External assurance pp. 41-42 Revised disclosure No

36 G4-34 20 GRI 102 General Disclosures 2016 102-18 Governance structure p. 18 Minor clarification No

37 G4-35 21 GRI 102 General Disclosures 2016 102-19 Delegating authority p. 18 No revision No

38 G4-36 22 GRI 102 General Disclosures 2016 102-20 Executive-level responsibil ity for economic, environmental, and social topics p. 19 No revision No

39 G4-37 23 GRI 102 General Disclosures 2016 102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics p. 19 No revision No

40 G4-38 24 GRI 102 General Disclosures 2016 102-22 Composition of the highest governance body and its committees p. 19 Minor clarification No

41 G4-39 25 GRI 102 General Disclosures 2016 102-23 Chair of the highest governance body p. 20 No revision No

42 G4-40 26 GRI 102 General Disclosures 2016 102-24 Nominating and selecting the highest governance body p. 20 No revision No

43 G4-41 27 GRI 102 General Disclosures 2016 102-25 Conflicts of interest p. 21 No revision No

44 G4-42 28 GRI 102 General Disclosures 2016 102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy p. 21 Minor clarification No

45 G4-43 29 GRI 102 General Disclosures 2016 102-27 Collective knowledge of highest governance body p. 21 No revision No

46 G4-44 30 GRI 102 General Disclosures 2016 102-28 Evaluating the highest governance body’s performance p. 22 No revision No

47 G4-45 31 GRI 102 General Disclosures 2016 102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts p. 22 Minor clarification No

48 G4-46 32 GRI 102 General Disclosures 2016 102-30 Effectiveness of risk management processes p. 22 No revision No

49 G4-47 33 GRI 102 General Disclosures 2016 102-31 Review of economic, environmental, and social topics p. 23 Minor clarification No

50 G4-48 34 GRI 102 General Disclosures 2016 102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting p. 23 No revision No

51 G4-49 35 GRI 102 General Disclosures 2016 102-33 Communicating critical concerns p. 23 No revision No

52 G4-50 36 GRI 102 General Disclosures 2016 102-34 Nature and total number of critical concerns p. 24 No revision No

53 G4-51 37 GRI 102 General Disclosures 2016 102-35 Remuneration policies p. 25 Minor clarification No

54 G4-52 38 GRI 102 General Disclosures 2016 102-36 Process for determining remuneration p. 26 No revision No

55 G4-53 39 GRI 102 General Disclosures 2016 102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration p. 26 No revision No

56 G4-54 40 GRI 102 General Disclosures 2016 102-38 Annual total compensation ratio p. 27 No revision Yes (clause 4.4) 

57 G4-55 41 GRI 102 General Disclosures 2016 102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio p. 28 No revision Yes (clause 4.6)

58 G4-56 17 GRI 102 General Disclosures 2016 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior p. 16 No revision No

59 G4-57 18 GRI 102 General Disclosures 2016 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics p. 17 No revision No

60 G4-58 19 GRI 102 General Disclosures 2016 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics p. 17 No revision No

61 G4-DMA-a 61 GRI 103 Management Approach 2016 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary pp. 6-7 Revised disclosure Yes (clauses 1.1 and 1.2 on 'General 

requirements for reporting the 

management approach')

62 G4-DMA-b 64 GRI 103 Management Approach 2016 103-2 The management approach and its components pp. 8-10 Revised disclosure Yes (clauses 1.1 and 1.2 on 'General 

requirements for reporting the 

management approach')

63 G4-DMA-c 69 GRI 103 Management Approach 2016 103-3 Evaluation of the management approach p. 11 No revision Yes (clauses 1.1 and 1.2 on 'General 

requirements for reporting the 

management approach')

64 G4-EC1 70 GRI 201 Economic Performance 2016 201-1 Direct economic value generated and distributed pp. 6-8 No revision Yes (clause 2.1)

65 G4-EC2 71 GRI 201 Economic Performance 2016 201-2 Financial implications and other risks and opportunities due to climate change pp. 9-10 No revision Yes (clause 2.2)

66 G4-EC3 72 GRI 201 Economic Performance 2016 201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans p. 11 No revision No

67 G4-EC4 73 GRI 201 Economic Performance 2016 201-4 Financial assistance received from government p. 12 No revision Yes (clause 2.5)

68 G4-EC5 74 GRI 202 Market Presence 2016 202-1 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage pp. 6-7 Revised disclosure No

69 G4-EC6 75 GRI 202 Market Presence 2016 202-2 Proportion of senior management hired from the local community p. 8 No revision Yes (clause 2.2)

70 G4-EC7 76 GRI 203 Indirect Economic 

Impacts

2016 203-1 Infrastructure investments and services supported p. 6 No revision No
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71 G4-EC8 77 GRI 203 Indirect Economic 

Impacts

2016 203-2 Significant indirect economic impacts p. 7 No revision No

72 G4-EC9 78 GRI 204 Procurement Practices 2016 204-1 Proportion of spending on local suppliers p. 7 No revision No

73 G4-EN1 83 GRI 301 Materials 2016 301-1 Materials used by weight or volume p. 6 No revision No

74 G4-EN2 84 GRI 301 Materials 2016 301-2 Recycled input materials used p. 7 No revision Yes (clause 2.2) 

75 G4-EN3 86 GRI 302 Energy 2016 302-1 Energy consumption within the organization pp. 6-7 Minor clarification Yes (clause 2.1)

76 G4-EN4 87 GRI 302 Energy 2016 302-2 Energy consumption outside of the organization pp. 8-9 Minor clarification Yes (clause 2.3)

77 G4-EN5 88 GRI 302 Energy 2016 302-3 Energy intensity p. 10 No revision Yes (clause 2.5)

78 G4-EN6 89 GRI 302 Energy 2016 302-4 Reduction of energy consumption p. 11 Minor clarification Yes (clause 2.7)

79 G4-EN7 90 GRI 302 Energy 2016 302-5 Reductions in energy requirements of products and services p. 12 Minor clarification No

80 G4-EN8 91 - - 2016 - - - New disclosure 

available

-

81 G4-EN9 92 - - 2016 - - - New disclosure 

available

-

82 G4-EN10 93 - - 2016 - - - New disclosure 

available

-

83 N/A 94 GRI 303 Water and Effluents 2016 303-1 Interactions with water as a shared resource p. 6 New disclosure No

84 N/A 95 GRI 303 Water and Effluents 2016 303-2 Management of water discharge-related impacts p. 8 New disclosure No

85 N/A 96 GRI 303 Water and Effluents 2016 303-3 Water withdrawal p. 9 New disclosure Yes (clause 2.1)

86 N/A 97 GRI 303 Water and Effluents 2016 303-4 Water discharge   p. 12 New disclosure Yes (clause 2.3)

87 N/A 98 GRI 303 Water and Effluents 2016 303-5 Water consumption p. 15 New disclosure No

88 G4-EN11 99 GRI 304 Biodiversity 2016 304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and 

areas of high biodiversity value outside protected areas

p. 7 Minor clarification No

89 G4-EN12 100 GRI 304 Biodiversity 2016 304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity p. 8 No revision No

90 G4-EN13 101 GRI 304 Biodiversity 2016 304-3 Habitats protected or restored p. 9 No revision No

91 G4-EN14 102 GRI 304 Biodiversity 2016 304-4 IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas 

affected by operations

p. 10 No revision No

92 G4-EN15 103 GRI 305 Emissions 2016 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions pp. 7-8 Minor clarification Yes (clause 2.1) 

See also clause 1.2, which requests 

additional management approach 

information on the use of offsets.

93 G4-EN16 104 GRI 305 Emissions 2016 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions pp. 9-10 Revised disclosure Yes (clause 2.3)

See also clause 1.2, which requests 

additional management approach 

information on the use of offsets.

94 G4-EN17 105 GRI 305 Emissions 2016 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions pp. 11-12 Minor clarification Yes (clause 2.5)

See also clause 1.2, which requests 

additional management approach 

information on the use of offsets.

95 G4-EN18 106 GRI 305 Emissions 2016 305-4 GHG emissions intensity p. 13 No revision Yes (clause 2.7)

See also clause 1.2, which requests 

additional management approach 

information on the use of offsets.

96 G4-EN19 107 GRI 305 Emissions 2016 305-5 Reduction of GHG emissions p. 14 Minor clarification Yes (clause 2.9)

See also clause 1.2, which requests 

additional management approach 

information on the use of offsets.

97 G4-EN20 108 GRI 305 Emissions 2016 305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) pp. 15-16 Minor clarification Yes (clause 2.11)

98 G4-EN21 109 GRI 305 Emissions 2016 305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions p. 17 Minor clarification Yes (clause 2.13)

99 G4-EN22 110 - - 2016 - - - New disclosure 

available

-

100 G4-EN23 111 GRI 306 Effluents and Waste 2016 306-2 Waste by type and disposal method p. 7-8 Revised disclosure Yes (clause 2.3)

101 G4-EN24 112 GRI 306 Effluents and Waste 2016 306-3 Significant spil ls p. 9 No revision No

102 G4-EN25 113 GRI 306 Effluents and Waste 2016 306-4 Transport of hazardous waste p. 10 Revised disclosure Yes (clause 2.4) 

103 G4-EN26 114 - - 2016 - - - New disclosure 

available

-

104 G4-EN27 167 NA NA 2016 NA NA NA Discontinued NA

105 G4-EN28 85 GRI 301 Materials 2016 301-3 Reclaimed products and their packaging materials p. 8 No revision Yes (clause 2.4)

106 G4-EN29 115 GRI 307 Environmental 

Compliance

2016 307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations p. 6 Minor clarification No

107 G4-EN30 168 NA NA 2016 NA NA NA Discontinued NA

108 G4-EN31 169 Several Several 2016 NA NA NA Revised disclosure NA

109 G4-EN32 116 GRI 308 Supplier Environmental 

Assessment 

2016 308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria p. 7 No revision No

110 G4-EN33 117 GRI 308 Supplier Environmental 

Assessment 

2016 308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken p. 8 No revision No

111 G4-EN34 65 GRI 103 Management Approach 2016 103-2 The management approach and its components pp. 8-10 Revised disclosure No

112 G4-LA1 118 GRI 401 Employment 2016 401-1 New employee hires and employee turnover [This Standard includes a Standard 

Interpretation on how to calculate the rates of new employee hires and employee 

turnover.]

p. 7 No revision Yes (clause 2.1) 

[This Standard includes a Standard 

Interpretation related to clause 

2.1. See page 14 in GRI 401: 

Employment 2016. ]

113 G4-LA2 119 GRI 401 Employment 2016 401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-

time employees

p. 8 No revision Yes (clause 2.3) 

114 G4-LA3 120 GRI 401 Employment 2016 401-3 Parental leave p. 9 No revision No

115 G4-LA4 121 GRI 402 Labor/Management 

Relations

2016 402-1 Minimum notice periods regarding operational changes p. 6 No revision No

116 G4-LA5 122 - - 2016 - - - New disclosure 

available

-

117 G4-LA6 123 - - 2016 - - - New disclosure 

available

-

118 G4-LA7 124 - - 2016 - - - New disclosure 

available

-

119 G4-LA8 125 - - 2016 - - - New disclosure 

available

-

120 N/A 126 GRI 403 Occupational Health and 

Safety

2016 403-1 Occupational health and safety management system p. 9 New disclosure No



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 
ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ ΣΡΑΠΔΕΧΝ (GRI) /  17  

 

 
 

            
 

Πίλαθαο 3 Γηαθνξέο GRI-G4 θαη GRI Standards 

 
 
 
 
 
 

121 N/A 127 GRI 403 Occupational Health and 

Safety

2016 403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation p. 10 New disclosure No

122 N/A 128 GRI 403 Occupational Health and 

Safety

2016 403-3 Occupational health services p. 11 New disclosure No

123 N/A 129 GRI 403 Occupational Health and 

Safety

2016 403-4 Worker participation, consultation, and communication on occupational health 

and safety
p. 12 New disclosure No

124 N/A 130 GRI 403 Occupational Health and 

Safety

2016 403-5 Worker training on occupational health and safety p. 13 New disclosure No

125 N/A 131 GRI 403 Occupational Health and 

Safety

2016 403-6 Promotion of worker health p. 14 New disclosure No

126 N/A 132 GRI 403 Occupational Health and 

Safety

2016 403-7 Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly l inked 

by business relationships
p. 16 New disclosure No

127 N/A 133 GRI 403 Occupational Health and 

Safety

2016 403-8 Workers covered by an occupational health and safety management system p. 17 New disclosure No

128 N/A 134 GRI 403 Occupational Health and 

Safety

2016 403-9 Work-related injuries p. 19 New disclosure Yes (clause 2.1)

129 N/A 135 GRI 403 Occupational Health and 

Safety

2016 403-10 Work-related il l  health p. 23 New disclosure Yes (clause 2.3)

130 G4-LA9 136 GRI 404 Training and Education 2016 404-1 Average hours of training per year per employee pp. 6-7 No revision No

131 G4-LA10 137 GRI 404 Training and Education 2016 404-2 Programs for upgrading employee skil ls and transition assistance programs p. 8 No revision No

132 G4-LA11 138 GRI 404 Training and Education 2016 404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career development 

reviews

p. 9 No revision No

133 G4-LA12 139 GRI 405 Diversity and Equal 

Opportunity

2016 405-1 Diversity of governance bodies and employees p. 6 Revised disclosure No

134 G4-LA13 140 GRI 405 Diversity and Equal 

Opportunity

2016 405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men p. 7 No revision No

135 G4-LA14 152 GRI 414 Supplier Social 

Assessment 

2016 414-1 New suppliers that were screened using social criteria p. 7 Revised disclosure No

136 G4-LA15 155 GRI 414 Supplier Social 

Assessment 

2016 414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken p. 8 Revised disclosure No

137 G4-LA16 66 GRI 103 Management Approach 2016 103-2 The management approach and its components pp. 8-10 Revised disclosure No

138 G4-HR1 149 GRI 412 Human Rights 

Assessment

2016 412-3 Significant investment agreements and contracts that include human rights clauses 

or that underwent human rights screening

p. 9 No revision No

139 G4-HR2 148 GRI 412 Human Rights 

Assessment

2016 412-2 Employee training on human rights policies or procedures p. 8 No revision No

140 G4-HR3 141 GRI 406 Non-discrimination 2016 406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken p. 6 No revision Yes (clause 2.1)

141 G4-HR4 142 GRI 407 Freedom of Association 

and Collective 

Bargaining

2016 407-1 Operations and suppliers in which the right to freedom of association and 

collective bargaining may be at risk

p. 6 Revised disclosure No

142 G4-HR5 143 GRI 408 Child Labor 2016 408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor pp. 6-7 No revision No

143 G4-HR6 144 GRI 409 Forced or Compulsory 

Labor

2016 409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory 

labor

p. 6 No revision No

144 G4-HR7 145 GRI 410 Security Practices 2016 410-1 Security personnel trained in human rights policies or procedures p. 6 No revision No

145 G4-HR8 146 GRI 411 Rights of Indigenous 

Peoples

2016 411-1 Incidents of violations involving rights of indigenous peoples p. 7 No revision No

146 G4-HR9 147 GRI 412 Human Rights 

Assessment

2016 412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments p. 7 No revision No

147 G4-HR10 153 GRI 414 Supplier Social 

Assessment 

2016 414-1 New suppliers that were screened using social criteria p. 7 Revised disclosure No

148 G4-HR11 156 GRI 414 Supplier Social 

Assessment 

2016 414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken p. 8 Revised disclosure No

149 G4-HR12 67 GRI 103 Management Approach 2016 103-2 The management approach and its components pp. 8-10 Revised disclosure No

150 G4-SO1 150 GRI 413 Local Communities 2016 413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and 

development programs

pp. 7-8 Revised disclosure No

151 G4-SO2 151 GRI 413 Local Communities 2016 413-2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local 

communities

pp. 9-10 No revision No

152 G4-SO3 79 GRI 205 Anti-corruption 2016 205-1 Operations assessed for risks related to corruption p. 7 No revision No

153 G4-SO4 80 GRI 205 Anti-corruption 2016 205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures p. 8 Revised disclosure No

154 G4-SO5 81 GRI 205 Anti-corruption 2016 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken p. 9 No revision No

155 G4-SO6 158 GRI 415 Public Policy 2016 415-1 Political contributions p. 6 No revision Yes (clause 2.1)

156 G4-SO7 82 GRI 206 Anti-competitive 

Behavior

2016 206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices p. 6 No revision No

157 G4-SO8 165 GRI 419 Socioeconomic 

Compliance 

2016 419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area p. 6 Revised disclosure No

158 G4-SO9 154 GRI 414 Supplier Social 

Assessment 

2016 414-1 New suppliers that were screened using social criteria p. 7 Revised disclosure No

159 G4-SO10 157 GRI 414 Supplier Social 

Assessment 

2016 414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken p. 8 Revised disclosure No

160 G4-SO11 68 GRI 103 Management Approach 2016 103-2 The management approach and its components pp. 8-10 Revised disclosure No

161 G4-PR1 159 GRI 416 Customer Health and 

Safety

2016 416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and service categories p. 7 No revision No

162 G4-PR2 160 GRI 416 Customer Health and 

Safety

2016 416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products 

and services

p. 8 Minor clarification Yes (clause 2.1)

163 G4-PR3 161 GRI 417 Marketing and Labeling 2016 417-1 Requirements for product and service information and labeling p. 6 No revision No

164 G4-PR4 162 GRI 417 Marketing and Labeling 2016 417-2 Incidents of non-compliance concerning product and service information and 

labeling

p. 7 Minor clarification Yes (clause 2.1)

165 G4-PR5 46 GRI 102 General Disclosures 2016 102-43 

102-44

Approach to stakeholder engagement

Key topics and concerns raised

pp. 31-32 Revised disclosure No

166 G4-PR6 3 GRI 102 General Disclosures 2016 102-2 Activities, brands, products, and services p. 7 Revised disclosure No

167 G4-PR7 163 GRI 417 Marketing and Labeling 2016 417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing communications p. 8 Minor clarification Yes (clause 2.2)

168 G4-PR8 164 GRI 418 Customer Privacy 2016 418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of 

customer data

p. 6 No revision Yes (clause 2.1)

169 G4-PR9 166 GRI 419 Socioeconomic 

Compliance 

2016 419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area p. 6 Revised disclosure No

Revised disclosure – The disclosure has been revised with implications for reporting requirements.

Minor clarification –  The disclosure features minor clarifications.

Discontinued –  The disclosure has been deleted, to reduce duplication of content.

New disclosure available – It is encouraged to use the new 2018 disclosures for reporting on water or occupational health and safety (new disclosures for GRI 303  and GRI 403  are 

highlighted in green as per the key above). For an overview of the changes from the G4 Guidelines to the 2016 version of GRI 303  and GRI 403 , see  tab '5. G4 - GRI 303 & 403 (2016)'.

New disclosure – The disclosure is included in the revised GRI 303: Water and Effluents 2018 or GRI 403: Occupational Health and Safety 2018 Standard. The revised GRI 303 and GRI 403 

Standards are valid now and adoption is encouraged. Please note that these disclosures do not correspond with any G4 Disclosure. 
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2.7 GRI ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 

Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχλ έσο ηε 30 Ηνπλίνπ 2018 γηα ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ηνπο, ηελ ηέηαξηε γεληά θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ GRI – G4, ελψ απφ ηε 01 

Ηνπιίνπ 2018 κπνξνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ, φπσο φινη νη νξγαληζκνί, ηα αξζξσηά θαη 

αιιεινζπλδεφκελα GRI standards γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο/θνηλσληθέο γλσζηνπνηήζεηο. Σν 

GRI Sector Program είλαη έλα λέν πξφγξακκα ζην νπνίν ζα αλαπηπρζνχλ πξφηππα εηδηθά γηα 

νξηζκέλνπο ηνκείο
30

 (πρ. Σξάπεδεο). Με ηε ρξνληθή κεηάβαζε απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο G4 ζε GRI Standards, νη γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ηνκέα ηεο GRI-G4 παξακέλνπλ ζε 

ηζρχ, σζηφζν, ην πεξηερφκελν ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ηνκέα δελ έρεη ελεκεξσζεί σο κέξνο 

ηεο κεηάβαζεο. Οη νξγαληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα GRI Standards είλαη εππξφζδεθηνη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ηνκέσλ G4, αιιά δελ απαηηείηαη ε ζχληαμε 

έθζεζεο ζχκθσλα κε ηα Standards
31

. Μεηά ηελ θπθινθνξία ελφο πξνηχπνπ θιάδνπ GRI γηα 

έλαλ ηνκέα, νη γλσζηνπνηήζεηο ηνπ θιάδνπ G4, πνπ αθνξνχλ ηνλ ελ ιφγσ ηνκέα ζα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ ην αληίζηνηρν ηνκέα GRI Standards. Οη πξψηνη ηνκείο πνπ έρνπλ 

επηιερζεί γηα αληηθαηάζηαζε γλσζηνπνηήζεσλ ηνκέα είλαη ην πεηξέιαην, ην θπζηθφ αέξην, ν 

άλζξαθαο θαη ε γεσξγία, νη νπνίνη έρνπλ επξέσο ηεθκεξησκέλν αληίθηππν ζε φιεο ηηο 

νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο, φπσο νη επηπηψζεηο ζηελ αιιαγή 

ηνπ θιίκαηνο, ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
32

. 

Μεξηθνί απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο νκίινπο ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα, ζην ηέινο ηεο αλαθνξάο ηνπο 

έρνπλ ζπγθεληξψζεη ηνπο δείθηεο GRI Standards ζε έλαλ πίλαθα (π.ρ Σξαπεδφο φκηινο 

Πεηξαηψο). Δλψ άιινη φκηινη, δελ αθνινπζνχλ ηνλ δείθηε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ GRI 

αλά δείθηε, αιιά νη αλαθνξέο ηνπο βαζίδνληαη ζηε ρξήζε άιισλ δηεζλψλ πξφηππα 

γλσζηνπνηήζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ΔΚΔ θαη ηεο ππεχζπλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σέινο κεξηθνί ηξαπεδηθνί φκηινη έρνπλ ην δηθφ ηνπο πιαίζην αλαθνξάο 

θαη άιινη δελ παξέρνπλ εθζέζεηο.Οη γλσζηνπνηήζεηο GRI πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ ελ ιφγσ 

εξγαζία είλαη απφ ηα GRI standards, ηα νπνία εθαξκφδνληαη απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2018, κε 

ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο FS απφ ηελ θαζνδήγεζε
33

. 
 

2.8 Ννκνζεζία γηα ηελ ππνβνιή πεξηβαιινληηθώλ εθζέζεσλ γηα ηηο Διιεληθέο Σξάπεδεο 

 

Απηφ πνπ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε είλαη φηη, θαηά γεληθή νκνινγία δελ ππάξρεη θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία ε νπνία λα επηβάιιεη κεκνλνκέλα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο λα 

πξνβαίλνπλ ζε πεξηβαιινληηθέο γλσζηνπνηήζεηο. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

θαη απηέο, ζηελ πξναλαθεξζείζα λνκνζεζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη κεγάιεο αλψλπκεο 

εηαηξίεο πνπ απνηεινχλ νληφηεηεο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο θαη απαζρνινχλ αξηζκφ 

εξγαδνκέλσλ άλσ ησλ 500 αηφκσλ θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο, 

ππνρξενχληαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηελ έθζεζε δηαρείξηζεο κία κε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε πνπ πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

εμέιημεο, ησλ επηδφζεσλ, ηεο ζέζεο θαη ηνπ αληηθηχπνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ζε ζρέζε 

κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Οη ππφινηπεο ειιεληθέο ηξάπεδεο νη νπνίεο θαηά ηελ εκεξνκελία 

θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 500 εξγαδφκελνπο δελ είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα πξνβνχλ ζε πεξηβαιινληηθέο γλσζηνπνηήζεηο, αιιά ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηελ εζεινληηθή γλσζηνπνίεζε (Τπνπξγείν νηθνλνκίαο θαη αλάπηπμεο, 2017). 

 
30

https://www.globalreporting.org/information/sector-guidance/Pages/default.aspx, Αλαθηήζεθε 05 Ηνπιίνπ 

2019 
31

https://www.globalreporting.org/standards/questions-and-feedback/transitioning-from-g4-to-gri-standards/, 

Αλαθηήζεθε 05 Ηνπιίνπ 2019 
32

https://www.globalreporting.org/standards/work-program-and-standards-review/gri-sector-program/, 

Αλαθηήζεθε 05 Ηνπιίνπ 2019 
33

https://www.globalreporting.org/Documents/ResourceArchives/GRI-G4-Financial-Services-Sector-
Disclosures.pdf, Αλαθηήζεθε 20 Ηνπιίνπ 2019 

https://www.globalreporting.org/information/sector-guidance/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/standards/questions-and-feedback/transitioning-from-g4-to-gri-standards/
https://www.globalreporting.org/standards/work-program-and-standards-review/gri-sector-program/
https://www.globalreporting.org/Documents/ResourceArchives/GRI-G4-Financial-Services-Sector-Disclosures.pdf
https://www.globalreporting.org/Documents/ResourceArchives/GRI-G4-Financial-Services-Sector-Disclosures.pdf
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ην παξαθάησ πίλαθα αλαιχνπκε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα
34

: 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ  

Καηεγνξία Οξηζκόο 

Ληαληθή Σξαπεδηθή 

Απηή ε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζε θαζεκεξηλέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πςεινχ επηπέδνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ηδησηηθψλ θαη εκπνξηθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο ζε 

ηδηψηεο. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο γηα πην εχπνξνπο πειάηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίνπ (είηε ζε δηαθξηηηθή είηε ζε δηαθξηηηθή επρέξεηα) δηαρεηξηδφκελε βάζε). 

Μπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ζπλαιιαγψλ, δηαρείξηζε 

κηζζνδνζίαο, κηθξά δάλεηα, ζπλάιιαγκα, παξάγσγα, θιπ. γηα άηνκα ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 

  

Δκπνξηθή θαη 

Δηαηξηθή Σξαπεδηθή 

Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπλαιιαγέο κε νξγαληζκνχο / ζπλεξγάηεο 

επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ κεγεζψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε 

εκπνξηθέο θαη εηαηξηθέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, έξγα θαη δνκεκέλε ρξεκαηνδφηεζε, 

ζπλαιιαγέο κε ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) θαη ηελ παξνρή 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο θπβεξλήζεηο/ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ. Πεξηιακβάλεη 

επίζεο εηαηξηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, αγνξέο θεθαιαίσλ 

κεηνρψλ / ρξεσζηηθψλ ηίηισλ θαη ρξεκαηνδνηήζεηο κε κφριεπζε (δειαδή δαλεηζκφο 

ρξεκάησλ γηα ζπλαιιαγέο). Απηφ απνθιείεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο κε ηδησηηθέο 

ηνπο δπλαηφηεηεο (βι. Ληαληθή Σξαπεδηθή) 

  

Γηαρείξηζε πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ 

Ζ θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε θεθαιαίσλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. Απηφ ην 

θεθάιαην επελδχεηαη ζε έλα επξχ θάζκα θαηεγνξηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηνρψλ, νκνιφγσλ, κεηξεηψλ, αθίλεηεο πεξηνπζίαο, δηεζλψλ 

κεηνρέο, δηεζλή νκφινγα, ελαιιαθηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (π.ρ. ηδησηηθά επελδπηηθά 

θεθάιαηα, επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα, ακνηβαία θεθάιαηα θηλδχλνπ). Ο νξηζκφο 

πεξηιακβάλεη επίζεο ζηνηρεία επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο κεηνρψλ θαη ηα κεξίδηα παξαγψγσλ, θαζψο θαη ηα νκφινγα ζηαζεξνχ 

εηζνδήκαηνο, ηα ρξεφγξαθα, ηα εκπνξηθά δάλεηα θαη ηα δάλεηα ηα ραξηνθπιάθηα δαλείσλ 

θαη ηα πηζησηηθά παξάγσγα. 

  

Αζθάιηζε 

Ζ θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ηφζν ζηηο ππεξεζίεο αζθάιηζεο ζπληάμεσλ φζν θαη ζηηο 

αζθαιίζεηο δσήο πνπ παξέρνληαη απεπζείαο ή κέζσ αλεμάξηεηνπο νηθνλνκηθνχο 

ζπκβνχινπο ζην επξχ θνηλφ θαη ζε εξγαδφκελνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Καιχπηεη επίζεο ε 

αζθάιηζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ γηα επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο θαη νη ππεξεζίεο 

αληαζθάιηζεο . 

  

 
Πίλαθαο 4. Καηεγνξίεο Υξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα 
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3ν ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
 

Αλάιπζε ησλ Γείθησλ Γλσζηνπνηήζεσλ 
 

3.1 Καηεγνξίεο θαη ζέκαηα ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

Παγθόζκηα Πξόηππα                                                                                                            Ζκεξνκελία ηζρύνο 

 GRI 101: Ίδξπκα 2016 (πνπ πεξηέρεη πξφηππε εξκελεία 1)                                         1ε Ηνπιίνπ 2018 

 GRI 102: Γεληθέο Γλσζηνπνηήζεηο 2016                                                                      1ε Ηνπιίνπ 2018 

 GRI 103: Πξνζέγγηζε δηαρείξηζεο 2016                                                                      1ε Ηνπιίνπ 2018 

Δηδηθά Πξόηππα                                                                                                                    Ζκεξνκελία ηζρύνο                                      

GRI 200: Οηθνλνκηθό 

 GRI 201: Οηθνλνκηθή απφδνζε 2016                                                                             1ε Ηνπιίνπ 2018  

 GRI 202: Παξνπζία Αγνξάο 2016                                                                                 1ε Ηνπιίνπ 2018                   

 GRI 203: Έκκεζεο Οηθνλνκηθέο Δπηπηψζεηο 2016                                                        1ε Ηνπιίνπ 2 018     

 GRI 204: Πξαθηηθέο Πξνκεζεηψλ 2016                                                                         1ε Ηνπιίνπ 2018 

 GRI 205: Καηά ηεο δηαθζνξάο 2016                                                                              1ε Ηνπιίνπ 2018   

 GRI 206: Αληη-αληαγσληζηηθή πκπεξηθνξά 2016                                                        1ε Ηνπιίνπ 2018 

GRI 300: Πεξηβάιινλ 

 GRI 301: Τιηθά 2016                                                                                                      1ε Ηνπιίνπ 2018 

 GRI 302: Δλέξγεηα 2016                                                                                                 1ε Ηνπιίνπ 2018                                  

 GRI 303: Νεξφ θαη Απνξξίκκαηα 2018                                                                     1ε Ηαλνπαξίνπ  2021 

 GRI 304: Βηνπνηθηιφηεηα 2016                                                                                        1ε Ηνπιίνπ 2018   

 GRI 305: Δθπνκπέο 2016                                                                                                  1ε Ηνπιίνπ 2018         

 GRI 306: Απνξξίκκαηα θαη απφβιεηα 2016                                                                    1ε Ηνπιίνπ 2018        

 GRI 307: Πεξηβαιινληηθή πκκφξθσζε 2016                                                                 1ε Ηνπιίνπ 2018   

 GRI 308: Πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ 2016                                             1ε Ηνπιίνπ 2018       

GRI 400: Κνηλσληθή 

 GRI 401: Απαζρφιεζε 2016 (πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηππνπνηεκέλε εξκελεία 1)            1ε Ηνπιίνπ 2018  

 GRI 402: ρέζεηο Δξγαζίαο / Γηνίθεζεο 2016                                                                  1ε Ηνπιίνπ 2018 

 GRI 403: Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία 2018                                                      1ε Ηαλνπαξίνπ 2021 

 GRI 404: Καηάξηηζε θαη Δθπαίδεπζε 2016                                                                       1ε Ηνπιίνπ 2018 

 GRI 405: Πνηθηιία θαη ηζφηεηα επθαηξηψλ 2016                                                                 1ε Ηνπιίνπ 2018 

 GRI 406: Απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ 2016                                                                     1ε Ηνπιίνπ 2018             

 GRI 407: Διεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 2016           1ε Ηνπιίνπ 2018   

 GRI 408: Παηδηθή εξγαζία 2016                                                                                          1ε Ηνπιίνπ 2018         

 GRI 409: Αλαγθαζηηθή ή Τπνρξεσηηθή Δξγαζία 2016                                                       1ε Ηνπιίνπ 2018             

 GRI 410: Πξαθηηθέο Αζθάιεηαο 2016                                                                                 1ε Ηνπιίνπ 2018        

 GRI 411: Γηθαηψκαηα ησλ Απηφρζνλσλ Λαψλ 2016                                                          1ε Ηνπιίνπ 2018     

 GRI 412: Αμηνιφγεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 2016                                               1ε Ηνπιίνπ 2018               

 GRI 413: Σνπηθέο θνηλφηεηεο 2016                                                                                     1ε Ηνπιίνπ 2018 

 GRI 414: Κνηλσληθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνκεζεπηή 2016                                                    1ε Ηνπιίνπ 2018 

 

Δηδηθά Πξόηππα                                                                                                                    Ζκεξνκελία ηζρύνο                                      

GRI 400: Κνηλσληθή 

 GRI 415: Γεκφζηα Πνιηηηθή 2016                                                                                      1ε Ηνπιίνπ 2018 

 GRI 416: Τγεία θαη αζθάιεηα πειαηψλ 2016                                                                     1ε Ηνπιίνπ 2018 

 GRI 417: Μάξθεηηλγθ θαη Δπηζήκαλζε 2016                                                                     1ε Ηνπιίνπ 2018 

 GRI 418: Απφξξεην Πειαηψλ 2016                                                                                   1ε Ηνπιίνπ 2018 

 GRI 419: Κνηλσληθννηθνλνκηθή πκκφξθσζε 2016                                                         1ε Ηνπιίνπ 2018 
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3.2 Αλάιπζε ηππνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηώλ γηα ην ηνκέα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ 

ππεξεζηώλ 

 

3.2.1 Παγθόζκηα Πξόηππα 

 

GRI: 101 ΗΓΡΤΜΑ 2016   

 

1. Σν GRI 101 είλαη ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Standards GRI. Σν 

GRI 101 θαζνξίδεη ηηο Αξρέο Αλαθνξάο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο πνηφηεηαο 

ησλ εθζέζεσλ. Πεξηιακβάλεη απαηηήζεηο γηα ηελ εθπφλεζε έθζεζεο βησζηκφηεηαο ζχκθσλα 

κε ηα Standards GRI θαη πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαη λα αλαθεξζνχλ ηα Standards GRI. Σν GRI 101 πεξηιακβάλεη επίζεο ηνπο εηδηθνχο 

ηζρπξηζκνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ εθπνλνχλ έθζεζε βησζηκφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηα Standards θαη γηα εθείλνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ επηιεγκέλα Standards GRI γηα 

ηελ αλαθνξά ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ.   

 

2. Σν GRI 101 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ κηα νξγάλσζε νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο, ηχπνπ, 

ηνκέα ή γεσγξαθηθήο ζέζεο, ν νπνίνο ζθνπεχεη: 

 Να θαηαξηίζεη κηα έθζεζε βησζηκφηεηαο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα GRI.  

 Να ρξεζηκνπνηήζεη επηιεγκέλα πξφηππα GRI, ή ηκήκαηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, γηα 

λα αλαθέξεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά 

θαη / ή πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. 

 

GRI 102: ΓΔΝΗΚΔ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 2016 

 

ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟ ΠΡΟΦΗΛ: 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-1: ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ  

 

1. Να αλαθεξζεί ε νλνκαζία ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-2: ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, ΜΑΡΚΔ, ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ 

 

Να αλαθεξζνχλ ηα παξαθάησ: 

  

 Πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ.  

 Πξσηαξρηθέο κάξθεο, πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ εμεγήζεσλ γηα 

πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ απαγνξεχνληαη ζε νξηζκέλεο αγνξέο. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-3: ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΣΖ ΔΓΡΑ 

 

Να αλαθεξζεί ε ηνπνζεζία ηεο έδξαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-4: ΘΔΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 
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Ο νξγαληζκφο πνπ ππνβάιιεη ηελ έθζεζε λα αλαθέξεη ησλ αξηζκφ ρσξψλ ζηηο νπνίεο 

ιεηηνπξγεί ν νξγαληζκφο θαη ηα νλφκαηα ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο έρεη ζεκαληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη / ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα πνπ θαιχπηεη ε έθζεζε. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-5: ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ 

 

Να αλαθεξζεί ε θχζε ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ε λνκηθή κνξθή. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-6: ΑΓΟΡΔ ΠΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΑΗ 

 

Να αλαθεξζνχλ νη αγνξέο πνπ εμππεξεηνχληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ:  

 

 Γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο φπνπ πξνζθέξνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

 Σνκείο πνπ εμππεξεηνχληαη. 

 Σχπνπο πειαηψλ θαη δηθαηνχρσλ 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-7: ΚΛΊΜΑΚΑ ΣΖ ΟΡΓΆΝΧΖ 

 

Να αλαθεξζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θιίκαθα ηεο νξγάλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: 

 πλνιηθφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ.  

 πλνιηθφο αξηζκφο εξγαζηψλ. 

 Οη θαζαξέο πσιήζεηο (γηα νξγαληζκνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα) ή ηα θαζαξά έζνδα (γηα 

νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα).  

 πλνιηθή θεθαιαηνπνίεζε (γηα νξγαληζκνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα) θαηαλεκεκέλε σο 

πξνο ην ρξένο θαη ηελ θαζαξή ζέζε.  

 Σε πνζφηεηα ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-8: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΛΟΗΠΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

Να  αλαθεξζνχλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε: 

 πλνιηθφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ αλά ζχκβαζε εξγαζίαο (κφληκε θαη πξνζσξηλή), αλά 

θχιν.  

 πλνιηθφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ αλά ζχκβαζε εξγαζίαο (κφληκε θαη πξνζσξηλή), αλά 

πεξηνρή. 

 πλνιηθφ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ αλά ηχπν απαζρφιεζεο (πιήξνπο θαη κεξηθήο 

απαζρφιεζεο), αλά θχιν.  

 Αλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ εθηεινχληαη απφ 

εξγαδφκελνπο πνπ δελ είλαη ππάιιεινη. Καηά πεξίπησζε, πεξηγξαθή ηεο θχζεο θαη 

ηεο θιίκαθαο εξγαζίαο πνπ αζθνχλ νη εξγαδφκελνη πνπ δελ είλαη ππάιιεινη. 

 Οπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ησλ αξηζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε 

πιεξνθνξίεο φπσο νη επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο ζηηο ηνπξηζηηθέο ή γεσξγηθέο 

βηνκεραλίεο. 

 Μηα εμήγεζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαξηίζηεθαλ ηα δεδνκέλα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ππνζέζεσλ πνπ έγηλαλ. 
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ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-9: ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ 

 

Να αλαθεξζνχλ πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηγξαθή ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ 

ηνπ νξγαληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θχξησλ ζηνηρείσλ ηνπ, θαζψο ζρεηίδνληαη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ, ηα θχξηα ζήκαηα, ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο. 

 

ΓΝΧΟΠΟΗΖΖ 102-10: ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΑΛΤΗΓΑ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΟΤ 

 

Να αλαθεξζνχλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην κέγεζνο, ηε δνκή, ηελ ηδηνθηεζία ή ηελ αιπζίδα 

εθνδηαζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ:  

 Αιιαγέο ζηελ ηνπνζεζία ή ηηο αιιαγέο ζηηο ιεηηνπξγίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αλνηγκάησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θιεηζίκαηνο θαη ησλ επεθηάζεσλ. 

 Μεηαβνιέο ζηε δηάξζξσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη άιιεο πξάμεηο δεκηνπξγίαο 

θεθαιαίνπ, ζπληήξεζεο θαη κεηαηξνπήο (γηα νξγαληζκνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα). 

 Αιιαγέο ζηελ ηνπνζεζία ησλ πξνκεζεπηψλ, ζηε δνκή ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ ή 

ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηινγήο θαη ηνπ 

ηεξκαηηζκνχ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-11: ΑΡΥΖ ΣΖ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ Ζ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

Να αλαθεξζεί αλ θαη πψο ν νξγαληζκφο εθαξκφδεη ηελ αξρή ηεο πξφιεςεο ή ηελ πξνζέγγηζε. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-12: ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ 

 

Να αλαθεξζεί θαηάινγνο ησλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

ράξησλ, αξρψλ ή άιισλ πξσηνβνπιηψλ ζηηο νπνίεο ν νξγαληζκφο πξνζππνγξάθεη ή πνπ 

ππνζηεξίδεη. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-13: ΜΔΛΖ ΔΝΧΔΧΝ 

 

Να αλαθεξζεί ιίζηα ησλ θχξησλ κειψλ ελφο θιάδνπ ή άιισλ ελψζεσλ θαη εζληθψλ ή 

δηεζλψλ νξγαλψζεσλ ππεξάζπηζεο. 

 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ: 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-14:  ΓΖΛΧΖ ΑΠΟ ΑΝΧΣΔΡΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΛΖΦΖ 

ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

 

Να αλαθεξζεί δήισζε απφ ηνλ αλψηαην ππεχζπλν ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ (π.ρ 

δηεπζχλσλ ζχκβνπινο, πξφεδξνο ή ηζνδχλακε αλψηεξε ζέζε) ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο 

βησζηκφηεηαο γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

βησζηκφηεηαο
35
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ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-15: ΒΑΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ, ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

 

Να αλαθεξζεί κία πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ επηπηψζεσλ, θηλδχλσλ θαη επθαηξηψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ:  

πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεψλ ηεο, 

θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ πξνθιήζεσλ θαη επθαηξηψλ. Απηφ πεξηιακβάλεη ηηο επηπηψζεηο 

ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο 

 

 φπσο νξίδνληαη απφ ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη ηα ζρεηηθά δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα 

πξφηππα. 

 Σν θάζκα ησλ εχινγσλ πξνζδνθηψλ θαη ζπκθεξφλησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ 

ηεο νξγάλσζεο 

 Δπεμήγεζε ηεο πξνζέγγηζεο γηα ηελ ηεξάξρεζε απηψλ ησλ πξνθιήζεσλ θαη 

επθαηξηψλ 

 Βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ 

ησλ ζεκάησλ θαη ηηο ζπλαθείο επηδφζεηο θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ ιφγσλ γηα ρακειή απφδνζε ή 

ππεξαπφδνζε. 

 Πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηδφζεσλ θαη 

ησλ ζρεηηθψλ αιιαγψλ 

 Σνλ αληίθηππν ησλ ηάζεσλ, ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ επθαηξηψλ ηεο βησζηκφηεηαο ζηηο 

καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο θνξείο ή πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

γίλνπλ ζην κέιινλ. 

 Πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ θαη επθαηξηψλ γηα ηνλ νξγαληζκφ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηάζεηο αεηθνξίαο 

 Να δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε βαζηθά νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά 

ζέκαηα, φπσο νη θίλδπλνη θαη νη επθαηξίεο, αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ 

καθξνπξφζεζκε νξγαλσηηθή ζηξαηεγηθή, ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε, ηνπο πνηνηηθνχο 

θαη, εάλ είλαη δπλαηφλ. 

 Πίλαθαο (πίλαθεο) πνπ ζπλνςίδεη ηνπο ζηφρνπο, ηηο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηα δηδάγκαηα πνπ αληιήζεθαλ γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν αλαθνξάο. 

 Πίλαθαο (πίλαθεο) πνπ ζπλνςίδεη ηνπο ζηφρνπο γηα ηελ επφκελε πεξίνδν αλαθνξάο 

θαη κεζνπξφζεζκνπο ζηφρνπο θαη ζηφρνπο (δειαδή, 3-5 έηε) πνπ ζρεηίδνληαη κε 

βαζηθνχο θηλδχλνπο θαη επθαηξίεο. 

 Πεξηγξαθή ησλ κεραληζκψλ δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνληαη εηδηθά γηα ηε 

δηαρείξηζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ θαη επθαηξηψλ θαη ηνλ εληνπηζκφ άιισλ ζπλαθψλ 

θηλδχλσλ θαη επθαηξηψλ
36
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ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ: 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-16: ΣΗΜΔ, ΑΡΥΔ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΔ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

Να αλαθεξζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αμίεο, ηηο αξρέο, ηα πξφηππα θαη ηνπο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηα εμήο:  

 

 Πψο αλαπηχρζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ. 
 

 Καηά πφζνλ ε εθπαίδεπζε ζε απηνχο παξέρεηαη ηαθηηθά ζε φια ηα κέιε ηνπ λένπ 

νξγάλνπ δηαθπβέξλεζεο, ζηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ εθηεινχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο. 

 Αλ πξέπεη λα δηαβάδνληαη θαη λα ππνγξάθνληαη ηαθηηθά απφ φια ηα κέιε ηνπ λένπ 

νξγάλνπ δηαθπβέξλεζεο, ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ εθηεινχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο. 

 Δάλ νη ζέζεηο ησλ εθηειεζηηθψλ ζηειερψλ δηαηεξνχλ ηελ επζχλε γη 'απηέο. 

 Δάλ είλαη δηαζέζηκα ζε δηάθνξεο γιψζζεο γηα λα πξνζεγγίζνπλ φια ηα κέιε ηνπ 

νξγάλνπ δηαθπβέξλεζεο, ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ εθηεινχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

νξγαληζκνχ, ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-17: ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΓΗΑ ΤΜΒΟΤΛΔ ΚΑΗ ΑΝΖΤΥΗΔ ΓΗΑ 

ΣΖ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ 

 

Να αλαθεξζεί πεξηγξαθή εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ κεραληζκψλ γηα:  

 Εεηψληαο ζπκβνπιέο γηα εζηθή θαη λφκηκε ζπκπεξηθνξά θαη νξγαλσηηθή 

αθεξαηφηεηα. 

 Αλαθέξνληαο αλεζπρίεο γηα αλήζηθε ή παξάλνκε ζπκπεξηθνξά θαη νξγαλσηηθή 

αθεξαηφηεηα. 
 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ: 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-18: ΓΟΜΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

Να αλαθεξζεί νη εμήο πιεξνθνξίεο:  

 Γνκή δηαθπβέξλεζεο ηνπ νξγαληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηηξνπψλ ηνπ 

αλψηαηνπ νξγάλνπ δηαθπβέξλεζεο. 

 Δπηηξνπέο αξκφδηεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη 

θνηλσληθά ζέκαηα. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-19: ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΖ ΑΡΥΖ 

 

Να αλαθεξζεί ε δηαδηθαζία γηα ηελ αλάζεζε εμνπζίαο γηα νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη 

θνηλσληθά ζέκαηα απφ ην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο ζε αλψηεξα ζηειέρε θαη άιινπο 

εξγαδνκέλνπο. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-20: ΤΠΔΤΘΤΝΖ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΞΟΤΗΑ 

ΓΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
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Να αλαθεξζνχλ ηα εμήο: 

 Δίηε ν νξγαληζκφο έρεη δηνξίζεη κηα εθηειεζηηθή ζέζε ή ζέζεηο κε αξκνδηφηεηα γηα 

νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα. 

 Αλ νη ππάιιεινη ππνβάιινληαη απεπζείαο ζηνλ αλψηαην θνξέα δηαθπβέξλεζεο 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-21: ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

 

Να αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 Γηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηνπ αλψηαηνπ νξγάλνπ 

δηαθπβέξλεζεο ζρεηηθά κε νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα. 

 ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο δηαβνπιεχζεσλ, πεξηγξάςηε ζε πνηνλ εμνπζηνδνηείηαη θαη 

πψο πξνθχπηνπλ νη αλαηξνθνδνηήζεηο πνπ παξέρνληαη ζην αλψηαην φξγαλν 

δηνίθεζεο. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-22: ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΑΝΧΣΑΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ ΣΟΤ 

 

Να αλαθεξζεί ε ζχλζεζε ηνπ αλψηαηνπ νξγάλνπ δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ:  

 Δθηειεζηηθφ ή κε εθηειεζηηθφ 

 Αλεμαξηεζία; 

 Καηνρή ζην δηνηθεηηθφ φξγαλν; 

 Σνλ αξηζκφ ησλ άιισλ ζεκαληηθψλ ζέζεσλ θαη δεζκεχζεσλ θάζε αηφκνπ θαη ηε 

θχζε ησλ δεζκεχζεσλ 

 Σν θχιν. 

 πκκεηνρή ζε ππνεθπξνζσπνχκελεο θνηλσληθέο νκάδεο. 

 Αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα. 

 Δθπξνζψπεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-23: ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΑΝΧΣΑΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

Να αλαθεξζεί εάλ ν πξφεδξνο ηνπ αλψηαηνπ θνξέα δηαθπβέξλεζεο είλαη επίζεο εθηειεζηηθφ 

κέινο ηεο νξγάλσζεο. ηε πεξίπησζε πνπ ν πξφεδξνο είλαη επίζεο εθηειεζηηθφ κέινο, λα 

πεξηγξαθή ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπο ιφγνπο απηήο ηεο 

ξχζκηζεο. 
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ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-24: ΟΡΗΣΔ ΚΑΗ ΔΠΗΛΔΞΣΔ ΣΟ ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΓΑΝΟ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Να αλαθεξζνχλ: 

 Γηαδηθαζίεο δηνξηζκνχ θαη επηινγήο ηνπ αλψηαηνπ νξγάλνπ δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ 

επηηξνπψλ ηνπ.  

 Κξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ νξηζκφ θαη ηελ επηινγή αλψηαησλ κειψλ ηνπ 

νξγάλνπ δηαθπβέξλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εάλ θαη πψο: 

- Δλδηαθεξφκελα κέξε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηφρσλ). 

- Θεσξείηαη ε πνηθηινκνξθία. 

- Αλεμαξηεζία 

- Δκπεηξνγλσκνζχλε θαη εκπεηξία ζρεηηθά κε νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη 

θνηλσληθά ζέκαηα. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-25: ΤΓΚΡΟΤΔΗ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ 

 

Να αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 Οη δηαδηθαζίεο γηα ην αλψηαην φξγαλν δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ απνθπγή θαη δηαρείξηζε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ. 

 Δάλ νη ελδηαθεξφκελνη απνθαιχπηνπλ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ηνπιάρηζηνλ:  

- Γηαζπλνξηαθή ζπκκεηνρή. 

- Γηαζηαπξνχκελε ζπκκεηνρή κε πξνκεζεπηέο θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο. 

- Όπαξμε ειεγρφκελνπ κεηφρνπ. 

- Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-26: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΝΧΣΑΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΚΟΠΟΤ, ΣΧΝ ΑΞΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

Να αλαθεξζεί ν αλψηαηνο ξφινο ηνπ θνξέα δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ 

ζηελ αλάπηπμε, έγθξηζε θαη ελεκέξσζε ησλ δειψζεσλ, ζηξαηεγηθψλ, πνιηηηθψλ θαη ζηφρσλ 

ηνπ ζθνπνχ, ηεο αμίαο ή ηεο απνζηνιήο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε νηθνλνκηθά, 

πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-27: ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΝΧΖ ΣΟΤ ΑΝΧΣΑΣΟΤ ΦΟΡΔΑ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 
  
Να αλαθεξζνχλ ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο ζπιινγηθήο 

γλψζεο ηνπ αλψηαηνπ ζψκαηνο δηαθπβέξλεζεο ζρεηηθά κε νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη 

θνηλσληθά ζέκαηα. 
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ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-28: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟΤ ΑΝΧΣΑΣΟΤ ΦΟΡΔΑ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

 

Να αλαθεξζνχλ νη εμήο πιεξνθνξίεο: 

 Οη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ αλψηαηνπ θνξέα δηαθπβέξλεζεο ζε 

ζρέζε κε ηε δηαθπβέξλεζε νηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζεκάησλ. 

 Ζ αμηνιφγεζε απηή είλαη αλεμάξηεηε ή φρη θαη ε ζπρλφηεηά ηεο.  

 Ζ αμηνιφγεζε απηή είλαη απηναμηνιφγεζε. 

 Οη δξάζεηο πνπ ειήθζεζαλ σο απάληεζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ 

αλψηαηνπ θνξέα δηαθπβέξλεζεο φζνλ αθνξά ηε δηαθπβέξλεζε νηθνλνκηθψλ, 

πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ηνπιάρηζηνλ, 

αιιαγψλ ζηελ νξγάλσζε ησλ κειψλ θαη ηεο νξγάλσζεο. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-29: ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ, 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη: 

 Σν ξφιν ηνπ αλψηαηνπ θνξέα δηαθπβέξλεζεο ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε 

νηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζεκάησλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο, 

ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ επθαηξηψλ - ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ δένπζαο επηκέιεηαο. 

  Δάλ νη δηαβνπιεχζεηο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ, 

πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζεκάησλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο, ησλ θηλδχλσλ 

θαη ησλ επθαηξηψλ ηνπ αλψηαηνπ θνξέα δηαθπβέξλεζεο. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-30: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

Να αλαθεξζεί ν αλψηαηνο ξφινο ηνπ θνξέα δηαθπβέξλεζεο ζηελ αλαζεψξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ηνπ νξγαληζκνχ γηα 

νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-31: ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ 

ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 

 

Να αλαθεξζεί ε ζπρλφηεηα ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ αλψηαηνπ θνξέα δηαθπβέξλεζεο φζνλ 

αθνξά ηα νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα θαη ηηο επηπηψζεηο, ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηηο επθαηξίεο ηνπο. 
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ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-32: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΝΧΣΑΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

ΣΖΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ 

 

Να αλαθεξζεί εάλ ε αλψηαηε επηηξνπή ή ε ζέζε πνπ επηζθνπεί θαη εγθξίλεη επηζήκσο ηελ 

έθζεζε βησζηκφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη δηαζθαιίδεη φηη θαιχπηνληαη φια ηα ζεκαληηθά 

ζέκαηα. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-33: ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΚΡΗΗΜΧΝ ΑΝΖΤΥΗΧΝ 

 

Να αλαθεξζεί ε δηαδηθαζία γηα ηελ θνηλνπνίεζε θξίζηκσλ αλεζπρηψλ ζην αλψηαην φξγαλν 

δηνίθεζεο. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-34: ΦΤΖ ΚΑΗ ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΚΡΗΗΜΧΝ 

ΑΝΖΤΥΗΧΝ 

 

Να αλαθεξζεί:  

 Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο θαη ε θχζε ησλ θξίζηκσλ αλεζπρηψλ πνπ θνηλνπνηήζεθαλ ζηνλ 

αλψηαην θνξέα δηαθπβέξλεζεο. 

 Μεραληζκφο (-νη) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε θξίζηκσλ 

αλεζπρηψλ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-35: ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΠΟΓΟΥΧΝ 

 

Να αλαθεξζνχλ ζηελ έθζεζε νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 Πνιηηηθέο απνδνρψλ γηα ην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο θαη αλψηαηα ζηειέρε γηα ηα 

αθφινπζα είδε ακνηβψλ:  

- ηαζεξή ακνηβή θαη κεηαβιεηή ακνηβή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ακνηβψλ 

βάζεη επηδφζεσλ, ακνηβψλ πνπ βαζίδνληαη ζε κεηνρέο, επηδφκαηα θαη 

αλαβαιιφκελεο ή θαηνρπξσκέλεο κεηνρέο. 

- Μπφλνπο ζχλδεζεο ή πιεξσκέο θηλήηξσλ πξφζιεςεο. 

- Πιεξσκέο θαηαγγειίαο 

- Αλαζηνιέο 

- Παξνρέο απνρψξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθνξάο κεηαμχ 

ζπζηεκάησλ παξνρψλ θαη πνζνζηψλ εηζθνξψλ γηα ην αλψηαην φξγαλν 

δηαθπβέξλεζεο, ηα αλψηεξα ζηειέρε θαη φινπο ηνπο ππφινηπνπο ππαιιήινπο.  
 

 Πψο ηα θξηηήξηα απφδνζεο ζηηο πνιηηηθέο απνδνρψλ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ησλ 

αλψηαησλ θνξέσλ δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ γηα νηθνλνκηθά, 

πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ ΣΧΝ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΧΝ /  30 
 
 
 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-36: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΣΖ ΑΜΟΗΒΖ 

 

Να αλαθεξζνχλ: 

 Γηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο ακνηβήο. 

 Αλ νη ζχκβνπινη ακνηβψλ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο θαη αλ είλαη 

αλεμάξηεηνη απφ ηε δηνίθεζε. 

 Οπνηεζδήπνηε άιιεο ζρέζεηο πνπ έρνπλ νη ζχκβνπινη ακνηβψλ κε ηνλ νξγαληζκφ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-37: ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΧΝ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ Δ ΑΜΟΗΒΔ 

 

Ο νξγαληζκφο πνπ ππνβάιιεη ηελ έθζεζε αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 Πψο αλαδεηνχληαη θαη ιακβάλνληαη ππφςε νη απφςεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ φζνλ 

αθνξά ηελ ακνηβή. 

 Δάλ ηζρχεη, ηα απνηειέζκαηα ησλ ςεθνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο απνδνρψλ θαη 

ηηο πξνηάζεηο. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-38: ΤΝΟΛΗΚΟ ΛΟΓΟ ΑΝΣΗΣΑΘΜΗΖ 

 

Να αλαθεξζεί ε αλαινγία ηεο εηήζηαο ζπλνιηθήο απνδεκίσζεο γηα ην πςειφηεξν ακεηβφκελν 

άηνκν ηνπ νξγαληζκνχ ζε θάζε ρψξα ησλ ζεκαληηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηε κέζε εηήζηα 

ζπλνιηθή απνδεκίσζε γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο (εμαηξνπκέλνπ ηνπ πςειφηεξνπ ακνηβή 

αηφκνπ) ζηελ ίδηα ρψξα. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-39: ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΔΣΖΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟΤ 

ΠΟΟΣΟΤ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 

 

Να αλαθεξζεί ε αλαινγία ηνπ πνζνζηνχ αχμεζεο ηεο εηήζηαο ζπλνιηθήο απνδεκίσζεο γηα ην 

πςειφηεξν ακεηβφκελν άηνκν ηνπ θάζε νξγαληζκνχ ζε ζεκαληηθέο πξάμεηο ζε ζρέζε κε ην 

κέζν πνζνζηφ αχμεζεο ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο απνδεκίσζεο γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο 

(εθηφο ηνπ πςειφηεξνπ ακνηβή αηφκνπ) ζηελ ίδηα ρψξα. 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ: 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-40: ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΟΜΑΓΧΝ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ 

 

Να αλαθεξζεί θαηάινγνο νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ (π.ρ ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, νη πειάηεο, 

νη εξγαδφκελνη θαη νη εξγαδφκελνη πνπ δελ είλαη ππάιιεινη, νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, 

νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο, νη κέηνρνη θαη νη θνξείο παξνρήο θεθαιαίσλ, νη πξνκεζεπηέο ) πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ. 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ ΣΧΝ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΧΝ /  3 
 
 
 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-41: ΤΜΦΧΝΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ 

 

Να αλαθεξζεί ην πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ζπκθσλίεο 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-42: ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ 

 

1. Να αλαθεξζεί ε βάζε γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επηινγή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ηνπο 

νπνίνπο ζα ζπκκεηάζρνπλ. 

 

2. Να πεξηγξάςεη ε δηαδηθαζία γηα ηνλ νξηζκφ ησλ νκάδσλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ νκάδσλ κε ηηο νπνίεο πξέπεη λα εκπιέθεηαη θαη λα κελ εκπιέθεηαη. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102- 43: ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖΝ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη ηε πξνζέγγηζε ηεο νξγάλσζεο γηα ηελ εκπινθή ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπρλφηεηαο αλάιεςεο αλά ηχπν θαη αλά 

νκάδα ελδηαθεξνκέλσλ θαη κηα έλδεημε γηα ην θαηά πφζνλ θάπνηα απφ ηηο δεζκεχζεηο 

αλαιήθζεθε εηδηθά σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πξνεηνηκαζίαο ηεο έθζεζεο. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-44: ΚΤΡΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟΗ ΠΟΤ 

ΣΔΘΖΚΑΝ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη βαζηθά ζέκαηα θαη αλεζπρίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εκπινθή 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη:   

 Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε νξγάλσζε αληαπνθξίζεθε ζε απηά ηα βαζηθά ζέκαηα θαη 

αλεζπρίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαθνξάο ηεο 

 Σηο νκάδεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ πνπ έζημαλ θάζε έλα απφ ηα βαζηθά ζέκαηα 

θαη ηηο αλεζπρίεο. 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ: 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-45: ΟΝΣΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΗ 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

Να αλαθεξζεί ν θαηάινγνο φισλ ησλ νληνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ ή ζε ηζνδχλακα έγγξαθα θαζψο θαη αλ ε νληφηεηα 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ ή 

ηζνδχλακα έγγξαθα δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ έθζεζε. 
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ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-46: ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΟΡΗΧΝ 

ΘΔΜΑΣΟ 

 

1. Να αλαθεξζνχλ:  

 Ζ δηαδηθαζία γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ αλαθνξάο θαη ηνπ ζέκαηνο ξηα. 

 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν νξγαληζκφο έρεη εθαξκφζεη ηηο αξρέο αλαθνξάο γηα ηνλ 

νξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ αλαθνξάο. 

 

2. Ζ αλαθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθαξκφζηεθε ε αξρή ηεο 

ρξεζηκφηεηαο γηα ηνλ εληνπηζκφ νπζησδψλ ζεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ 

ππνζέζεσλ πνπ έγηλαλ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-47: ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΤΛΗΚΟΤ 

 

Να ππνβιεζεί ιίζηα ησλ πιηθψλ ζεκάησλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ 

ηνπ πεξηερνκέλνπ αλαθνξάο 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-48: ΑΝΑΓΗΑΣΤΠΧΔΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

 

Να αλαθεξζεί ε επίδξαζε ηπρφλ επαλαδηαηππψζεσλ (φπσο  ζπγρσλεχζεηο ή εμαγνξέο, 

αιιαγή βαζηθψλ εηψλ ή πεξηφδσλ, θχζε ηεο επηρείξεζεο, κέζνδνη κέηξεζεο ) ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο εθζέζεηο θαη νη ιφγνη απηψλ ησλ 

επαλαδηαηππψζεσλ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-49: ΑΛΛΑΓΔ ΣΖΝ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Να αλαθεξζνχλ ζεκαληηθέο αιιαγέο απφ ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο αλαθνξάο ζηε ιίζηα 

ησλ πιηθψλ ζεκάησλ θαη ησλ νξίσλ ησλ ζεκάησλ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-50: ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Να αλαθεξζεί ε πεξίνδνο αλαθνξάο (π.ρ δεκνζηνλνκηθφ ή εκεξνινγηαθφ έηνο) γηα ηηο 

παξερφκελεο πιεξνθνξίεο. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-51: ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΣΖ ΠΗΟ ΠΡΟΦΑΣΖ ΔΚΘΔΖ 

 

Να αλαθεξζεί εάλ ηζρχεη, ε εκεξνκελία ηεο πην πξφζθαηεο πξνεγνχκελεο έθζεζεο. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-52: ΚΤΚΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Να αλαθεξζεί ν θχθινο αλαθνξάο. 
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ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-53: ΖΜΔΗΟ ΔΠΑΦΖ ΓΗΑ ΔΡΧΣΖΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Να αλαθεξζεί ην ζεκείν επαθήο γηα εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ή ην πεξηερφκελφ ηεο 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-54: ΑΞΗΧΔΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΚΘΔΔΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ 

STANDARDS GRI 

 

Να αλαθεξζεί ν ηζρπξηζκφο ηνπ νξγαληζκνχ, αλ έρεη εηνηκάζεη έθζεζε ζχκθσλα κε ηα 

standards GRI, είηε:  

 "Απηή ε αλαθνξά έρεη θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα standards GRI: Core option". 

 «Ζ έθζεζε απηή έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα standards GRI: Οινθιεξσκέλε 

επηινγή». 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-55: ΓΔΗΚΣΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ GRI 

 

Να αλαθεξζνχλ ηα παξαθάησ:  

 Ο δείθηεο πεξηερνκέλνπ GRI, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη θάζε έλα απφ ηα πξφηππα GRI 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απαξηζκεί φιεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ αλαθνξά.  

 Γηα θάζε απνθάιπςε, ν δείθηεο πεξηερνκέλνπ πεξηιακβάλεη:  

- Σνλ αξηζκφ ηεο γλσζηνπνίεζεο (γηα γλσζηνπνηήζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ 

ηα πξφηππα GRI). 

- Σνπο αξηζκνχο ζειίδσλ ή ηηο δηεπζχλζεηο URL ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

βξεζνχλ νη πιεξνθνξίεο, είηε εληφο ηεο έθζεζεο είηε ζε άιια 

δεκνζηεπκέλα πιηθά 

- Δάλ ππάξρεη, θαη φπνπ επηηξέπεηαη, ν (νη) ιφγνο (-νη) γηα παξάιεηςε φηαλ 

δελ είλαη δπλαηή ε απαηηνχκελε γλσζηνπνίεζε. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 102-56: ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

α. Πεξηγξαθή ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο ηξέρνπζαο πξαθηηθήο ηνπ νξγαληζκνχ φζνλ αθνξά ηελ 

αλαδήηεζε εμσηεξηθήο αμηνπηζηίαο γηα ηελ έθζεζε.  

β. Αλ ε αλαθνξά έρεη εμαζθαιηζηεί εμσηεξηθά:  

i. Παξαπνκπή ζηελ εμσηεξηθή έθζεζε αμηνπηζηίαο, δειψζεηο ή απφςεηο. Δάλ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε αμηνπηζηίαο πνπ ζπλνδεχεη ηελ έθζεζε βησζηκφηεηαο, 

πεξηγξαθή ηνπ ηη έρεη θαη ηη δελ έρεη εμαζθαιηζηεί θαη ζε πνηα βάζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξνηχπσλ εμαζθάιηζεο, ηνπ βαζκνχ εμαζθάιηζεο πνπ 

επηηπγράλεηαη θαη ησλ ηπρφλ πεξηνξηζκψλ ηεο δηαδηθαζίαο δηαζθάιηζεο. 

 ii. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ παξφρνπ δηαζθάιηζεο.  

iii. Δίηε θαη πψο ζπκκεηέρεη ν αλψηαηνο θνξέαο δηαθπβέξλεζεο ή αλψηεξα ζηειέρε 

ζηελ αλαδήηεζε εμσηεξηθήο δηαβεβαίσζεο γηα ηελ έθζεζε βησζηκφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. 
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GRI 103: ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 2016 

Να αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 Πεξηγξαθή ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο ηξέρνπζαο πξαθηηθήο ηνπ νξγαληζκνχ φζνλ αθνξά 

ηελ αλαδήηεζε εμσηεξηθήο αμηνπηζηίαο γηα ηελ έθζεζε.  

 Αλ ε αλαθνξά έρεη εμαζθαιηζηεί εμσηεξηθά
37

: 

- Παξαπνκπή ζηελ εμσηεξηθή έθζεζε αμηνπηζηίαο, δειψζεηο ή απφςεηο. Δάλ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε αμηνπηζηίαο πνπ ζπλνδεχεη ηελ έθζεζε 

βησζηκφηεηαο, πεξηγξαθή ηνπ ηη έρεη θαη ηη δελ έρεη εμαζθαιηζηεί θαη ζε πνηα 

βάζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξνηχπσλ 

εμαζθάιηζεο, ηνπ βαζκνχ εμαζθάιηζεο πνπ επηηπγράλεηαη θαη ησλ ηπρφλ 

πεξηνξηζκψλ ηεο δηαδηθαζίαο δηαζθάιηζεο. 
 

- Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ παξφρνπ δηαζθάιηζεο.  

- iii. Δίηε θαη πψο ζπκκεηέρεη ν αλψηαηνο θνξέαο δηαθπβέξλεζεο ή αλψηεξα 

ζηειέρε ζηελ αλαδήηεζε εμσηεξηθήο δηαβεβαίσζεο γηα ηελ έθζεζε 

βησζηκφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 103-1: ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΘΔΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΟΤ ΟΡΗΟΤ 

ΣΟΤ 

Γηα θάζε πιηθφ ζέκα, λα αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 Μηα εμήγεζε γηαηί ην ζέκα είλαη ζεκαληηθφ. 

 Σν φξην γηα ην πιηθφ ζέκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή: 

            - πνπ ζπκβαίλνπλ νη επηπηψζεηο 

            - Σε ζπκκεηνρή ηνπ νξγαληζκνχ ζηηο επηπηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν 

νξγαληζκφο πξνθάιεζε ή ζπλέβαιε ζηηο επηπηψζεηο ή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο επηπηψζεηο 

κέζσ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεψλ ηνπ. 

 Οπνηνζδήπνηε ζπγθεθξηκέλνο πεξηνξηζκφο ζρεηηθά κε ην ζέκα ξην. 

 

ΓΝΧΣΟΠΠΟΗΖΖ 103-2: Ζ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΣΑ ΤΣΑΣΗΚΑ 

ΣΖ 

Γηα θάζε πιηθφ ζέκα, λα αλαθεξζεί νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 Μηα εμήγεζε γηα ην πψο ν νξγαληζκφο δηαρεηξίδεηαη ην ζέκα. 

 Γήισζε ηνπ ζθνπνχ ηεο πξνζέγγηζεο δηαρείξηζεο. 

 Μηα πεξηγξαθή ησλ παξαθάησ, αλ ε πξνζέγγηζε δηαρείξηζεο πεξηιακβάλεη απηφ ην 

ζηνηρείν: 

- Πνιηηηθέο 

- Γεζκεχζεηο 

- ηφρνη θαη ζηφρνη 

- Δπζχλεο  

- Πφξνη  

- Μεραληζκνί παξάπνλα 

- Δηδηθέο δξάζεηο, φπσο δηαδηθαζίεο, έξγα, πξνγξάκκαηα θαη πξσηνβνπιίεο 
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ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 103-3: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

 

Γηα θάζε πιηθφ ζέκα, λα αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 Μηα επεμήγεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν νξγαληζκφο αμηνινγεί ηελ πξνζέγγηζε 

δηαρείξηζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ: 

- Σνπο κεραληζκνχο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνζέγγηζεο 

δηαρείξηζεο. 

- Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζέγγηζεο δηαρείξηζεο. 

- Κάζε ζρεηηθή πξνζαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο δηαρείξηζεο. 

 

3.2.2 πγθεθξηκέλα Πξόηππα  

 

3.2.2.1 GRI 200: Οηθνλνκηθέο δεκνζηεύζεηο 

 

GRI 201: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΓΟΔΗ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 201-1: ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΔΣΑΗ ΚΑΗ 

ΓΗΑΝΔΜΔΣΑΗ 

Ο νξγαληζκφο πνπ ππνβάιιεη ηελ έθζεζε αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 Απεπζείαο νηθνλνκηθή αμία πνπ παξάγεηαη θαη δηαλέκεηαη (EVG & D) ζε βάζε 

δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βαζηθψλ ζπληζησζψλ γηα ηηο 

παγθφζκηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ φπσο παξαηίζεληαη παξαθάησ. Δάλ ηα 

ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζε ηακεηαθή βάζε, αλαθέξεηε ηελ αηηηνιφγεζε απηήο ηεο 

απφθαζεο εθηφο απφ ηελ αλαθνξά ησλ αθφινπζσλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ: 
 

- Απεπζείαο νηθνλνκηθή αμία: έζνδα. 

- Οηθνλνκηθή αμία πνπ δηαλέκεηαη: ιεηηνπξγηθά έμνδα, κηζζνί θαη παξνρέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, πιεξσκέο πξνο ηνπο θνξείο παξνρήο θεθαιαίσλ, πιεξσκέο πξνο ηηο 

θπβεξλήζεηο αλά ρψξα θαη θνηλνηηθέο επελδχζεηο.  

- Οηθνλνκηθή αμία πνπ δηαηεξείηαη: «άκεζε νηθνλνκηθή αμία πνπ παξάγεηαη» κείνλ 

«θαηαλεκεκέλε νηθνλνκηθή αμία».  

 

 πνπ είλαη ζεκαληηθφ, λα αλαθεξζνχλ μερσξηζηά ζε EVG & D ζε επίπεδν ρψξαο, 

πεξηθέξεηαο ή αγνξάο θαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ζεκαζίαο
38

. 
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ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 201-2: ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

ΚΑΗ ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΛΟΓΧ ΣΖ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγεί ε αιιαγή ηνπ 

θιίκαηνο, νη νπνίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηηο 

ιεηηνπξγίεο, ηα έζνδα ή ηηο δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: 

 πεξηγξαθή ηνπ θηλδχλνπ ή ηεο επθαηξίαο θαη ηεο ηαμηλφκεζήο ηνπ είηε σο θπζηθή, είηε 

σο ξπζκηζηηθή είηε σο άιιε. 

 Πεξηγξαθή ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θίλδπλν ή ηελ επθαηξία. 

 Σηο δεκνζηνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ θηλδχλνπ ή ηεο επθαηξίαο πξηλ απφ ηε ιήςε 

κέηξσλ. 

 Σηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ή ηεο επθαηξίαο. 

 Σν θφζηνο ησλ ελεξγεηψλ πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ή ηεο 

επθαηξίαο. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 201-3: ΚΑΘΔΣΧ ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΑ 

ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 

Να αλαθεξζνχλ. 

1. Δάλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαιχπηνληαη απφ ηνπο γεληθνχο πφξνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ, ε εθηηκψκελε αμία απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ.  

 

2. Αλ ππάξρεη μερσξηζηφ ηακείν γηα ηελ πιεξσκή ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο:  

 Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ππνρξεψζεηο ηνπ θαζεζηψηνο ππνινγίδνληαη φηη θαιχπηνληαη 

απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεζκεπηεί γηα ηελ θάιπςή ηνπο.  

 Σε βάζε επί ηεο νπνίαο έρεη ππνινγηζηεί ε εθηίκεζε απηή  

 ηαλ έγηλε απηή ε εθηίκεζε. 

  

3. Δάλ έλα ηακείν πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ηελ πιεξσκή ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ ζρεδίνπ δελ θαιχπηεηαη πιήξσο, εμεγήζηε ηε ζηξαηεγηθή, εάλ ππάξρεη, 

πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηνλ εξγνδφηε γηα λα εξγαζηεί γηα πιήξε θάιπςε θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα, εάλ ππάξρεη, κε ηνλ νπνίν ν εξγνδφηεο ειπίδεη λα επηηχρεη πιήξε θάιπςε. 

  

4.  Πνζνζηφ κηζζνχ πνπ ζπλεηζέθεξε ν εξγαδφκελνο ή ν εξγνδφηεο. 

 

5. Δπίπεδν ζπκκεηνρήο ζε ζρέδηα ζπληαμηνδφηεζεο, φπσο ε ζπκκεηνρή ζε ππνρξεσηηθά ή 

πξναηξεηηθά ζπζηήκαηα, πεξηθεξεηαθά ή εζληθά ζπζηήκαηα ή πξνγξάκκαηα κε νηθνλνκηθφ 

αληίθηππν. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 201-4: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΤΒΔΡΝΖΖ
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Να αλαθεξζεί:  

1. πλνιηθή ρξεκαηηθή αμία ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο πνπ έιαβε ν νξγαληζκφο απφ 

νπνηαδήπνηε θπβέξλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ:  

 Φνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο θαη πηζηψζεηο θφξνπ. 

 Δπηδνηήζεηο. 

 Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ, επηρνξεγήζεηο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη άιινπο 

ζρεηηθνχο ηχπνπο επηρνξεγήζεσλ. 

 Βξαβεία. 

 Γηθαηψκαηα δηαθνπψλ. 

 Υξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή απφ νξγαληζκνχο εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ (ECA) 

 Οηθνλνκηθά θίλεηξα. 

 Άιια νηθνλνκηθά νθέιε πνπ εηζπξάηηνληαη ή εηζπξάηηνληαη απφ νπνηαδήπνηε 

θπβέξλεζε γηα νπνηαδήπνηε πξάμε.  

2. ιεο νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο λα αλαθεξζνχλ αλά ρψξα.  

3. Δάλ θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ππάξρεη νπνηαδήπνηε θπβέξλεζε ζηε κεηνρηθή δνκή. 

 

GRI 202 : ΠΑΡΟΤΗΑ ΑΓΟΡΑ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 202-1: ΠΟΟΣΟ ΒΑΗΚΟΤ ΜΗΘΟΤ ΑΝΑ ΦΤΛΟ Δ ΤΓΚΡΗΖ 

ΜΔ ΣΟΝ ΣΟΠΗΚΟ ΚΑΣΧΣΑΣΟ ΜΗΘΟ 

 

Να αλαθεξζνχλ ηα παξαθάησ:  

1. ηαλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ απνδεκηψλεηαη βάζεη κηζζψλ πνπ 

ππφθεηληαη ζηνπο θαλφλεο θαηψηαηνπ κηζζνχ, λα αλαθεξζεί ε ζρεηηθή αλαινγία ηνπ κηζζνχ 

επηπέδνπ εηζφδνπ αλά θχιν ζε ζεκαληηθέο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο κε ηνλ ειάρηζην κηζζφ.  

2. ηαλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ άιισλ εξγαδνκέλσλ (πιελ ησλ εξγαδνκέλσλ) πνπ εθηεινχλ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ απνδεκηψλεηαη κε βάζε ηνπο κηζζνχο πνπ ππφθεηληαη 

ζηνπο θαηψηαηνπο κηζζνινγηθνχο θαλφλεο, λα πεξηγξαθνχλ ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ γηα λα 

θαζνξίζεηε εάλ νη εξγαδφκελνη απηνί πιεξψλνληαη πάλσ απφ ηνλ θαηψηαην κηζζφ.  

3. Δάλ ν ηνπηθφο ειάρηζηνο κηζζφο απνπζηάδεη ή κεηαβάιιεηαη ζε ζεκαληηθέο ζέζεηο 

ιεηηνπξγίαο, αλά θχιν. ε πεξηζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθά 

ειάρηζηα σο αλαθνξά, λα αλαθεξζεί ν ειάρηζηνο κηζζφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.  

4. Ο νξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα «ζεκαληηθέο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο». 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 202-2: ΠΟΟΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ 

ΠΡΟΛΖΦΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

 

Να αλαθεξζεί: 

1. Πνζνζηφ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζε ζεκαληηθέο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο πνπ 

πξνζιακβάλνληαη απφ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. 

2. Ο νξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ «αλψηεξε δηνίθεζε». 

3. Ο γεσγξαθηθφο νξηζκφο ηνπ νξγαληζκνχ σο «ηνπηθφο». 

4. Ο νξηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα «ζεκαληηθέο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο». 
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GRI 203: ΔΜΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 203-1: ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΤΠΟΓΟΜΖ 

1. Να αλαθεξζεί ε έθηαζε ηεο αλάπηπμεο ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο θαη 

ππνζηεξηδφκελσλ ππεξεζηψλ.  

2. Να αλαθεξζνχλ νη ηξέρνπζεο ή αλακελφκελεο επηπηψζεηο ζηηο θνηλφηεηεο θαη ζηηο ηνπηθέο 

νηθνλνκίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ, φπνπ ρξεηάδεηαη.  

3. Να αλαθεξζεί αλ νη επελδχζεηο απηέο θαη νη ππεξεζίεο είλαη εκπνξηθέο, ζε είδνο ή ζε 

πξνλνκηαθέο δεζκεχζεηο. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 203-2: ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΔΜΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ 

 

Να αλαθεξζνχλ: 

 Παξαδείγκαηα ζεκαληηθψλ έκκεζσλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ. 

 Ζ ζεκαζία ησλ έκκεζσλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ζην πιαίζην ησλ εμσηεξηθψλ 

ζεκείσλ αλαθνξάο θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, φπσο ηα εζληθά θαη 

δηεζλή πξφηππα, ηα πξσηφθνιια θαη ηα πξνγξάκκαηα πνιηηηθήο. 

 

GRI 204: ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΑ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 204-1: ΠΟΟΣΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ 

 

Να αλαθεξζεί: 

 Πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ζεκαληηθνχο ηφπνπο ιεηηνπξγίαο πνπ δαπαλψληαη ζε πξνκεζεπηέο ηνπηθνχο ζε απηή 

ηε ιεηηνπξγία (φπσο ην πνζνζηφ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αγνξάδνληαη ηνπηθά). 

 

 Ο γεσγξαθηθφο νξηζκφο ηνπ νξγαληζκνχ σο «ηνπηθφο». λην. Ο νξηζκφο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα «ζεκαληηθέο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο». 

 

GRI 205: ΑΝΣΗ-ΓΗΑΦΘΟΡΑ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 205-1: ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΞΗΟΛΟΓΟΤΜΔΝΔ ΓΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΠΟΤ 

ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ 

 

1. Να αλαθεξζεί ν ζπλνιηθφο αξηζκφο θαη πνζνζηφ ησλ πξάμεσλ πνπ αμηνινγήζεθαλ γηα ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθζνξά.  

2. Να αλαθεξζνχλ νη ζεκαληηθνί θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθζνξά πξνζδηνξίδνληαη 

κέζσ ηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ. 
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ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 205-2: ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ 

ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΑΗ ΣΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ 

 

Να αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 πλνιηθφο αξηζκφο θαη πνζνζηφ ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηαθπβέξλεζεο ζηα νπνία 

έρνπλ θνηλνπνηεζεί νη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο νξγάλσζεο θαηά ηεο 

δηαθζνξάο, θαηαλεκεκέλεο αλά πεξηνρή. 

 πλνιηθφο αξηζκφο θαη πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζηηο πνιηηηθέο 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηνλ νξγαληζκφ, θαηαλεκεκέλεο 

αλά θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ θαη πεξηνρή. 

 Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο θαη ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαηψλ πνπ έρνπλ 

θνηλνπνηεζεί ζηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, 

θαηαλεκεκέλεο αλά ηχπν επηρεηξεκαηηθνχ εηαίξνπ θαη πεξηθέξεηαο. Πεξηγξάςηε εάλ 

νη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζε 

άιια πξφζσπα ή νξγαληζκνχο. 

 πλνιηθφο αξηζκφο θαη πνζνζηφ ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηαθπβέξλεζεο πνπ έρνπλ 

ιάβεη εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, θαηαλεκεκέλα αλά 

πεξηνρή.  

 πλνιηθφο αξηζκφο θαη πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ πνπ έιαβαλ εθπαίδεπζε γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, θαηαλεκεκέλα αλά θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ θαη 

πεξηνρή. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 205-3: ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΜΔΝΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ ΓΗΑΦΘΟΡΑ ΚΑΗ 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

 

Να αλαθεξζνχλ ηα παξαθάησ: 

 πλνιηθφο αξηζκφο θαη θχζε ησλ επηβεβαησκέλσλ πεξηζηαηηθψλ δηαθζνξάο. 

 πλνιηθφο αξηζκφο επηβεβαησκέλσλ πεξηζηαηηθψλ φπνπ νη εξγαδφκελνη απνιχζεθαλ ή 

πεηζαξρνχλ γηα δηαθζνξά. 

 πλνιηθφο αξηζκφο ζπκβάλησλ πνπ επηβεβαηψζεθαλ θαηά ηε ιήμε ή κε αλαλέσζεο 

ζπκβάζεσλ κε επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο ιφγσ παξαβηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαθζνξά. 

 Γεκφζηεο λνκηθέο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαθζνξά θαηά ηνπ νξγαληζκνχ ή ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ
39

. 

 

GRI 206: ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 206-1: ΝΟΜΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ ΑΝΣΗΘΔΣΔ 

ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ, ΑΝΣΗΜΟΝΟΠΧΛΗΑΚΔ ΚΑΗ ΜΟΝΟΠΧΛΗΑΚΔ 

ΠΡΑΚΣΗΚΔ 

 

39
gri-standards-download-center/, Αλαθηήζεθε 15 Ηνπλίνπ 2019 

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
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Να αλαθεξζεί: 

 ν αξηζκφο λνκηθψλ ελεξγεηψλ πνπ εθθξεκνχλ ή νινθιεξψζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 

αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ αληηαληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηηο παξαβηάζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο θαηά ησλ κνλνπσιίσλ θαη ηεο αληηκνλνπσιηαθήο λνκνζεζίαο ζηελ νπνία 

ν νξγαληζκφο έρεη αλαγλσξηζηεί σο ζπκκεηέρσλ. 

 Κχξηα απνηειέζκαηα ησλ νινθιεξσκέλσλ λνκηθψλ αγσγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηπρφλ απνθάζεσλ ή απνθάζεσλ. 

 

3.2.2.2 GRI 300: Πεξηβαιινληηθέο δεκνζηεύζεηο  

 

GRI 301: ΤΛΗΚΑ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 301-1: ΤΛΗΚΑ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΒΑΡΟ Ζ ΟΓΚΟ 

 

Να αλαθεξζεί ην ζπλνιηθφ βάξνο ή ν φγθνο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή θαη ζπζθεπαζία ησλ πξσηνγελψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαηά 

ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ:  

 Με αλαλεψζηκα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 Αλαλεψζηκσλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 301-2: ΑΝΑΚΤΚΛΧΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ ΔΗΟΓΟΤ ΠΟΤ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ 

Να αλαθεξζεί ην πνζνζηφ αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ εηζξνψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ πξσηνγελψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 301-3: ΑΝΑΚΣΖΘΔΝΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΣΟΤ 

 

Να αλαθεξζνχλ: 

 Πνζνζηφ αλαθηεζέλησλ πξντφλησλ θαη ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ηνπο γηα θάζε 

θαηεγνξία πξντφλησλ. 

 Πψο έρνπλ ζπιιερζεί ηα δεδνκέλα γηα απηήλ ηελ απνθάιπςε. 

 

GRI 302: ΔΝΔΡΓΔΗΑ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 302-1: ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

 

Να αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 H ζπλνιηθή θαηαλάισζε θαπζίκσλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ απφ κε αλαλεψζηκεο πεγέο, 

ζε δεχγε ή πνιιαπιάζηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ηχπσλ 

θαπζίκσλ.  

 H ζπλνιηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, ζε 

δεχγε ή πνιιαπιάζηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ηχπσλ 

θαπζίκσλ.  
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 ε joules, watt-ψξεο ή πνιιαπιάζηα, ην ζχλνιν: 

- Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

- Θέξκαλζε θαηαλάισζεο. 

- Καηαλάισζε ςχμεο. 

- Καηαλάισζε αηκνχ. 

 ε joules, watt-ψξεο ή πνιιαπιάζηα, ην ζχλνιν: 

- Πσιείηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

- Θέξκαλζε πνπ πσιείηαη. 

- Πσιείηαη ςχμε. 

- Πσιείηαη αηκφο. 

 Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, ζε δεχγε ή πνιιαπιάζηα. 

 Σα πξφηππα, νη κεζνδνινγίεο, νη παξαδνρέο θαη / ή εξγαιεία ππνινγηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 Ζ Πεγή ησλ ζπληειεζηψλ κεηαηξνπήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 302-2: ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΚΣΟ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ  

 

Δθηφο ηεο θαηαλάισζε εληφο ηνπ νξγαληζκνχ λα αλαθεξζεί θαη θαηαλάισζε εθηφο ηηνπ 

νξγαληζκνχ φπσο παξαθάησ: 

 Καηαλάισζε ελέξγεηαο εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ, ζε δεχγε ή πνιιαπιάζηα. 

 Πξφηππα, κεζνδνινγίεο, παξαδνρέο θαη / ή εξγαιεία ππνινγηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 Πεγή ησλ ζπληειεζηψλ κεηαηξνπήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 302-3: ΈΝΣΑΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

Να αλαθεξζνχλ: 

 Αλαινγία ελεξγεηαθήο έληαζεο γηα ηελ νξγάλσζε. 

 Μεηξηθή γηα ηνλ νξγαληζκφ (ν παξνλνκαζηήο) πνπ επηιέρζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ ιφγνπ. λην. Σχπνη ελέξγεηαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ιφγν έληαζεο. είηε 

θαχζηκα, ειεθηξηθή ελέξγεηα, ζέξκαλζε, ςχμε, αηκφο ή φια. 

 Δάλ ν ιφγνο ρξεζηκνπνηεί ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο εληφο ηεο νξγάλσζεο, έμσ απφ 

απηήλ ή θαη ηα δχν. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 302-4: ΜΔΗΧΖ ΣΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

Να αλαθεξζεί: 

 Σν πνζφ κεηψζεσλ ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη σο άκεζν 

απνηέιεζκα πξσηνβνπιηψλ δηαηήξεζεο θαη απνδνηηθφηεηαο, ζε δεχγε ή 

πνιιαπιάζηα.  

 Οη ηχπνη ελέξγεηαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο κεηψζεηο. είηε θαχζηκα, ειεθηξηθή 

ελέξγεηα, ζέξκαλζε, ςχμε, αηκφο ή φια. 

 Ζ βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, φπσο έηνο 

βάζεο ή βαζηθή γξακκή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ινγηθήο γηα ηελ επηινγή ηεο.  
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GRI 303: ΝΔΡΟ ΚΑΗ ΔΚΦΡΑΔΗ 2018 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 303-1: ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΣΟ ΝΔΡΟ Χ ΚΟΗΝΟ ΠΟΡΟ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 Μηα πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν νξγαληζκφο αιιειεπηδξά κε ην λεξφ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ πνίνπ θαη ηνπ λεξνχ πνπ απνζχξεηαη, 

θαηαλαιψλεηαη θαη απνξξίπηεηαη, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο κε ην λεξφ επηπηψζεηο πνπ 

πξνθιήζεθαλ, ζπλέβαιαλ ή ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, π.ρ., 

επηπηψζεηο απφ ηελ απνξξνή). 

 Πεξηγξαθή ηεο πξνζέγγηζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ επηπηψζεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λεξφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εχξνπο ησλ αμηνινγήζεσλ, 

ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπο θαη ησλ ηπρφλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εξγαιείσλ ή 

κεζνδνινγηψλ. 

 Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη νη επηπηψζεηο ζην λεξφ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε νξγάλσζε ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ σο θνηλφ πφξν θαη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδεηαη κε πξνκεζεπηέο ή πειάηεο κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην 

λεξφ. 

 Δμήγεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ νπνησλδήπνηε ζηφρσλ θαη ζηφρσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην λεξφ πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο πξνζέγγηζεο δηαρείξηζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα πνιηηηθή θαη ην 

ηνπηθφ πιαίζην θάζε πεξηνρήο κε πδαηηθφ άγρνο. 

 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 303-2: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ 

ΣΖΝ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΣΧΝ ΤΓΑΣΧΝ 

 

Να αλαθεξζεί κία πεξηγξαθή ηπρφλ ειάρηζησλ πξνηχπσλ πνπ θαζνξίζηεθαλ γηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο απφξξηςεο απνβιήησλ θαη ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ απηψλ ησλ ειάρηζησλ 

πξνηχπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο: 

 Πψο θαζνξίζηεθαλ νη πξνδηαγξαθέο γηα εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 

ηνπνζεζίεο ρσξίο ηνπηθέο απαηηήζεηο απαιιαγήο. 

 Σπρφλ εζσηεξηθά αλεπηπγκέλα πξφηππα ή θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ πνηφηεηα 

ηνπ λεξνχ 

 Σηπρφλ ηππνπνηεκέλα πξφηππα γηα ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο 

 Δίηε ειήθζε ππφςε ην πξνθίι ηνπ πδάηηλνπ ζηξψκαηνο ππνδνρήο. 
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ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 303-3: ΑΠΟΤΡΖ ΝΔΡΟΤ 

 

Να αλαθεξζνχλ απφ ηνλ νξγαληζκφ: 

 πλνιηθή απφζπξζε χδαηνο απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ζε κεγάιηηξα, θαη θαηαλνκή απηνχ 

ηνπ ζπλφινπ απφ ηηο αθφινπζεο πεγέο, θαηά πεξίπησζε: 

- Δπηθαλεηαθά χδαηα. 

- Τπφγεηα χδαηα. 

- Θαιαζζηλφ λεξφ. 

- Παξαγφκελν λεξφ. 

- Σξίην λεξφ. 

 πλνιηθή απφζπξζε λεξνχ απφ φιεο ηηο πεξηνρέο κε πδάηηλν ζηξεο ζε κεγάιηηξα θαη 

θαηαλνκή απηνχ ηνπ ζπλφινπ απφ ηηο αθφινπζεο πεγέο, θαηά πεξίπησζε:  

- Δπηθαλεηαθά χδαηα. 

- Τπφγεηα χδαηα 

- Θαιαζζηλφ λεξφ. 

- Παξαγφκελν λεξφ. 

- Σξίην λεξφ θαη θαηαλνκή απηνχ ηνπ ζπλφινπ απφ ηηο πεγέο απφζπξζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ. 

 Αλάιπζε ηεο νιηθήο απφζπξζεο λεξνχ απφ θάζε κηα απφ ηηο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο 303-3 ζε κεγάιηηξα  απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

- Γιπθά λεξά (≤1000 mg / L ζπλνιηθά δηαιπκέλα ζηεξεά). 

- Άιια χδαηα (> 1.000 mg / L ζπλνιηθά δηαιπκέλα ζηεξεά). 

 Οπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο πιαηζίνπ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ ζχληαμεο ησλ δεδνκέλσλ, φπσο ηπρφλ πξφηππα, κεζνδνινγίεο θαη παξαδνρέο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 303-4: ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΝΔΡΟΤ 

 

Να αλαθεξζεί: 

 Ζ ζπλνιηθή εθθφξησζε ησλ πδάησλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο κε κεγαινπηέξπγεο θαη 

θαηαλνκή απηνχ ηνπ ζπλφινπ κε ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο πξννξηζκνχ, θαηά 

πεξίπησζε: 

- Δπηθαλεηαθά χδαηα. 

- Τπφγεηα χδαηα. 

- Θαιαζζηλφ λεξφ. 

- Σν λεξφ απφ ηξίηνπο θαη ν φγθνο απηνχ ηνπ ζπλφινπ απνζηέιινληαη πξνο ρξήζε 

ζε άιινπο νξγαληζκνχο, εάλ ππάξρεη. 

 

 Ζ θαηαλνκή ηεο ζπλνιηθήο απφξξηςεο λεξνχ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ησλ κεγαιαθηψλ 

απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

- Γιπθά λεξά (≤1000 mg / L ζπλνιηθά δηαιπκέλα ζηεξεά). 

- Άιια χδαηα (> 1.000 mg / L ζπλνιηθά δηαιπκέλα ζηεξεά). 
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 Οιηθή εθθέλσζε λεξνχ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο κε πδάηηλν ζηξεο ζηα megaliters θαη 

θαηαλνκή απηνχ ηνπ ζπλφινπ απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

- Γιπθά λεξά (≤1000 mg / L ζπλνιηθά δηαιπκέλα ζηεξεά). 

- Άιια χδαηα (> 1.000 mg / L ζπλνιηθά δηαιπκέλα ζηεξεά). 

 

 Οη αλεζπρεηηθέο νπζίεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνληαη νη 

απνξξίςεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: 

- ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ νπζηψλ πξνηεξαηφηεηαο πνπ ελδηαθέξνπλ, θαζψο 

θαη θάζε δηεζλέο πξφηππν, έγθπξνο θαηάινγνο ή ρξεζηκνπνηνχκελα θξηηήξηα. 

- ηελ πξνζέγγηζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ νξίσλ απαιιαγήο γηα ηηο αλεζπρεηηθέο 

νπζίεο πξνηεξαηφηεηαο. 

- αξηζκφ πεξηζηαηηθψλ κε ζπκκφξθσζεο κε ηα φξηα απφξξηςεο. 

 

 Οπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο πιαηζίνπ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ ζχληαμεο ησλ δεδνκέλσλ, φπσο ηπρφλ πξφηππα, κεζνδνινγίεο θαη παξαδνρέο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 303-5: ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΝΔΡΟΤ 

 

Να αλαθεξζνχλ: 

 Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε λεξνχ απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ζε κεγαιίηζεο. 

 Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε λεξνχ απφ φιεο ηηο πεξηνρέο κε πδάηηλν ζηξεο ζηα κεγάια. 

 Ζ αιιαγή ζηελ απνζήθεπζε λεξνχ ζε κεγαιηηάξηα, εάλ έρεη δηαπηζησζεί φηη ε 

απνζήθεπζε λεξνχ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην λεξφ. 

 Οπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο πιαηζίνπ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θαηαξηίζηεθαλ ηα δεδνκέλα, φπσο ηπρφλ πξφηππα, κεζνδνινγίεο 

θαη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαηά πφζν νη 

πιεξνθνξίεο ππνινγίδνληαη, εθηηκψληαη, δηακνξθψλνληαη ή πξνέξρνληαη απφ άκεζεο 

κεηξήζεηο, ηε ρξήζε νπνησλδήπνηε ηνκεαθψλ παξαγφλησλ. 

 

GRI 304: ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 304-1: ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ ΠΟΤ ΑΝΖΚΟΤΝ, ΜΗΘΧΝΟΝΣΑΗ, 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΕΟΝΣΑΗ Ζ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΝΣΑΗ Δ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΚΑΗ 

ΠΔΡΗΟΥΔ ΤΦΖΛΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ ΔΚΣΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ 

ΠΔΡΗΟΥΧΝ 

 

Να αλαθεξζνχλ γηα θάζε επηρεηξεζηαθφ ηφπν πνπ αλήθεη, κηζζψλεηαη, δηαρεηξίδεηαη ή 

πξνζηαηεχεηαη ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη πεξηνρέο πςειήο βηνπνηθηιφηεηαο εθηφο ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 Γεσγξαθηθή ζέζε. 

 Τπφγεηα θαη ππφγεηα γε πνπ κπνξεί λα αλήθνπλ, λα κηζζψλνληαη ή λα δηαρεηξίδνληαη 

απφ ηνλ νξγαληζκφ.  

 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ ΣΧΝ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΧΝ /  45 
 
 

 Θέζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή (ζηελ πεξηνρή, δίπια ή πνπ πεξηέρεη 

ηκήκαηα ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο) ή ηελ πεξηνρή πςειήο αμίαο 

βηνπνηθηιφηεηαο εθηφο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 

 Δίδνο δξαζηεξηφηεηαο (γξαθείν, θαηαζθεπή ή παξαγσγή ή εμφξπμε). 

 Μέγεζνο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ρψξνπ ζε km2 (ή άιιε κνλάδα, θαηά πεξίπησζε). 

 Αμία βηνπνηθηιφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ή ηεο πεξηνρήο πςειήο βηνπνηθηιφηεηαο εθηφο ηεο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο (ρεξζαίν, γιπθφ λεξφ ή ζαιάζζην νηθνζχζηεκα).  

 Αμία βηνπνηθηιφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θαηαρψξηζε πξνζηαηεπφκελνπ 

θαζεζηψηνο (φπσο νη θαηεγνξίεο δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο IUCN, 

ε ζχκβαζε Ramsar, ε εζληθή λνκνζεζία). 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ  304-2: ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ, 

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ 

 

 Να αλαθεξζνχλ ε θχζε ησλ ζεκαληηθψλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ επηπηψζεσλ ζηε 

βηνπνηθηιφηεηα κε αλαθνξά ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα: 

- Καηαζθεπή ή ρξήζε εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο, κεηαιιείσλ θαη ππνδνκψλ 

κεηαθνξψλ. 

- Ρχπαλζε (εηζαγσγή νπζηψλ πνπ δελ απαληψληαη θπζηνινγηθά ζην βηφηνπν απφ 

ζεκεηαθέο θαη κε ζεκεηαθέο πεγέο). 

- Δηζαγσγή δηεηζδπηηθψλ εηδψλ, επηβιαβψλ νξγαληζκψλ θαη παζνγφλσλ 

παξαγφλησλ. 

- Μείσζε ησλ εηδψλ. 

- Μεηαηξνπή νηθνηφπσλ. 

- Αιιαγέο ζηηο νηθνινγηθέο δηεξγαζίεο εθηφο ηνπ θπζηθνχ εχξνπο δηαθχκαλζεο 

(φπσο ε αιαηφηεηα ή νη αιιαγέο ζην επίπεδν ησλ ππφγεησλ πδάησλ). 

 Να αλαθεξζνχλ νη ζεκαληηθέο άκεζεο θαη έκκεζεο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

κε αλαθνξά ζηα αθφινπζα: 

- Εσηθά είδε. 

- Έθηαζε ησλ πεξηνρψλ πνπ επεξεάδνληαη. 

- Γηάξθεηα ησλ επηπηψζεσλ. 

- Αλαζηξεςηκφηεηα ή κε αλαζηξεςηκφηεηα ησλ επηπηψζεσλ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 304-3: ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ Ζ ΑΠΟΚΑΣΔΣΖΜΔΝΑ 

ΔΝΓΗΑΗΣΖΜΑΣΑ 

 

Να αλαθεξζνχλ νη εμήο πιεξνθνξίεο: 
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 Μέγεζνο θαη ηνπνζεζία φισλ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ή απνθαηαζηαζέλησλ πεξηνρψλ 

βηφηνπσλ θαη εάλ ε επηηπρία ηνπ κέηξνπ απνθαηάζηαζεο έρεη εγθξηζεί ή εγθξηζεί απφ 

αλεμάξηεηνπο εμσηεξηθνχο επαγγεικαηίεο. 

 Ζ χπαξμε εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κε ηξίηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

πεξηνρψλ νηθνηφπσλ δηαθνξεηηθψλ απφ εθείλεο φπνπ ν νξγαληζκφο έρεη επνπηεχζεη 

θαη εθαξκφζεη κέηξα απνθαηάζηαζεο ή πξνζηαζίαο. 

 Καηάζηαζε θάζε πεξηνρήο κε βάζε ηελ θαηάζηαζή ηνπ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο. 

 Πξφηππα, κεζνδνινγίεο θαη ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 304-4: ΣΟ ΔΗΓΟ RED LIST ΣΖ IUCN  (INTERNATIONAL UNION 

FOR CONSERVATION OF NATURE)  ΚΑΗ ΣΑ ΔΘΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΜΔ ΔΝΓΗΑΗΣΖΜΑΣΑ Δ ΠΔΡΗΟΥΔ ΠΟΤ ΠΛΖΣΣΟΝΣΑΗ ΑΠΟ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εηδψλ ηεο θφθθηλεο ιίζηαο ηεο δηεζλήο 

έλσζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο IUCN (International Union for Conservation of Nature ) 

θαη ησλ εζληθψλ εηδψλ θαηάζηαζεο δηαηεξήζεσο κε ελδηαηηήκαηα ζε πεξηνρέο πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νξγάλσζεο, θαηά επίπεδν θηλδχλνπ εμαθάληζεο: 

 Κξίζηκα απεηιείηαη. 

 Απεηινχληαη κε εμαθάληζε. 

 Δπάισηε. 

 ρεδφλ απεηινχκελνη. 

 Ληγφηεξν αλεζπρεηηθφ. 

 

GRI 305: ΔΚΠΟΜΠΔ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 305-1: ΆΜΔΔ ( ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1) ΔΚΠΟΜΠΈ ΑΔΡΗΧΝ 

ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 Αθαζάξηζηεο άκεζεο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ (Καηεγνξηα 1) ζε κεηξηθνχο 

ηφλνπο ηζνδχλακνπ CO2. 

 Αέξηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ · είηε CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, 

SF6, NF3, ή φια. 

 Βηνγελείο εθπνκπέο CO2 ζε κεηξηθνχο ηφλνπο ηζνδπλάκνπ CO2. 

 Έηνο βάζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ, εάλ ηζρχεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: 

- Σν ζθεπηηθφ γηα ηελ επηινγή ηνπ. 

- Δθπνκπψλ ζην έηνο βάζεο. 

- Σν πιαίζην γηα ηπρφλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηηο εθπνκπέο πνπ πξνθάιεζαλ 

ηνλ επαλππνινγηζκφ ησλ εθπνκπψλ ηνπ έηνπο βάζεο. 
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 Πεγή ησλ ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε 

(GWP) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή αλαθνξά ζηελ πεγή GWP. 

 

 Πξνζέγγηζε ελνπνίεζεο γηα ηηο εθπνκπέο · είηε ην κεξίδην κεηνρψλ, είηε ν 

νηθνλνκηθφο έιεγρνο είηε ν επηρεηξεζηαθφο έιεγρνο. 

 

 Πξφηππα, κεζνδνινγίεο, παξαδνρέο θαη / ή εξγαιεία ππνινγηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 305-2: ΈΜΜΔΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2) ΔΚΠΟΜΠΔ ΑΔΡΗΧΝ 

ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ 

 

Να αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 Αθαζάξηζηεο ηηκέο έκκεζεο ελέξγεηαο κε βάζε ηελ ηνπνζεζία (Καηεγνξία 2) 

Δθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε κεηξηθνχο ηφλνπο ηζνδχλακνπ CO2.  

 

 Δλδερνκέλσο, νη αθαζάξηζηεο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ βάζεη έκκεζεο 

ελέξγεηαο βάζεη ηεο αγνξάο (Καηεγνξία 2) ζε κεηξηθνχο ηφλνπο ηζνδχλακνπ CO2. 

 

 Δάλ ππάξρνπλ, ηα αέξηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ, είηε CO2, CH4, 

N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, ή φια. 

 

 Έηνο βάζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ, εάλ ηζρχεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: 

- Σν ζθεπηηθφ γηα ηελ επηινγή ηνπ. 

- Δθπνκπψλ ζην έηνο βάζεο. 

- Σν πιαίζην γηα ηπρφλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηηο εθπνκπέο πνπ πξνθάιεζαλ 

ηνλ επαλππνινγηζκφ ησλ εθπνκπψλ ηνπ έηνπο βάζεο. 

 

 Πεγή ησλ ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε 

(GWP) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή αλαθνξά ζηελ πεγή GWP. 
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 Πξνζέγγηζε ελνπνίεζεο γηα ηηο εθπνκπέο · είηε ην κεξίδην κεηνρψλ, είηε ν 

νηθνλνκηθφο έιεγρνο είηε ν επηρεηξεζηαθφο έιεγρνο. 

 

 Πξφηππα, κεζνδνινγίεο, παξαδνρέο θαη / ή εξγαιεία ππνινγηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 305-3: ΆΛΛΔ ΔΜΜΔΔ (ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 3) ΔΚΠΟΜΠΔ GHG 

 

Να αλαθεξζνχλ:  

 Αθαζάξηζηεο άιιεο έκκεζεο (Καηεγνξία 3) εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζε 

κεηξηθνχο ηφλνπο ηζνδχλακνπ CO2. 

 

 Δάλ ππάξρνπλ, ηα αέξηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ, είηε CO2, CH4, 

N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, ή φια. 

 

 Βηνγελείο εθπνκπέο CO2 ζε κεηξηθνχο ηφλνπο ηζνδπλάκνπ CO2. 

 

 Άιιεο θαηεγνξίεο έκκεζεο (Καηεγνξία 3) εθπνκπψλ GHG θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ. 

 

 Έηνο βάζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ, εάλ ηζρχεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: 

- Σν ζθεπηηθφ γηα ηελ επηινγή ηνπ. 

- Δθπνκπψλ ζην έηνο βάζεο. 

- Σν πιαίζην γηα ηπρφλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηηο εθπνκπέο πνπ πξνθάιεζαλ 

ηνλ επαλππνινγηζκφ ησλ εθπνκπψλ ηνπ έηνπο βάζεο. 

 Πεγή ησλ ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε 

(GWP) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή αλαθνξά ζηελ πεγή GWP. 

 

 Πξφηππα, κεζνδνινγίεο, παξαδνρέο θαη / ή εξγαιεία ππνινγηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 
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ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 305-4: ΈΝΣΑΖ ΔΚΠΟΜΠΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 Πνζνζηφ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ γηα ηελ νξγάλσζε. 

 Μεηξηθή γηα ηνλ νξγαληζκφ (ν παξνλνκαζηήο) πνπ επηιέρζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ ιφγνπ. 

 Σχπνη εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ιφγν έληαζεο. 

είηε άκεζε (Καηεγνξία 1), έκκεζε ελέξγεηα (Καηεγνξία 2), ή / θαη άιιε έκκεζε 

(Καηεγνξία 3). 

 Αέξηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ · είηε CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, 

SF6, NF3, ή φια. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 305-5: ΜΔΗΧΖ ΣΧΝ ΔΚΠΟΜΠΧΝ GHG 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 Οη εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ κεηψζεθαλ σο άκεζν απνηέιεζκα ησλ 

πξσηνβνπιηψλ κείσζεο, ζε κεηξηθνχο ηφλνπο ηζνδχλακνπ CO2. 

 Αέξηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ, είηε CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, 

SF6, NF3, ή φια. 

 Βαζηθφ έηνο ή βαζηθή γξακκή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ινγηθήο γηα ηελ επηινγή 

ηνπ. 

 θνπφο ησλ κεηψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. είηε άκεζε (Καηεγνξία 1), έκκεζε 

ελέξγεηα (Καηεγνξία 2), ή / θαη άιιε έκκεζε (Καηεγνξία 3).  

 Πξφηππα, κεζνδνινγίεο, παξαδνρέο θαη / ή εξγαιεία ππνινγηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 305-6: ΔΚΠΟΜΠΔ ΟΤΗΧΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΣΡΔΦΟΤΝ ΣΟ ΟΕΟΝ 

(ODS) 

 

Να αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 Παξαγσγή, εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ΟΚΟ ζε κεηξηθνχο ηφλνπο ηζνδχλακνπ CFC-11 

(ηξηρισξνθζνξνκεζάλην). 

 Οπζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ. 

 Πεγή ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ παξαγφλησλ εθπνκπψλ. 

 Πξφηππα, κεζνδνινγίεο, παξαδνρέο θαη / ή εξγαιεία ππνινγηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 305-7: ΣΑ ΟΞΔΗΓΗΑ ΣΟΤ ΑΕΧΣΟΤ (NOX), ΣΑ ΟΞΔΗΓΗΑ ΣΟΤ 

ΘΔΗΟΤ (SOX) ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΔ ΔΚΠΟΜΠΔ 
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Να αλαθεξζνχλ: 

 εκαληηθέο εθπνκπέο αέξα, ζε ρηιηφγξακκα ή πνιιαπιάζηα, γηα θαζέλα απφ ηα 

αθφινπζα: 

- NOX. 

- SOX. 

- Αλζεθηηθνί νξγαληθνί ξχπνη (POP). 

- Πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο (VOC). 

- Δπηθίλδπλεο αηκνζθαηξηθέο ξχπαλζεηο (HAP). 

- σκαηίδηα (PM). 

- Άιιεο ηππηθέο θαηεγνξίεο αεξίσλ εθπνκπψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο 

ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. 

 Πεγή ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ παξαγφλησλ εθπνκπψλ. 

 

 Πξφηππα, κεζνδνινγίεο, παξαδνρέο θαη / ή εξγαιεία ππνινγηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

GRI 306: ΔΚΦΡΑΞΔΗ ΚΑΗ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 306-1: ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΟΝ 

ΠΡΟΟΡΗΜΟ 

 

Να αλαθεξζνχλ: 

 πλνιηθφο φγθνο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη κε πξνγξακκαηηζκέλσλ απνξξίςεσλ 

λεξνχ απφ:  

- Πξννξηζκφο. 

- Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεζφδνπ επεμεξγαζίαο. 

- Αλ ην λεξφ επαλαρξεζηκνπνηήζεθε απφ έλαλ άιιν νξγαληζκφ. 

 

 Πξφηππα, κεζνδνινγίεο θαη ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 306-2: ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΝΑ ΣΤΠΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ ΑΠΟΡΡΗΦΖ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 πλνιηθφ βάξνο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, κε θαηαλνκή θαηά ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο 

δηάζεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

- Δπαλαρξεζηκνπνίεζε. 

- Αλαθχθισζε. 

- Ζ θνκπνζηνπνίεζε. 
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- Αλάθηεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάθηεζεο ελέξγεηαο. 

- Απνηέθξσζε (καδηθή θαχζε). 

- Δλέζηκε βαζηά έγρπζε. 

- ΥΤΣΑ. 

- Απνζήθεπζε ζην ρψξν. 

- Άιιν (θαζνξίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ). 

 

 πλνιηθφ βάξνο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, κε θαηαλνκή θαηά ηηο αθφινπζεο 

κεζφδνπο δηάζεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

- Δπαλαρξεζηκνπνίεζε. 

- Αλαθχθισζε. 

- Ζ θνκπνζηνπνίεζε. 

- Αλάθηεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάθηεζεο ελέξγεηαο. 

- Απνηέθξσζε (καδηθή θαχζε). 

- Δλέζηκε βαζηά έγρπζε. 

- ΥΤΣΑ. 

- Απνζήθεπζε ζην ρψξν. 

- Άιιν (θαζνξίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ). 

 

 Πψο έρεη πξνζδηνξηζηεί ε κέζνδνο δηάζεζεο απνβιήησλ: 

- Απνξξίπηεηαη απεπζείαο απφ ηελ νξγάλσζε ή επηβεβαηψλεηαη άκεζα άκεζα. 

- Πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ εξγνιάβν γηα ηε δηάζεζε απνβιήησλ. 

- Οξγαλσηηθέο αζεηήζεηο ηνπ εξγνιάβνπ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 306-3: ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΓΗΑΡΡΟΔ 

 

Να αλαθεξζνχλ: 

 πλνιηθφο αξηζκφο θαη ζπλνιηθφο φγθνο θαηαγεγξακκέλσλ ζεκαληηθψλ δηαξξνψλ. 

  

 Οη αθφινπζεο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε δηαξξνή πνπ αλαθέξζεθε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ: 

- Θέζε ηεο δηαξξνήο.  

- γθνο ηεο δηαξξνήο. 

- Τιηθά δηάρπζεο πνπ ηαμηλνκνχληαη σο: πεηξειαηνθειίδεο (επηθάλεηεο 

εδάθνπο ή λεξνχ), δηαξξνέο θαπζίκσλ (επηθάλεηεο εδάθνπο ή λεξνχ), 

δηαξξνέο απνβιήησλ (επηθάλεηεο εδάθνπο ή λεξνχ), δηαξξνέο ρεκηθψλ νπζηψλ 

(θπξίσο επηθάλεηεο εδάθνπο ή λεξνχ) θαη άιιεο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ). 

 

 Δπηπηψζεηο ζεκαληηθψλ δηαξξνψλ 
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ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 306-4: ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

 

Να αλαθεξζεί:  

 πλνιηθφ βάξνο γηα θαζέλα απφ ηα αθφινπζα: 

- Μεηαθνξά επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

- Δηζαγσγή επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

- Δμαγσγή επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

- Σα επεμεξγαζκέλα επηθίλδπλα απφβιεηα  

 Πνζνζηφ ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ απνζηέιινληαη δηεζλψο. 

 Πξφηππα, κεζνδνινγίεο θαη ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 306-5: ΤΓΑΣΗΚΑ ΧΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΔΚΡΟΖ Ζ / ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΠΟΡΡΟΖ 

 

Να αλαθεξζεί:  

 Τδαηηθά ζψκαηα θαη ζπλαθή ελδηαηηήκαηα πνπ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηηο 

απνξξίςεηο ή / θαη ηηο απνξξνέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε: 

- Σν κέγεζνο ηνπ πδαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζρεηηθνχ ελδηαηηήκαηνο. 

- Αλ ην πδαηηθφ ζχζηεκα θαη ν ζρεηηθφο βηφηνπνο ραξαθηεξίδεηαη σο εζληθά ή 

δηεζλψο πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή. 

- Σελ αμία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, φπσο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο πξνζηαηεπφκελσλ 

εηδψλ. 

 

GRI 307: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 307-1: ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ 

ΝΟΜΟΤ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

 

Να αλαθεξζνχλ:  

 εκαληηθά πξφζηηκα θαη κε ρξεκαηηθέο θπξψζεηο γηα κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο λφκνπο θαη / ή θαλνληζκνχο φζνλ αθνξά: 

- πλνιηθή ρξεκαηηθή αμία ζεκαληηθψλ πξνζηίκσλ. 

- πλνιηθφο αξηζκφο κε ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ. 

- Τπνζέζεηο πνπ ππνβάιινληαη κέζσ κεραληζκψλ επίιπζεο δηαθνξψλ. 

 Δάλ ν νξγαληζκφο δελ έρεη εληνπίζεη ηπρφλ κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο λφκνπο θαη / ή θαλνληζκνχο, αξθεί κηα ζχληνκε δήισζε απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο
40

. 

 

 

 

 

40
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GRI 308: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 308-1:  ΝΔΟΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΠΟΤ ΔΞΔΣΑΣΖΚΑΝ ΜΔ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ Ο ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΝΑ ΑΝΑΦΔΡΘΟΤΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΠΟΟΣΟ ΝΔΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΠΟΤ ΔΞΔΣΑΣΖΚΑΝ ΒΑΔΗ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ. 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη ην πνζνζηφ λέσλ πξνκεζεπηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ βάζεη 

πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 308-2: ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖΝ 

ΑΛΤΗΓΑ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΛΖΦΘΔΗ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 Αξηζκφο εθηηκεκέλσλ πξνκεζεπηψλ γηα πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

 Αξηζκφο πξνκεζεπηψλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο έρνληεο ζεκαληηθέο πξαγκαηηθέο 

θαη πηζαλέο αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

 εκαληηθέο πξαγκαηηθέο θαη πηζαλέο αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ 

εληνπίδνληαη ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ. 

 Πνζνζηφ πξνκεζεπηψλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί φηη έρνπλ ζεκαληηθέο πξαγκαηηθέο 

θαη δπλεηηθέο αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκθσλήζεθαλ 

βειηηψζεηο σο απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο. 

 Πνζνζηφ πξνκεζεπηψλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί φηη έρνπλ ζεκαληηθέο πξαγκαηηθέο 

θαη πηζαλέο αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο κε ηηο νπνίεο νη ζρέζεηο έρνπλ 

ηεξκαηηζηεί σο απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο θαη γηαηί. 

 

3.2.2.3 GRI 400: Κνηλσληθέο δεκνζηεύζεηο 

 

GRI 401: ΑΠΑΥΟΛΖΖ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 401-1: ΝΔΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΜΗΘΧΝΔΗ ΚΑΗ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ 

ΚΤΚΛΟΤ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 πλνιηθφο αξηζκφο θαη πνζνζηφ λέσλ κηζζσηψλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ πεξίνδν 

αλαθνξάο, αλά ειηθηαθή νκάδα, θχιν θαη πεξηθέξεηα. 

 πλνιηθφο αξηζκφο θαη πνζνζηφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ 

πεξίνδν αλαθνξάο, αλά ειηθηαθή νκάδα, θχιν θαη πεξηθέξεηα. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 401-2: ΠΑΡΟΥΔ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ ΣΟΤ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ 

ΠΛΖΡΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ Δ ΠΡΟΧΡΗΝΟΤ Ή 

ΜΔΡΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 
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Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 Οθέιε ηα νπνία είλαη ηππνπνηεκέλα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε πιήξε απαζρφιεζε 

ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά δελ παξέρνληαη ζε πξνζσξηλνχο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο 

εξγαδνκέλνπο, απφ ζεκαληηθέο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο. Απηά πεξηιακβάλνπλ, 

ηνπιάρηζηνλ: 

- Αζθάιεηα δσήο. 

- Φξνληίδα πγείαο. 

- Αλαπεξίαο θαη αλαπεξίαο. 

- Γνληθή άδεηα. 

- πληαμηνδνηηθέο παξνρέο. 

- Ηδηνθηεζία ησλ κεηνρψλ 

- Άιια. 

 Ο νξηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα «ζεκαληηθέο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο». 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 401-3: ΓΟΝΗΚΖ ΑΓΔΗΑ 

 

Να αλαθεξζνχλ: 

 πλνιηθφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πνπ είραλ δηθαίσκα γνληθήο άδεηαο αλά θχιν. 

 πλνιηθφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πνπ έιαβαλ γνληθή άδεηα, αλά θχιν. 

 Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ επέζηξεςαλ ζηελ εξγαζία θαηά ηελ 

πεξίνδν αλαθνξάο κεηά ηε ιήμε ηεο γνληθήο άδεηαο, θαηά θχιν. 

 Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ πνπ επέζηξεςαλ ζηελ εξγαζία κεηά ηε γνληθή 

άδεηα έιεμαλ θαη εμαθνινπζνχζαλ λα εξγάδνληαη 12 κήλεο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο 

ζηελ εξγαζία, αλά θχιν. 

 Δπηζηξνθή ζηα πνζνζηά εξγαζίαο θαη δηαηήξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έιαβαλ 

γνληθή άδεηα, αλά θχιν. 

 

GRI 402: ΥΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ / ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 402-1: ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 Ο ειάρηζηνο αξηζκφο πξνεηδνπνηήζεσλ εβδνκάδσλ παξέρεηαη ζπλήζσο ζηνπο 

ππαιιήινπο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ζεκαληηθψλ 

επηρεηξεζηαθψλ αιιαγψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο επεξεάζνπλ ζεκαληηθά. 

 Γηα νξγαληζκνχο κε ζπκθσλίεο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, αλαθέξεηε εάλ ε 

πεξίνδνο πξνεηδνπνίεζεο θαη νη δηαηάμεηο δηαβνχιεπζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο 

θαζνξίδνληαη ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. 
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GRI 403: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ 2018 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 403-1: ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ δελ είλαη ππάιιεινη αιιά ησλ νπνίσλ ην έξγν ή / θαη ν ρψξνο εξγαζίαο 

ειέγρνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ: 

 Γήισζε ζρεηηθά κε ην εάλ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πγείαο 

θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εάλ: 

- Σν ζχζηεκα εθαξκφζηεθε ιφγσ λνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη, εάλ λαη, θαηάινγνο 

ησλ απαηηήζεσλ. 

- Σν ζχζηεκα εθαξκφζηεθε βάζεη αλαγλσξηζκέλσλ πξνηχπσλ / 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ή / θαη δηαρείξηζεο θαη, 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε, θαηάινγν ησλ πξνηχπσλ / θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ. 

 Πεξηγξαθή ηνπ πεδίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ρψξσλ 

εξγαζίαο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο 

ζην ρψξν εξγαζίαο θαη εμήγεζε γηα ην εάλ θαη, εάλ λαη, γηα πνηνλ ιφγν δελ 

θαιχπηνληαη νη εξγαδφκελνη, νη δξαζηεξηφηεηεο ή νη ρψξνη εξγαζίαο. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 403-2: ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ, ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ 

 

Να αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο 

πνπ δελ είλαη ππάιιεινη αιιά ησλ νπνίσλ ην έξγν ή / θαη ν ρψξνο εξγαζίαο ειέγρνληαη απφ 

ηνλ νξγαληζκφ:  

 Πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ζε ζπλήζε θαη 

κε ηαθηηθή βάζε θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηεξάξρεζεο ησλ ειέγρσλ κε ζηφρν ηελ 

εμάιεηςε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ.  

- Πψο ν νξγαληζκφο εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ αηφκσλ πνπ ηα εθηεινχλ. 

- Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πγείαο 

θαη ηεο αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 Πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο λα αλαθέξνπλ θηλδχλνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία θαη επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο θαη κηα εμήγεζε γηα ηνλ 

ηξφπν πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ αληίπνηλα. 
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 Πεξηγξαθή ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο λα απνκαθξπλζνχλ 

απφ ηηο θαηαζηάζεηο εξγαζίαο πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ 

ηξαπκαηηζκφ ή θαθή πγεία θαη κηα εμήγεζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

εξγαδφκελνη πξνζηαηεχνληαη απφ αληίπνηλα. 

 Πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηεξεχλεζε πεξηζηαηηθψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ εληνπηζκνχ 

θηλδχλσλ θαη αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπκβάληα, ηνλ 

θαζνξηζκφ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ κε βάζε ηελ ηεξάξρεζε ησλ ειέγρσλ θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ βειηηψζεσλ ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πγείαο θαη 

ηεο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία . 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 403-3: ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ δελ είλαη ππάιιεινη αιιά ησλ νπνίσλ ην έξγν ή / θαη ν ρψξνο εξγαζίαο 

ειέγρνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ: 

 Πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο πγείαο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

θηλδχλσλ, θαζψο θαη κηα επεμήγεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε νξγάλσζε 

εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα απηψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε απηέο. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 403-4: ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ, ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Να αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο 

πνπ δελ είλαη ππάιιεινη αιιά ησλ νπνίσλ ην έξγν ή / θαη ν ρψξνο εξγαζίαο ειέγρνληαη απφ 

ηνλ νξγαληζκφ: 

 Πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ ζπκκεηνρήο θαη δηαβνχιεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά 

ηελ αλάπηπμε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο 

πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία θαη ηελ παξνρή πξφζβαζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ 

εξγαζία. 

 ηαλ ππάξρνπλ επίζεκεο επηηξνπέο γηα ηελ θνηλή πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζπρλφηεηα ζπλεδξηάζεσλ, αξρή 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη εάλ θαη, εάλ λαη, γηαηί νη εξγαδφκελνη δελ εθπξνζσπνχληαη απφ 

απηέο ηηο επηηξνπέο. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 403-5: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ 

ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 
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Να αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο 

πνπ δελ είλαη ππάιιεινη αιιά ησλ νπνίσλ ην έξγν ή / θαη ν ρψξνο εξγαζίαο ειέγρνληαη απφ 

ηνλ νξγαληζκφ:  

 Πεξηγξαθή ηεο θαηάξηηζεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία πνπ 

παξέρεηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γεληθήο θαηάξηηζεο θαζψο 

θαη ηεο θαηάξηηζεο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εξγαζία, επηθίλδπλεο δξαζηεξηφηεηεο ή επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 403-6: ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ 

δελ είλαη ππάιιεινη αιιά ησλ νπνίσλ ην έξγν ή / θαη ν ρψξνο εξγαζίαο ειέγρνληαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ φπσο παξαθάησ:  

 Μηα επεμήγεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε νξγάλσζε δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο κε επαγγεικαηηθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο ππεξεζίεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θαζψο θαη ην πεδίν πξφζβαζεο πνπ παξέρεηαη. 

 Πεξηγξαθή νπνησλδήπνηε ππεξεζηψλ θαη πξνγξακκάησλ πξναηξεηηθήο πξναγσγήο 

ηεο πγείαο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ 

θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εηδηθψλ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία πνπ αληηκεησπίδνληαη θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν ε νξγάλσζε δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο ηηο 

ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 403-7: ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΜΔΣΡΗΑΜΟ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΖ 

ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ ΠΟΤ ΤΝΓΔΟΝΣΑΗ ΑΜΔΑ ΜΔ ΣΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΥΔΔΗ 

 

Να αλαθεξζεί κία πεξηγξαθή ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ πξφιεςε ή ηνλ 

κεηξηαζκφ ησλ ζεκαληηθψλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ 

εξγαζία πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπ ζρέζεηο θαη ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 403-8: ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΔΝΑ 

ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  
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 Δάλ ν νξγαληζκφο έρεη εθαξκφζεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο 

ζηελ εξγαζία βάζεη λνκηθψλ απαηηήζεσλ ή / θαη αλαγλσξηζκέλσλ πξνηχπσλ / 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ: 

- Ο αξηζκφο θαη ην πνζνζηφ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

δελ είλαη ππάιιεινη αιιά ησλ νπνίσλ ην έξγν ή / θαη ν ρψξνο εξγαζίαο 

ειέγρνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη θαιχπηνληαη απφ έλα ηέηνην ζχζηεκα. 

- Ο αξηζκφο θαη ην πνζνζηφ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

δελ είλαη ππάιιεινη αιιά ησλ νπνίσλ ην έξγν ή / θαη ν ρψξνο εξγαζίαο 

ειέγρνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη θαιχπηνληαη απφ έλα ηέηνην ζχζηεκα πνπ 

έρεη ειεγρζεί εζσηεξηθά. 

- Ο αξηζκφο θαη ην πνζνζηφ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

δελ είλαη ππάιιεινη αιιά ησλ νπνίσλ ην έξγν ή / θαη ν ρψξνο εξγαζίαο 

ειέγρνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη θαιχπηνληαη απφ έλα ηέηνην ζχζηεκα ην 

νπνίν έρεη ειεγρζεί ή πηζηνπνηεζεί απφ εμσηεξηθφ ζπκβαιιφκελν κέξνο. 

 Αλ θαη, αλ λαη, γηαηί νη εξγαδφκελνη απνθιείζηεθαλ απφ ηελ απνθάιπςε απηή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηχπσλ εξγαδνκέλσλ πνπ απνθιείζηεθαλ. 

 Οπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο πιαηζίνπ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ ζχληαμεο ησλ δεδνκέλσλ, φπσο ηπρφλ πξφηππα, κεζνδνινγίεο θαη παξαδνρέο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 403-9: ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΗ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 Γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο: 

- Ο αξηζκφο θαη ν αξηζκφο ησλ ζαλάησλ σο απνηέιεζκα ηξαπκαηηζκνχ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία. 

- Ο αξηζκφο θαη ν αξηζκφο ησλ ηξαπκαηηζκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία 

κε κεγάιε ζπλέπεηα (εμαηξνπκέλσλ ησλ ζαλάησλ). 

- Ο αξηζκφο θαη ν ξπζκφο ησλ εγγξάςηκσλ ηξαπκαηηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εξγαζία. 

- Οη θχξηνη ηχπνη ηξαπκαηηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία. 

- Ο αξηζκφο ησλ σξψλ εξγαζίαο. 

 Γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δελ είλαη ππάιιεινη αιιά ησλ νπνίσλ ην έξγν ή / 

θαη ν ρψξνο εξγαζίαο ειέγρνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ: 

- Ο αξηζκφο θαη ν αξηζκφο ησλ ζαλάησλ σο απνηέιεζκα ηξαπκαηηζκνχ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία. 

- Ο αξηζκφο θαη ν αξηζκφο ησλ ηξαπκαηηζκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία 

κε κεγάιε ζπλέπεηα (εμαηξνπκέλσλ ησλ ζαλάησλ). 
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- Ο αξηζκφο θαη ν ξπζκφο ησλ εγγξάςηκσλ ηξαπκαηηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εξγαζία. 

- Οη θχξηνη ηχπνη ηξαπκαηηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία. 

- Ο αξηζκφο ησλ σξψλ εξγαζίαο. 

 Οη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία πνπ ελέρνπλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ κε 

κεγάιε ζπλέπεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: 

- Πψο έρνπλ θαζνξηζηεί απηνί νη θίλδπλνη. 

- Πνηνη απφ ηνπο θηλδχλνπο απηνχο πξνθάιεζαλ ή ζπλέβαιαλ ζε ηξαπκαηηζκνχο 

κε κεγάιε ζπλέπεηα θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 

- Γξάζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε γηα ηελ εμάιεηςε 

απηψλ ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ κε ηε ρξήζε ηεο 

ηεξαξρίαο ησλ ειέγρσλ. 

 Οπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο έρνπλ αλαιεθζεί ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε γηα ηελ εμάιεηςε 

άιισλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία θαη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

θηλδχλσλ απφ ηελ ηεξαξρία ησλ ειέγρσλ. 

 Αλ νη ηηκέο έρνπλ ππνινγηζηεί βάζεη 200.000 ή 1.000.000 σξψλ εξγαζίαο. 

 Αλ θαη, αλ λαη, γηαηί νη εξγαδφκελνη απνθιείζηεθαλ απφ ηελ απνθάιπςε απηή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηχπσλ εξγαδνκέλσλ πνπ απνθιείζηεθαλ. 

 Οπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο πιαηζίνπ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ ζχληαμεο ησλ δεδνκέλσλ, φπσο ηπρφλ πξφηππα, κεζνδνινγίεο θαη παξαδνρέο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 403-10: ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΚΑΚΖ ΤΓΔΗΑ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 Γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο: 

- Ο αξηζκφο ησλ ζαλάησλ σο απνηέιεζκα ηεο θαθήο πγείαο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ εξγαζία. 

- Ο αξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ εγγξαθφκελσλ αζζελεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εξγαζία. 

- Οη θχξηνη ηχπνη θαθήο πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία. 

 Γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δελ είλαη ππάιιεινη αιιά ησλ νπνίσλ ην έξγν ή / 

θαη ν ρψξνο εξγαζίαο ειέγρνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ: 

- Ο αξηζκφο ησλ ζαλάησλ σο απνηέιεζκα ηεο θαθήο πγείαο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ εξγαζία. 

- Ο αξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ εγγξαθφκελσλ αζζελεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εξγαζία. 

- Οη θχξηνη ηχπνη θαθήο πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία. 

 Οη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία παξνπζηάδνπλ θίλδπλν θαθήο πγείαο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ: 

- Πψο έρνπλ θαζνξηζηεί απηνί νη θίλδπλνη. 
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- Πνηνο απφ ηνπο θηλδχλνπο απηνχο πξνθάιεζε ή ζπλέβαιε ζε πεξηπηψζεηο 

θαθήο πγείαο θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 

- Γξάζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε γηα ηελ εμάιεηςε 

απηψλ ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ κε ηε ρξήζε ηεο 

ηεξαξρίαο ησλ ειέγρσλ. 

 Αλ θαη, αλ λαη, γηαηί νη εξγαδφκελνη απνθιείζηεθαλ απφ ηελ απνθάιπςε απηή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηχπσλ εξγαδνκέλσλ πνπ απνθιείζηεθαλ. 

 Οπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο πιαηζίνπ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ ζχληαμεο ησλ δεδνκέλσλ, φπσο ηπρφλ πξφηππα, κεζνδνινγίεο θαη παξαδνρέο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

GRI 404: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 404-1: ΜΔΔ ΧΡΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΝΑ ΔΣΟ ΑΝΑ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

 

Να αλαθεξζνχλ νη κέζεο ψξεο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη εξγαδφκελνη ηνπ 

νξγαληζκνχ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, απφ: 

 Γέλνο. 

 Καηεγνξία εξγαδνκέλσλ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 404-2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΧΝ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΒΟΖΘΔΗΑ ΜΔΣΑΒΑΖ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 Δίδνο θαη πεδίν εθαξκνγήο ησλ εθαξκνδφκελσλ πξνγξακκάησλ θαη βνήζεηα πνπ 

παξέρεηαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Πξνγξάκκαηα ζπλδξνκήο κεηάβαζεο πνπ παξέρνληαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

ζπλερηδφκελεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ηεξκαηηζκψλ ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπληαμηνδφηεζε ή ηε ιήμε ηεο απαζρφιεζεο. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 404-3: ΠΟΟΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΣΑΚΣΗΚΔ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΔΗ ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΗ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ 

 

Να αλαθεξζεί ην πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ αλά θχιν θαη αλά θαηεγνξία 

εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη έιαβαλ θαλνληθή επηζθφπεζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηεο ζηαδηνδξνκίαο 

θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 
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GRI 405: ΠΟΗΚΗΛΗΑ ΚΑΗ ΗΟΣΖΣΑ ΔΤΚΑΗΡΗΧΝ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 405-1: ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΣΖΣΑ ΦΟΡΔΧΝ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 Πνζνζηφ αηφκσλ εληφο ησλ νξγάλσλ δηαθπβέξλεζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε θαζεκία απφ 

ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο πνηθηινκνξθίαο: 

- Γέλνο. 

- Οκάδα ειηθίαο: θάησ ησλ 30 εηψλ, 30-50 εηψλ, άλσ ησλ 50 εηψλ. 

- Άιινη δείθηεο πνηθηινκνξθίαο, φπνπ αξκφδεη (φπσο κεηνλνηηθέο ή επάισηεο 

νκάδεο). 

 Πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ αλά θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ ζε θαζεκία απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο πνηθηινκνξθίαο:  

- Γέλνο. 

- Οκάδα ειηθίαο: θάησ ησλ 30 εηψλ, 30-50 εηψλ, άλσ ησλ 50 εηψλ. 

- Άιινη δείθηεο πνηθηινκνξθίαο, φπνπ αξκφδεη (φπσο κεηνλνηηθέο ή επάισηεο 

νκάδεο). 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 405-2: ΛΟΓΟ ΒΑΗΚΟΤ ΜΗΘΟΤ ΚΑΗ ΑΜΟΗΒΖ ΣΧΝ 

ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΟΤ ΑΝΓΡΔ 

 

Να αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 Αλαινγία βαζηθνχ κηζζνχ θαη ακνηβήο γπλαηθψλ ζε άλδξεο γηα θάζε θαηεγνξία 

εξγαδνκέλσλ, απφ ζεκαληηθέο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο. 

 Ο νξηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα «ζεκαληηθέο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο». 

 

GRI 406: ΜΖ ΓΗΑΚΡΗΒΧΖ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 406-1: ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ ΓΗΑΚΡΗΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

ΠΟΤ ΔΛΖΦΘΖΑΝ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη:  

 πλνιηθφο αξηζκφο πεξηζηαηηθψλ δηάθξηζεο θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 

 Καηάζηαζε ησλ ζπκβάλησλ θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ έγηλαλ ζε ζρέζε κε ηα αθφινπζα: 

- Πεξηζηαηηθφ πνπ εμεηάζηεθε απφ ηνλ νξγαληζκφ. 

- Δθηεινχληαη ζρέδηα απνθαηάζηαζεο. 

- ρέδηα απνθαηάζηαζεο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί θαη ηα απνηειέζκαηα 

εμεηάδνληαη κέζσ ζπλήζσλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθήο εμέηαζεο ηεο δηαρείξηζεο. 

- Σν πεξηζηαηηθφ δελ ππφθεηηαη πιένλ ζε ελέξγεηα. 
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GRI 407: ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΣΖ ΤΝΓΔΖ ΚΑΗ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 2016  

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 407-1: ΠΡΑΞΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΜΠΟΡΔΗ 

ΝΑ ΓΗΑΚΤΒΔΤΘΔΗ ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΕΔΘΑΗ ΚΑΗ 

ΣΧΝ ΤΛΛΟΓΗΚΧΝ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΧΝ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 Οη πξάμεηο θαη νη πξνκεζεπηέο ζηνπο νπνίνπο ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

αζθνχλ ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη ή ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κπνξεί 

λα παξαβηάδνληαη ή λα δηαηξέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν είηε απφ ηελ άπνςε:  

- Σνλ ηχπν ηεο επηρείξεζεο (φπσο ε κνλάδα παξαγσγήο) θαη ηνλ πξνκεζεπηή. 

- Υψξεο ή γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κε ιεηηνπξγίεο θαη πξνκεζεπηέο πνπ 

ζεσξνχληαη φηη δηαηξέρνπλ θίλδπλν. 

 Μέηξα πνπ έιαβε ν νξγαληζκφο θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δηθαησκάησλ άζθεζεο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

 

GRI 408: ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΗΓΗΧΝ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 408-1: ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΠΟΤ ΓΗΑΣΡΔΥΟΤΝ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΓΗΑ ΤΜΒΑΝΣΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Να αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 Οη επηρεηξήζεηο θαη νη πξνκεζεπηέο πνπ ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα 

πεξηζηαηηθά: 

- Παηδηθή εξγαζία;. 

- Νένη εξγαδφκελνη πνπ εθηίζεληαη ζε επηθίλδπλε εξγαζία. 

 Οη επηρεηξήζεηο θαη νη πξνκεζεπηέο πνπ ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα 

ζπκβάληα παηδηθήο εξγαζίαο είηε απφ ηελ άπνςε: 

- Σνλ ηχπν ηεο επηρείξεζεο (φπσο ε κνλάδα παξαγσγήο) θαη ηνλ πξνκεζεπηή. 

- Υψξεο ή γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κε ιεηηνπξγίεο θαη πξνκεζεπηέο πνπ 

ζεσξνχληαη φηη δηαηξέρνπλ θίλδπλν. 

 Μέηξα πνπ ειήθζεζαλ απφ ηελ νξγάλσζε θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαηάξγεζε ηεο παηδηθήο εξγαζίαο. 
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GRI 409: ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΖ Ή ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 409-1: ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΠΟΤ ΓΗΑΣΡΔΥΟΤΝ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΓΗΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ ΚΑΣΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ Ζ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Να αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 Οη επηρεηξήζεηο θαη νη πξνκεζεπηέο πνπ ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα 

πεξηζηαηηθά θαηαλαγθαζηηθήο ή ππνρξεσηηθήο εξγαζίαο είηε απφ ηελ άπνςε: 

- Σνλ ηχπν ηεο επηρείξεζεο (φπσο ε κνλάδα παξαγσγήο) θαη ηνλ πξνκεζεπηή. 

- Υψξεο ή γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κε ιεηηνπξγίεο θαη πξνκεζεπηέο πνπ 

ζεσξνχληαη φηη δηαηξέρνπλ θίλδπλν. 

 Μέηξα πνπ ειήθζεζαλ απφ ηελ νξγάλσζε θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο κε ζθνπφ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ θαηαλαγθαζηηθήο ή ππνρξεσηηθήο 

εξγαζίαο. 

 

GRI 410: ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΑΦΑΛΔΗΑ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 410-1: ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΜΔΝΟ Δ 

ΠΟΛΗΣΗΚΔ Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

 

Ο νξγαληζκφο λα αλαθέξεη: 

 Πνζνζηφ ηνπ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο πνπ έρεη ιάβεη επίζεκε εθπαίδεπζε ζηηο 

πνιηηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ή ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίεο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ αζθάιεηα. 

 Αλ νη απαηηήζεηο θαηάξηηζεο ηζρχνπλ θαη γηα νξγαληζκνχο ηξίησλ κεξψλ πνπ 

παξέρνπλ πξνζσπηθφ αζθαιείαο. 

 

GRI 411: ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 411-1: ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΠΑΡΑΒΗΑΔΧΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΧΝ ΑΤΣΟΥΘΟΝΧΝ ΛΑΧΝ 

 

Να αλαθεξζνχλ: 

 πλνιηθφο αξηζκφο εληνπηζζέλησλ πεξηζηαηηθψλ παξαβηάζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηα 

δηθαηψκαηα ησλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο.  

 Καηάζηαζε ησλ ζπκβάλησλ θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ έγηλαλ ζε ζρέζε κε ηα αθφινπζα: 

- Πεξηζηαηηθφ πνπ εμεηάζηεθε απφ ηνλ νξγαληζκφ. 

- Δθηεινχληαη ζρέδηα απνθαηάζηαζεο. 

- ρέδηα απνθαηάζηαζεο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί θαη ηα απνηειέζκαηα 

εμεηάδνληαη κέζσ ζπλήζσλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθήο εμέηαζεο ηεο δηαρείξηζεο. 

- Σν πεξηζηαηηθφ δελ ππφθεηηαη πιένλ ζε ελέξγεηα
41
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GRI 412: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 412-1:  ΠΡΑΞΔΗ ΠΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΑΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ ΣΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ Ζ ΔΚΣΗΜΖΔΧΝ 

ΑΝΣΗΚΣΤΠΟΤ 

 

Να αλαθεξζεί ν ζπλνιηθφο αξηζκφο θαη πνζνζηφ ησλ πξάμεσλ πνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν 

επαλεμέηαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ή αμηνινγήζεσλ αληηθηχπνπ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, αλά ρψξα. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 412-2: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ 

Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΑ ΣΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

 

Να αλαθεξζνχλ: 

 Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο σξψλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο πνπ αθηεξψλνληαη ζηελ 

θαηάξηηζε ζε πνιηηηθέο ή δηαδηθαζίεο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζρεηηθά κε πηπρέο 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

 Σν πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ πνπ εθπαηδεχηεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ζε 

πνιηηηθέο ή δηαδηθαζίεο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζρεηηθά κε πηπρέο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 412-3: ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΤΜΦΧΝΗΔ ΚΑΗ 

ΤΜΒΑΔΗ ΠΟΤ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΡΖΣΡΔ ΓΗΑ ΣΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ζ ΤΠΟΒΛΖΘΖΚΑΝ Δ ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

 

Να αλαθεξζνχλ: 

 Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο θαη ην πνζνζηφ ζεκαληηθψλ επελδπηηθψλ ζπκθσληψλ θαη 

ζπκβάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ξήηξεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ή πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζε έιεγρν αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. 

 

 Ο νξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο «ζεκαληηθέο επελδπηηθέο ζπκθσλίεο». 
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GRI 413: ΣΟΠΗΚΔ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 413-1: ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ, 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΔΗ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 

Να αλαθεξζεί ην πνζνζηφ ησλ ελεξγεηψλ κε πινπνίεζε ηνπηθήο θνηλνηηθήο δέζκεπζεο, 

εθηηκήζεηο επηπηψζεσλ ή / θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ρξήζεο: 

 Αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αμηνινγήζεσλ 

αληηθηχπνπ γηα ην θχιν, κε βάζε ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο. 

 Δθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε. 

 Γεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αμηνινγήζεσλ πεξηβαιινληηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ. 

 Σνπηθά πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ. 

 ρέδηα εκπινθήο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε κε βάζε ηε ραξηνγξάθεζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. 

 Δπηηξνπέο δηαβνχιεπζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν επξείαο βάζεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ επάισηεο νκάδεο. 

 Σα ζπκβνχιηα επηρεηξήζεσλ, ηηο επηηξνπέο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ 

εξγαζία θαη άιινπο θνξείο εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ επηπηψζεσλ. 

 Σππηθέο δηεξγαζίεο παξαπφλσλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 413-2: ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΜΔ ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ 

ΠΗΘΑΝΔ ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΗ ΣΟΠΗΚΔ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 

 

Να αλαθεξζνχλ νη ιεηηνπξγίεο κε ζεκαληηθέο πξαγκαηηθέο θαη πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: 

 Σε ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Σηο ζεκαληηθέο πξαγκαηηθέο θαη πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ πξάμεσλ 

 

FS13: ΖΜΔΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΥΑΜΖΛΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ Ή ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

ΜΔΗΟΝΟΜΑΕΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΟΥΔ ΚΑΣΑ ΣΤΠΟΤ 

1. Ο δείθηεο απηφο αθνξά ηηο ιηαληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

κηθξνρξεκαηνδφηεζε) θαη αζθάιηζεο. 

2. Δμεηάζηε ηηο πεξηθέξεηεο φπνπ ιεηηνπξγεί ην ίδξπκα ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 

θάησ απφ ην κέζν φξν. Οη πεξηθέξεηεο πξέπεηλα πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο κνλάδεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά εληφο ηεο ρψξαο γηα ζθνπνχο απνγξαθήο ή αλάιπζεο 

πιεζπζκηαθή θαηαλνκή. 

3. Δμεηάζηε ηηο πεξηθέξεηεο πνπ ζεσξνχληαη νηθνλνκηθά ζε κεηνλεθηηθή ζέζε φηαλ ιεηηνπξγεί 

ην ίδξπκα. 
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4. Δμεηάζηε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ θαη ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ζεκείσλ πξφζβαζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαμηλφκεζεο απηψλ 

ησλ ζεκείσλ πξφζβαζεο (ATM, θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο θ.ιπ.) ζηηο πεξηνρέο απηέο. 

5. Υξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κφλν ζε έλα θξάηνο ή επαξρία κπνξεί λα 

αλαιχζεη ηα ππνθαηαζηήκαηά ηνπο ζε ζχγθξηζε κε θξαηηθνχο κέζνπο φξνπο. ξγαλα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε εζληθφ επίπεδν ή δηεζλψο κπνξεί λα επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο 

εζληθνχο κέζνπο φξνπο. 

6. Πξνζδηνξίζηε ηνπο αξηζκνχο ησλ πξηδψλ πνπ αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ εληφο απηέο ηηο 

πεξηθέξεηεο θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην άλνηγκα ή ην θιείζηκν ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. 

7. εκεία πξφζβαζεο πνπ ππάξρνπλ ζε πεξηθέξεηεο πνπ έρνπλ θαη ρακειή πιεζπζκηαθή 

ππθλφηεηα θαη είλαη επίζεο νηθνλνκηθά κεηνλεθηνχληεο ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη κφλν κία 

θνξά. 

8. εκεηψζηε φηη ηα θπζηθά ζεκεία πξφζβαζεο γηα ηελ θηλεηή ηξαπεδηθή (π.ρ. ρξήζε 

θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο γηα απφζεζε κεηξεηψλ). 

9. Αλαθέξεηε ηα αθφινπζα: 

• πλνιηθφο αξηζκφο θαη πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ ζεκείσλ FI ηνπ πξφζβαζε ζε ρακειή 

πιεζπζκηαθή ή νηθνλνκηθά κεηνλεθηνχζεο πεξηνρέο αλά πεξηθέξεηα θαη αλά ηχπν πξφζβαζεο. 

• Παξέρεηε έλα πιαίζην ζε απηά ηα δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή πξφζβαζε ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ αλαθέξνληαη / παξέρνληαη ηπρφλ ζεκεία 

αλαθνξάο 

• Πνζνζηφ αχμεζεο ή / θαη κείσζε θαη απφιπηε ηνλ αξηζκφ ησλ ζεκείσλ πξφζβαζεο ζε 

απηέο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο απφ ην θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 

• Σελ ηαμηλφκεζε πνπ έρεη ν νξγαληζκφο αλαθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε πεξηθεξεηψλ. 

FS14: ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΡΟΒΑΖ ΣΗ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΤΝΑΣΗΜΔΝΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ 

1. Πξνζδηνξίζηε ηπρφλ πξσηνβνπιίεο πνπ εθαξκφδνληαη εηδηθά γηα ηελ θαηάξγεζε εκπφδηα. 

Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη παξαδείγκαηα φπσο: 

• Παξνρή πιεξνθνξηψλ πξντφληνο ζε Braille. 

• Παξνρή αλαπεξηθψλ θαξεθιψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο π.ρ. κείσζε ηνπ ΑΣΜ θαη ηα 

αληίζεηα χςε. 

• Δηδηθά πξσηφθνιια ηζηνχ, π.ρ. φπσο πξφηεηλε ν Ηζηφο Πξσηνβνπιία γηα ηελ 

Πξνζβαζηκφηεηα. 

• Σειεθσληθέο ππεξεζίεο γηα πειάηεο κε αθνή αλαπεξίεο 

• Πνιπγισζζηθά πιηθά θαη πξνζσπηθφ. 

• Οη πξσηνβνπιίεο πξέπεη λα είλαη απηέο πνπ εθαξκφδνληαη ζπζηεκαηηθά ζε νιφθιεξν 

ην ίδξπκα ή ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

2. πγθέληξσζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν θαηά ησλ πξσηνβνπιηψλ (π.ρ.% ησλ 

ΑΣΜ πνπ έρνπλ κεηαηξαπεί θιπ.). 

3. Να αλαθέξεηε ηνλ θαηάινγν ησλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ππεξεζηψλ πξφζβαζε ζε κεηνλεθηνχληεο ιανχο. Γηα θάζε πξσηνβνπιία ππνδεηθλχσ: 

• Ζ κεηνλεθηνχζα νκάδα ζηφρνπ. 

• Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη ζε νιφθιεξν ην ίδξπκα (π.ρ., φιεο νη ζέζεηο έλαληη 

κίαο κφλν πεξηνρήο, φια ηα πξντφληα έλαληη κφλν ιηαληθή ηξαπεδηθή θ.ιπ.). 
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• Πξφνδνο πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηεο πξσηνβνπιίαο (π.ρ.% ησλ ΑΣΜ πνπ έρνπλ 

κεηαηξαπεί θιπ.)
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GRI 414: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 414-1: ΝΔΟΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΠΟΤ ΔΞΔΣΑΣΖΚΑΝ ΜΔ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ 

 

Να αλαθεξζεί ην πνζνζηφ λέσλ πξνκεζεπηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ κε θνηλσληθά θξηηήξηα. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 414-2: ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖΝ ΑΛΤΗΓΑ 

ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΛΖΦΘΔΗ 

 

Να αλαθεξζνχλ ηα παξαθάησ: 

 Αξηζκφο πξνκεζεπηψλ πνπ αμηνινγήζεθαλ γηα θνηλσληθέο επηπηψζεηο. 

 Αξηζκφο πξνκεζεπηψλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο έρνληεο ζεκαληηθέο πξαγκαηηθέο 

θαη δπλεηηθέο αξλεηηθέο θνηλσληθέο επηπηψζεηο. 

 εκαληηθέο πξαγκαηηθέο θαη δπλεηηθέο αξλεηηθέο θνηλσληθέο επηπηψζεηο πνπ 

εληνπίδνληαη ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ. 

 Πνζνζηφ πξνκεζεπηψλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί φηη έρνπλ ζεκαληηθέο πξαγκαηηθέο 

θαη δπλεηηθέο αξλεηηθέο θνηλσληθέο επηπηψζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκθσλήζεθαλ 

βειηηψζεηο σο απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο. 

 Πνζνζηφ πξνκεζεπηψλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο έρνληεο ζεκαληηθέο πξαγκαηηθέο 

θαη πηζαλέο αξλεηηθέο θνηλσληθέο επηπηψζεηο κε ηηο νπνίεο νη ζρέζεηο ηεξκαηίζηεθαλ 

σο απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο θαη γηαηί. 

 

GRI 415: ΓΖΜΟΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 415-1: ΠΟΛΗΣΗΚΈ ΤΜΒΟΛΈ 

 

Να αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 πλνιηθή ρξεκαηηθή αμία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ ζπλεηζθνξψλ ζε είδνο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη άκεζα θαη έκκεζα απφ ηελ νξγάλσζε αλά ρψξα θαη δηθαηνχρν / 

δηθαηνχρν.  

 Αλ είλαη απαξαίηεην, πψο εθηηκήζεθε ε ρξεκαηηθή αμία ησλ ζπλεηζθνξψλ ζε είδνο. 

 

GRI 416: ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΔΛΑΣΧΝ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 416-1: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

Να αλαθεξζεί ην πνζνζηφ ζεκαληηθψλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο 

αμηνινγνχληαη νη επηπηψζεηο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο γηα βειηίσζε. 
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ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 416-2: ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

Να αλαθεξζνχλ: 

 πλνιηθφο αξηζκφο πεξηπηψζεσλ κε ζπκκφξθσζεο κε θαλνληζκνχο ή / θαη 

πξναηξεηηθνχο θψδηθεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

ζηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, κε: 

- Πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο κε θαλνληζκνχο πνπ ζπλεπάγνληαη πξφζηηκν ή 

πνηλή. 

- Πεξηζηαηηθά κε ζπκκφξθσζεο κε θαλνληζκνχο κε απνηέιεζκα 

πξνεηδνπνίεζε. 

- Πεξηζηαηηθά κε ζπκκφξθσζεο κε πξναηξεηηθνχο θψδηθεο. 

 

 Αλ ν νξγαληζκφο δελ έρεη εληνπίζεη ηπρφλ κε ζπκκφξθσζε κε θαλνληζκνχο ή / θαη 

εζεινληηθνχο θψδηθεο, αξθεί κηα ζχληνκε δήισζε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο. 

 

GRI 417: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΖΜΑΝΖ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 417-1: ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΚΑΗ ΔΠΗΖΜΑΝΖ 

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

Να αλαθεξζνχλ: 

 Αλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ γηα πιεξνθνξίεο θαη επηζήκαλζε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ απαηηνχλ θαζέλα απφ ηα αθφινπζα είδε πιεξνθνξηψλ: 

- Ζ πξνκήζεηα ζηνηρείσλ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. 

- Πεξηερφκελν, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο νπζίεο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ 

πεξηβαιινληηθφ ή θνηλσληθφ αληίθηππν. 

- Αζθαιήο ρξήζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. 

- Απφξξηςε ηνπ πξντφληνο θαη πεξηβαιινληηθέο ή θνηλσληθέο επηπηψζεηο. 

- Άιιν (εμεγήζηε). 

 Πνζνζηφ ζεκαληηθψλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνληαη θαη 

αμηνινγνχληαη γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 417-2: ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΗΖΜΑΝΖ 

 

Να αλαθεξζνχλ νη εμήο πιεξνθνξίεο: 

 πλνιηθφο αξηζκφο πεξηζηαηηθψλ κε ζπκκφξθσζεο κε θαλνληζκνχο ή / θαη 

πξναηξεηηθνχο θψδηθεο ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ επηζήκαλζε πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ, απφ: 

- Πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο κε θαλνληζκνχο πνπ ζπλεπάγνληαη πξφζηηκν ή 

πνηλή. 

- Πεξηζηαηηθά κε ζπκκφξθσζεο κε θαλνληζκνχο κε απνηέιεζκα 

πξνεηδνπνίεζε. 
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- Πεξηζηαηηθά κε ζπκκφξθσζεο κε πξναηξεηηθνχο θψδηθεο. 

 Αλ ν νξγαληζκφο δελ έρεη εληνπίζεη ηπρφλ κε ζπκκφξθσζε κε θαλνληζκνχο ή / θαη 

εζεινληηθνχο θψδηθεο, αξθεί κηα ζχληνκε δήισζε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 417-3: ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

 

Να αλαθεξζνχλ: 

 πλνιηθφο αξηζκφο πεξηπηψζεσλ κε ζπκκφξθσζεο κε θαλνληζκνχο ή / θαη 

πξναηξεηηθνχο θψδηθεο ζρεηηθά κε ηηο δηαθεκηζηηθέο αλαθνηλψζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθήκηζεο, πξνψζεζεο θαη ρνξεγίαο, απφ: 

- Πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο κε θαλνληζκνχο πνπ ζπλεπάγνληαη πξφζηηκν ή 

πνηλή. 

- Πεξηζηαηηθά κε ζπκκφξθσζεο κε θαλνληζκνχο κε απνηέιεζκα 

πξνεηδνπνίεζε. 

- Πεξηζηαηηθά κε ζπκκφξθσζεο κε πξναηξεηηθνχο θψδηθεο. 

 Αλ ν νξγαληζκφο δελ έρεη εληνπίζεη ηπρφλ κε ζπκκφξθσζε κε θαλνληζκνχο ή / θαη 

εζεινληηθνχο θψδηθεο, αξθεί κηα ζχληνκε δήισζε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο. 

 

GRI 418: ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΛΑΣΧΝ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 418-1: ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΔ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ 

ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ ΣΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΠΧΛΔΗΔ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ 

 

Να αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 πλνιηθφο αξηζκφο ηεθκεξησκέλσλ θαηαγγειηψλ πνπ ειήθζεζαλ ζρεηηθά κε 

παξαβηάζεηο ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ πειαηψλ, ηαμηλνκεκέλεο σο εμήο: 

- Καηαγγειίεο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηξίηνπο θαη ηεθκεξηψλνληαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ. 

- Καηαγγειηψλ απφ ξπζκηζηηθνχο θνξείο. 

 πλνιηθφο αξηζκφο δηαπηζησκέλσλ δηαξξνψλ, θινπψλ ή απσιεηψλ δεδνκέλσλ 

πειαηψλ. 

 Αλ ν νξγαληζκφο δελ έρεη εληνπίζεη ηπρφλ ηεθκεξησκέλεο θαηαγγειίεο, αξθεί κηα 

ζχληνκε δήισζε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο. 

 

GRI 419: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 2016 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 419-1: ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΝΟΜΟΤ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

ΣΟΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Να αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 εκαληηθά πξφζηηκα θαη κε ρξεκαηηθέο θπξψζεηο γηα κε ζπκκφξθσζε κε λφκνπο θαη 

/ ή θαλνληζκνχο ζηνλ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα φζνλ αθνξά:  

- πλνιηθή ρξεκαηηθή αμία ζεκαληηθψλ πξνζηίκσλ. 

- πλνιηθφο αξηζκφο κε ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ. 

- Τπνζέζεηο πνπ ππνβάιινληαη κέζσ κεραληζκψλ επίιπζεο δηαθνξψλ. 
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 Αλ ν νξγαληζκφο δελ έρεη εληνπίζεη ηπρφλ κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη / ή 

ηνπο θαλνληζκνχο, αξθεί κηα ζχληνκε δήισζε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο. 

 Σν πιαίζην θαηά ην νπνίν ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθά πξφζηηκα θαη κε ρξεκαηηθέο 

θπξψζεηο. 

 

FS6: ΠΟΟΣΟ ΣΟΤ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΔ ΓΡΑΜΜΔ ΚΑΣΑ 

ΔΗΓΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ, ΜΔΓΔΘΟ (Δ.Γ. ΜΗΚΡΟ / ΜΜΔ / ΜΔΓΑΛΟ) ΚΑΗ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ 

1. Πξνζδηνξίζηε κε πνηνπο ηνκείο, πεξηθέξεηεο θαη κεγέζε εηαηξεηψλ ν νξγαληζκφο πνπ 

ππνβάιιεη ηελ έθζεζε αλαιακβάλεη νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο ζπλαιιαγέο ζην πιαίζην ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Σν κέγεζνο ηζρχεη κφλν ζε επηρεηξεκαηηθέο γξακκέο 

κε εκπνξηθέο θαη εηαηξηθέο πειάηεο θαη αλαθέξεηαη ζε κηθξνεπηρεηξήζεηο, κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο ή ζε κεγάινπο νξγαληζκνχο. 

2. Πξνζδηνξίζηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν νξγαληζκφο αλαθνξάο πξνζδηνξίδεη πνηνη ηνκείο 

θαη πεξηθέξεηεο είλαη δπλεηηθά πςεινί θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. (π.ρ. 

Παγθφζκηα Σξάπεδα ηαμηλνκήζεηο) 

3. Γηα θάζε ηνκέα θαη πεξηθέξεηα, πξνζδηνξίζηε ηε ζπλνιηθή αμία ηνπ ην ραξηνθπιάθην γηα 

ηηο επηρεηξεκαηηθέο γξακκέο. 

4. Αλαθέξεηε ηα αθφινπζα: 

• Ζ αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ γηα θάζε επηρεηξεκαηηθή γξακκή σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ 

ή σο ζπλνιηθή ρξεκαηηθή αμία βάζεη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ "ζην ηζνινγηζκφ" • 

• Ζ πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα θαζνξηζηεί εάλ έλαο ηνκέαο ή πεξηνρή 

παξνπζηάδεη έλα πςειφ πεξηβαιινληηθφ ή θνηλσληθφ επίπεδν επίπησζε 

• Παξέρεηε ιεπηνκέξεηεο ησλ ηαμηλνκήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηνρέο, 

κεγέζε θαη ηνπο ηνκείο. 

FS7: ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΟΤ 

ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΝΑ ΠΑΡΔΥΟΤΝ ΔΗΓΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΑΡΟΥΗΟ ΓΗΑ ΚΑΘΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΠΟΤ ΑΦΑΗΡΔΘΖΚΔ ΑΠΟ ΚΟΠΟ 

1. Απηφο ν δείθηεο απνθιείεη ηε δηαρείξηζε ηνπ ελεξγεηηθνχ δεδνκέλνπ φηη είλαη πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ δείθηε FS11 (Πνζνζηφ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ζεηηθφ θαη 

αξλεηηθφ πεξηβαιινληηθφ ή θνηλσληθφ έιεγρν). 

2. Δμεηάζηε ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην πνπ έρνπλ θνηλσληθφ φθεινο (π.ρ., 

πξνηηκεζηαθφο δαλεηζκφο, κεησκέλεο ηηκέο θ.ιπ.) εμαηξνπκέλσλ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ απαηηνχληαη απφ ην λφκν. 

3. Δμεηάζηε ηελ αμία απηψλ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

4. Δμεηάζηε ηπρφλ πξνλνκηαθνχο φξνπο ή εθπηψζεηο πνπ εθαξκφδνληαη (π.ρ. επί ησλ 

επηηνθίσλ). 

5. Δμεηάζηε ηνπο δηθαηνχρνπο απηψλ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

6. Αλαθέξεηε ηα αθφινπζα
43
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Καηάινγνο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαηαλεκεκέλσλ αλά επηρείξεζε line (ιηαληθή 

ηξαπεδηθή, εκπνξηθή θαη εηαηξηθή ηξαπεδηθή, αζθάιηζε) γηα θάζε: 

 - θνπφο, πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο θαη, θαηά πεξίπησζε, ην θνηλσληθή νκάδα ζηφρνπ • 

 - Ννκηζκαηηθή αμία (γηα πξντφληα) ή αξηζκφο ζπλαιιαγέο ή πειάηεο (γηα ππεξεζίεο). 

 - Σν πνζνζηφ απηήο ηεο αμίαο ζηε ζπλνιηθή ρξεκαηηθή αμία γηα θάζε γξακκή επηρείξεζεο. 

FS8: ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΟΤ 

ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΝΑ ΠΑΡΑΥΧΡΟΤΝ ΔΗΓΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΑ 

ΚΑΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΠΟΤ ΑΦΑΗΡΔΘΖΚΑΝ ΚΟΠΟ 

1. Δμαηξείηαη ε δηαρείξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εθφζνλ θαιχπηνληαη δείθηεο FS11 

(Πνζνζηφ ελεξγεηηθνχ πνπ ππφθεηηαη ζε ζεηηθφ θαη αξλεηηθφο πεξηβαιινληηθφο ή θνηλσληθφο 

έιεγρνο). 

2. Δμεηάζηε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην νξγαληζκφ 

αλαθνξάο κε πεξηβαιινληηθφ ελδηαθέξνλ (π.ρ. πηζησηηθέο θάξηεο ζπγγέλεηαο, επελδπηηθά 

θεθάιαηα, δηαπξαγκάηεπζε, πξάζηλα ελππφζεθα δάλεηα, πξνλνκηαθά δαλεηζκφο γηα βηψζηκε 

ζηέγαζε θ.ιπ.). Καηά ηνλ εληνπηζκφ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ εθαξκφδνληαη, λα 

θαζνξίζνπλ ηνλ ιφγν θαη ηνλ ηξφπν ην πξντφλ / ε ππεξεζία πξνζθέξεη πεξηβαιινληηθφ 

φθεινο. 

3. Δμεηάζηε ηελ αμία απηψλ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

4. Αλαθέξεηε ηα αθφινπζα: 

• Ζ ζπλνιηθή ρξεκαηηθή αμία ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ αλά επηρεηξεκαηηθή γξακκή. 

• Σν πνζνζηφ απηήο ηεο ηηκήο ζηε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ πξντφληα θαη ππεξεζίεο γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθή γξακκή. 

FS10: ΠΟΟΣΟ ΚΑΗ ΑΡΗΘΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΗ ΣΟ ΟΡΓΑΝΟ 

ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟ ΜΔ ΣΟ ΟΠΟΗΟ Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΚΘΔΔΧΝ 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ Ή ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ 

ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

1. Βαζηθά γηα ηε δηαρείξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εκπνξηθψλ θαη ηελ εηαηξηθή ηξαπεδηθή 

θαη ηελ αζθάιηζε. 

2. Πξνζδηνξίζηε ηα ηκήκαηα απηά ζε φιεο ηηο εθζέζεηο νξγάλσζε πνπ αιιειεπηδξνχλ κε 

εηαηξείεο πεξηβαιινληηθά ή θνηλσληθά δεηήκαηα ζε νιφθιεξν ην ζεζκηθφ φξγαλν 

ραξηνθπιάθην. 

3. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηαηξεηψλ ζε φιε ηελ πεξηνρή ραξηνθπιαθίνπ 

ηνπ ηδξχκαηνο πνπ αζρνινχληαλ κε ην νη αιιειεπηδξάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πιαίζην 

ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο πειάηεο / επελδπηέο / επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο φζνλ αθνξά 

ην πεξηβάιινλ θαη ην πεξηβάιινλ θνηλσληθνχο θηλδχλνπο θαη επθαηξίεο (πξψελ FS5). 

4. Πνζνηηθνπνηήζηε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα αθνζίσζεο απφ απφιπηε άπνςε ν αξηζκφο ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ απαζρνινχληαη θαη ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ
44
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εηαηξείεο έλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ραξηνθπιάθην. Απηφ ζα 

πξέπεη λα ππνινγίδεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αιιειεπηδξάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη δελ πξέπεη λα 

ππνινγίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε νκάδεο εηαηξείεο (π.ρ. εθδειψζεηο, 

ζεκηλάξηα, δειηία ηχπνπ θ.ιπ.). Ζ ςήθνο κε πιεξεμνχζην δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο 

"αιιειεπίδξαζε" γηα ην γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δεηνχκελνπ πνζνζηνχ ζε απηφ δείθηεο. 

5. Αλαθέξεηε ρσξηζηά ην πνζνζηφ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εηαηξείεο πνπ βξίζθνληαη ζην 

ραξηνθπιάθην ηνπ ηδξχκαηνο κε ην νπνίν ν νξγαληζκφο παξνρήο ζηνηρείσλ αζρνιείηαη κε ην 

πεξηβάιινλ ή θνηλσληθά δεηήκαηα. 

εκείσζε: Ο νξγαληζκφο πνπ ππνβάιιεη ηελ έθζεζε ζα πξέπεη επίζεο λα αλαθέξεη ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, αλ απηφ ζπκβαίλεη αζαθέο γηα ηνλ 

αλαγλψζηε ή δχζθνιν λα ππνινγηζηεί απφ ηνλ αλαγλψζηε παξνπζίαζε πιεξνθνξίεο. 

FS11: ΠΟΟΣΟ ΣΧΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΠΟΤ ΤΠΟΚΔΗΝΣΑΗ Δ ΘΔΣΗΚΖ 

ΚΑΗ ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ Ή ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ 

2.1 Ηζρχεη γηα νξγαληζκνχο κε δηαρείξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ιεηηνπξγίεο. 

2.2 Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη ηελ επζχλε εληφο ηεο αλαθνξάο νξγάλσζε ή εληφο εμσηεξηθψλ 

δηαρεηξηζηψλ θεθαιαίσλ γηα πεξηβαιινληηθφ θαη θνηλσληθφ έιεγρν ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ζηελ ΔΔ ραξηνθπιάθην. 

2.3 Πξνζδηνξίζηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε νξγάλσζε αλαθνξάο ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνβνιή 

θαη πνηα ηαμηλφκεζε ρξεζηκνπνηείηαη (π.ρ. ζεηηθή, αξλεηηθή, θαιχηεξε ζηελ ηάμε θ.ιπ.) γηα 

λα πεξηγξάςεη ηνπο ηχπνπο νζνλψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ. 

2.4 Βεβαησζείηε φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε νινθιεξσκέλε νζφλε (ε 

νπνία Πεξηιακβάλεη ην «πεξηβάιινλ» θαη ην «θνηλσληθφ») ππνινγηζκφ ησλ πνζνζηψλ απηνχ 

ηνπ δείθηε. 

2.5 Γηαζθάιηζε φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε πξνζέγγηζε δέζκεπζεο κφλν 

θαη δελ ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία ειέγρνπ (φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ) δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηνπο ππνινγηζκνχο. 

2.6 Δμεηάζηε ηνλ ιφγν κεηαμχ ηεο επέλδπζεο ηδίσλ ινγαξηαζκψλ θαη ηεο επέλδπζε γηα 

ινγαξηαζκφ ηξίηνπ. Δάλ επελδχζεηο ζε γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, απνηεινχλ ζεκαληηθφ πνζφ 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πιαίζην απηνχ ηνπ δείθηε, ζεκεηψζηε απηφ 

φηαλ απνθαιχπηεη ηνλ δείθηε. 

2.7 Αλαθέξαηε ηελ θαηαλνκή ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θάησ ηνπ 

δηαρείξηζεο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο κε βάζε: 

• Σνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππφθεηληαη ζε ζεηηθή πεξηβαιινληηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη / ή θνηλσληθή νζφλε. 

• Σνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππφθεηληαη ζε αξλεηηθέο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη / ή θνηλσληθή νζφλε.  

• Σνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππφθεηληαη ζε ζεηηθή θαη αξλεηηθή 

ζπλεηζθνξά αξλεηηθή πεξηβαιινληηθή θαη / ή θνηλσληθή νζφλε.  

• Να ζπκπεξηιεθζεί νξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ζεηηθφ θαη 

αξλεηηθφ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν ηνπ νξγαληζκνχ. ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα δειψζεη εάλ 

ππάξρεη θάπνηα απφ ηηο νζφλεο απαηηνχληαη απφ ην λφκν
45
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3.3 ύλδεζε Με Σηο Καηεπζύληεξηεο  Αξρεο Σνπ ΟΖΔ Γηα Σηο Δπηρεηξεκαηηθεο 

Γξαζηεξηνηεηεο Καη Σα Αλζξσπηλα Γηθαησκαηα, 2011 
Οη Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ζπζρεηίδνληαη κε ην έγγξαθν «Guiding Principles on Business 

and Human Rights, Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” 

Framework», 2011, ζε δηάθνξνπο ηχπνπο Σππνπνηεκέλσλ Γεκνζηνπνηήζεσλ. Αθνινπζεί 

ζχλνςε ησλ Σππνπνηεκέλσλ Γεκνζηνπνηήζεσλ κε ην αληίζηνηρν πεξηερφκελν: 

ΓΔΝΗΚΔ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ 

 ηξαηεγηθή θαη Αλάιπζε: GRI 102-14. 

 Γηαθπβέξλεζε: GRI 102-29. 

ΔΗΓΗΚΔ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ 

 Γεκνζηνπνηήζεηο ηεο Γηνηθεηηθήο Πξνζέγγηζεο: GRI 103 

 Καηεγνξία: Πεξηβάιινλ 

      –– Πεξηβαιινληηθή Αμηνιφγεζε Πξνκεζεπηψλ: GRI 308-1, Δηδηθέο Οδεγίεο γηα ηηο 

Γεκνζηνπνηήζεηο ηεο Γηνηθεηηθήο Πξνζέγγηζεο. 

      –– Μεραληζκνί Γηαρείξηζεο Αλαθνξψλ γηα ην Πεξηβάιινλ: GRI 103-2, Δηδηθέο Οδεγίεο 

γηα ηηο Γεκνζηνπνηήζεηο ηεο Γηνηθεηηθήο Πξνζέγγηζεο. 

 

 Καηεγνξία: Κνηλσλία 

 

Τπνθαηεγνξία: Δξγαζηαθέο Πξαθηηθέο θαη Αμηνπξεπήο Δξγαζία 

      –– Αμηνιφγεζε Πξνκεζεπηψλ γηα Δξγαζηαθέο Πξαθηηθέο: GRI 414-1, GRI 414-2, Δηδηθέο 

Οδεγίεο γηα ηηο Γεκνζηνπνηήζεηο ηεο Γηνηθεηηθήο Πξνζέγγηζεο. 

 

      –– Μεραληζκνί Γηαρείξηζεο Αλαθνξψλ γηα Δξγαζηαθέο Πξαθηηθέο: GRI 103-2, Δηδηθέο 

Οδεγίεο γηα ηηο Γεκνζηνπνηήζεηο ηεο Γηνηθεηηθήο Πξνζέγγηζεο. 

 

Τπνθαηεγνξία: Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα: φιεο νη δεκνζηνπνηήζεηο. 

 

Τπνθαηεγνξία: Κνηλσλία. 

     –– Αμηνιφγεζε Πξνκεζεπηψλ βάζεη ησλ θνηλσληθψλ ηνπο επηδξάζεσλ: GRI 414-1, 

G4-SO10, Δηδηθέο Οδεγίεο γηα ηηο Γεκνζηνπνηήζεηο ηεο Γηνηθεηηθήο Πξνζέγγηζεο. 

 

     –– Μεραληζκνί Γηαρείξηζεο Αλαθνξψλ γηα Κνηλσληθέο Δπηδξάζεηο: GRI 103-2, Δηδηθέο 

Οδεγίεο γηα ηηο Γεκνζηνπνηήζεηο ηεο Γηνηθεηηθήο Πξνζέγγηζεο. 
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4ν ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

 

ΑΝΑΦΟΡΔ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 
 

4.1 Αλαθνξέο Διιεληθώλ Σξαπεδώλ  

Σν εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο επηθεληξψλεηαη ζην πσο αιιά θαη ζην εάλ νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο εθαξκφδνπλ ην λφκν πεξί γλσζηνπνίεζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εθζέζεσλ ζηελ Διιάδα κέζσ ηεο ζχληαμεο θαηαζηάζεσλ/εθζέζεσλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο ε νπνία απνηειεί ηκήκα ηεο έθζεζεο δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Χο πξψην βήκα ε έξεπλα είρε ηελ επηζθφπεζε ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ απφ 

ηζηνζειίδεο ησλ Σξαπεδψλ θαη άιιεο πεγέο, κε απψηεξσ ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε θαη ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ φζν ην δπλαηφλ πην πξφζθαησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ 

(θαηαζηάζεσλ) πνπ δεκνζηεχνπλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο. Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο έξεπλαο 

επηθεληξψζεθε ζην εάλ νη ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο ηνπ λφκνπ πεξί κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζα 

πξέπεη λα ηνληζηεί φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο ηξαπεδψλ πνπ δελ εληνπίζηεθε ε ζρεηηθή έθζεζε, 

δηφηη απιψο δε ζπληάζζεηαη θαη δε δεκνζηεχεηαη απφ ηελ ηξάπεδα, έγηλε πξνζπάζεηα 

εληνπηζκνχ ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ δεκνζηεπκέλσλ κε 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή δεκνζίεπζεο. Δπηπξφζζεηα έγηλε 

ηειεθσληθή θαη ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κε ηνπο αξκφδηνπο ησλ ηξαπεδψλ γηα 

επηβεβαίσζε/δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ην έηνο 2019. 

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο νη νπνίεο επηιέρζεθαλ γηα ηελ έξεπλά καο είλαη νη εμήο: 

 ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ  

 

 ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ 

 

 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

 

 ALPHA BANK 

 

 EUROBANK 

 

 ATTICA BANK 

 

 ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΡΑΜΑ 

 

 ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ 

 

 ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

 

 ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΡΓΗΣΑ 
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 ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ 

 

 ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ 

 

ην παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο. ηε πξψηε ζηήιε 

αλαθέξνπκε ηε θαηεγνξία ηεο γλσζηνπνηήζεο, ζηε δεχηεξε ζηήιε αλαθέξνπκε ηε πεξηγξαθή 

ηεο γλσζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ πξνηχπσλ GRI Standards, 

ζηε ηξίηε ζηήιε αλαθέξνπκε ην θσδηθφ ηεο γλσζηνπνίεζεο, ελψ ζηηο ππφινηπεο ζηήιεο 

αλαθέξνπκε ηηο εξεπλεζείζεο ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη ην έηνο πνπ αθνξά ε ζρεηηθή έθζεζε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηξάπεδα γλσζηνπνηεί ηελ αληίζηνηρε πιεξνθφξεζε ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα ηνπ λφκνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν ηνπ πίλαθα ην ζχκβνιν ✓. 

ηελ πεξίπησζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο (κε αλαθνξά) ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχκβνιν Υ. ηε 

πεξίπησζε ηεο κεξηθήο ζπκκφξθσζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχκβνιν ✓ ;. Σέινο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε γλσζηνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηε ζπγθεθξηκέλε ειιεληθή ηξάπεδα ζην 

ηεηξαγσλάθη αλαγξάθεηαη ην ιεθηηθφ «ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ». Οη πίλαθεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη είλαη νη εμήο: 

 

 ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΝΧΣΟΠΟΗΉΔΗ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΜΔ 500 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΑΝΧ 

 

 ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΗ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΜΔ 500 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

ΚΑΗ ΑΝΧ 

 

 ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΗ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΜΔ 500 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΚΑΣΧ 

 

 ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΗ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΜΔ 500 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

ΚΑΗ ΚΑΣΧ 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΧ 

2018 

EUROBANK 

2018 

ALPHA 

BANK 

2018 

ATTICA 

BANK 

2018 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

2016 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ 

2018 

ΗΓΡΤΜΑ 2016 GRI 101 ✓ ✓ ✓  ✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

GRI 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟ 

ΠΡΟΦΗΛ 

Ολνκαζία Σνπ Οξγαληζκνχ GRI 102-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Γξαζηεξηφηεηεο, Μάξθεο, 

Πξντνληα Καη Τπεξεζίεο 

GRI 102-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Σνπνζεζία Σεο Έδξαο GRI 102-3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Θέζε Σσλ Δξγαζηψλ GRI 102-4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ηδηνθηεζία Καη Ννκηθή 

Μφξθε 

GRI 102-5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Αγνξέο Πνπ Δμππεξεηνχληαη GRI 102-6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Κιίκαθα Σεο Οξγάλσζεο GRI 102-7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Πιεξνθνξίεο Γηα Σνπο 

Δξγαδφκελνπο Καη Σνπο 

Λνηπνχο Δξγαδφκελνπο 

GRI 102-8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα GRI 102-9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

εκαληηθέο Αιιαγέο ηνλ 

Οξγαληζκφ Καη Σελ Αιπζίδα 

Δθνδηαζκνχ Σνπ 

GRI 102-10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Αξρά Σεο Πξνθχιαμεο Ζ 

Πξνζεγγηζε 

GRI 102-11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Δμσηεξηθέο Πξσηνβνπιίεο GRI 102-12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Μέιε Δλψζεσλ GRI 102-13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΦΟΡΕ ΕΛΛΗΝΘΚΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ /  77 
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ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΧ 

2018 

EUROBANK 

2018 

ALPHA 

BANK 

2018 

ATTICA 

BANK 

2018 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

2016 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ 

2018 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

GRI 102 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Γήισζε Απφ Αλψηεξν 

Τπεχζπλν Λήςεο Απνθάζεσλ 

GRI 102-14 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Βαζηθέο Δπηπηψζεηο, Κίλδπλνη 

Καη Δπθαηξίεο 

GRI 102-15 ✓   ✓  ✓ 

ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ 

ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

Σηκέο, Αξρέο, Πξφηππα Καη 

Καλφλεο πκπεξηθνξάο 

GRI 102-16 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Μεραληζκνί Γηα πκβνπιέο Καη 

Αλεζπρίεο Γηα Σε Γενληνινγία 

GRI 102-17 
   ✓  ✓ 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Γνκή Γηαθπβέξλεζεο GRI 102-18 ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

Δμνπζηνδνηεκέλε Αξρή GRI 102-19 
 ✓  ✓  ✓ 

Τπεχζπλε ε Δπίπεδν 

Δθηειεζηηθήο Δμνπζίαο Γηα 

Οηθνλνκηθά, Πεξηβαιινληηθά 

Καη Κνηλσληθά Θέκαηα 

GRI 102-20 
 ✓  ✓  ✓ 

πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο 

ρεηηθά Με Σα Οηθνλνκηθά, 

Πεξηβαιινληηθά Καη Κνηλσληθά 

Θέκαηα 

GRI 102-21 
 ✓  ✓  ✓ 

χλζεζε Σνπ Αλψηαηνπ 

Οξγάλνπ Γηαθπβέξλεζεο Καη 

Σσλ Δπηηξφπσλ Σνπ 

GRI 102-22 ✓   ✓  ✓ 

Πξφεδξνο Σνπ Άλσηαηνπ 

Οξγάλνπ Γηαθπβέξλεζεο 

GRI 102-23 
 ✓  ✓  ✓ 
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ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΧ 

2018 

EUROBANK 

2018 

ALPHA 

BANK 

2018 

ATTICA 

BANK 

2018 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

2016 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

GRI 102 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Οξίζηε Καη Δπηιέμηε Σν 

Αλψηαην ξγαλν Γηνίθεζεο 

GRI  102-24 
   ✓  ✓ 

πγθξνχζεηο πκθεξφλησλ GRI 102-25 
   ✓   

Ο Ρφινο Σνπ Αλψηαηνπ Φνξέα 

Γηαθπβέξλεζεο Γηα Σνλ 

Καζνξηζκφ Σνπ θνπνχ, Σσλ 

Αμίσλ Καη Σεο ηξαηεγηθήο 

GRI 102-26 
   ✓  ✓ 

πιινγηθή Γλψζε Σνπ 

Αλψηαηνπ Φνξέα 

Γηαθπβέξλεζεο 

GRI 102-27 
   ✓  ✓ 

Αμηνιφγεζε Σεο Απφδνζεο 

Σνπ Αλψηαηνπ Φνξέα 

Γηαθπβέξλεζεο 

GRI 102-28 
   ✓  ✓ 

Πξνζδηνξηζκφο Καη Γηαρείξηζε 

Οηθνλνκηθψλ, 

Πεξηβαιινληηθψλ Καη 

Κνηλσληθψλ Δπηπηψζεσλ 

GRI 102-29 
   ✓  ✓ 

Απνηειεζκαηηθφηεηα Σσλ 

Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλνπ 

GRI 102-30 
   ✓  ✓ 

Αλαζθφπεζε Οηθνλνκηθψλ, 

Πεξηβαιινληηθψλ Καη 

Κνηλσληθψλ Θεκάησλ 

GRI 102-31 
   ✓  ✓ 

Ο Ρφινο Σνπ Αλψηαηνπ Φνξέα 

Γηαθπβέξλεζεο ηελ Αλάθνξα 

Βησζηκφηεηαο 

GRI 102-32 
   ✓  ✓ 
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ΠΔΗΡΑΗΧ 

2018 

EUROBANK 

2018 

ALPHA 

BANK 

2018 

ATTICA 

BANK 

2018 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

2016 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

GRI 102 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Κνηλνπνίεζε Κξίζηκσλ 

Αλεζπρηψλ 

GRI 102-33 
 ✓  ✓  ✓ 

Φχζε Καη πλνιηθφο Αξηζκφο 

Κξίζηκσλ Αλεζπρηψλ 

GRI 102-34 
   ✓  ✓ 

Πνιηηηθέο Απνδνρψλ GRI 102-35 
   ✓  ✓ 

Γηαδηθαζία Πξνζδηνξηζκνχ 

Σεο Ακνηβήο 

GRI 102-36 
   ✓  ✓ 

πκκεηνρή Σσλ 

Δλδηαθεξνκέλσλ ε Ακνηβέο 

GRI 102-37 
   ✓  ✓ 

πλνιηθφο Λφγνο 

Αληηζηάζκηζεο 

GRI 102-38 
   ✓  ✓ 

Πνζνζηηαία Αχμεζε Σνπ 

Δηήζηνπ πλνιηθνχ Πνζνζηνχ 

Απνδεκίσζεο 

GRI 102-39 
   ✓  ✓ 

 

 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ 

ΜΔΡΧΝ 

Καηάινγνο Οκάδσλ 

Δλδηαθεξνκέλσλ 

GRI 102-40 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

πκθσλίεο πιινγηθήο 

Γηαπξαγκάηεπζεο 

GRI 102-41 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Πξνζδηνξηζκφο Καη Δπηινγή 

Δλδηαθεξνκέλσλ 

GRI 102-42 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Πξνζέγγηζε ηελ Δκπινθή 

Σσλ Δλδηαθεξφκελσλ Μεξψλ 

GRI 102-43 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Κχξηα Θέκαηα Καη 

Πξνβιεκαηηζκνί Πνπ Σέζεθαλ 

GRI 102-44 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΧ 

2018 

EUROBANK 

2018 

ALPHA 

BANK 

2018 

ATTICA 

BANK 

2018 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

2016 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

GRI 102 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Οληφηεηεο Πνπ 

Πεξηιακβάλνληαη ηηο 

Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο 

GRI 102-45 ✓ ✓ ✓ 
✓ 

✓ ✓ 

Καζνξηζκφο Πεξηερνκέλνπ 

Αλαθνξάο Καη Οξίσλ 

Θέκαηνο 

GRI 102-46 ✓ ✓ ✓ 
✓ 

✓ ✓ 

Καηάινγνο Θεκάησλ Τιηθνχ GRI 102-47 ✓ ✓ ✓ 
✓ 

✓ ✓ 

Αλαδηαηππψζεηο 

Πιεξνθνξίσλ 

GRI 102-48 ✓ ✓ ✓ 
✓ 

✓ ✓ 

Αιιάγεο ηελ Αλαθνξά GRI 102-49 ✓ ✓ ✓ 
✓ 

✓ ✓ 

Πεξίνδνο Αλαθνξάο GRI 102-50 ✓ ✓ ✓ 
✓ 

✓ ✓ 

Ζκεξνκελία Σεο Πην 

Πξφζθαηεο Έθζεζεο 

GRI 102-51 ✓ ✓ ✓ 
✓ 

✓ ✓ 

Κχθινο Αλαθνξάο GRI 102-52 ✓ ✓ ✓ 
✓ 

✓ ✓ 

εκείν Δπαθήο Γηα Δξσηήζεηο 

ρεηηθά Με Σελ Αλαθνξά 

GRI 102-53 ✓ ✓ ✓ 
✓ 

✓ ✓ 

Αμηψζεηο Τπνβνιήο 

Δθζέζεσλ χκθσλα Με Σα 

Standards GRI 

GRI 102-54 ✓ ✓ ✓ 
 

✓ 
 

Γείθηεο Πεξηερνκέλνπ GRI GRI 102-55 ✓ ✓ ✓ 
 

✓ 
 

Δμσηεξηθή Γηαζθάιηζε GRI 102-56 ✓ ✓ ✓ 
 

✓ 
✓ 
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BANK 

2018 
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2016 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ 

2018 

 

 

GRI 103: 

  

ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  

Δπεμήγεζε Σνπ Τιηθνχ Θέκαηνο 

Καη Σνπ Οξίνπ Σνπ 

GRI 103-01 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ζ Πξνζέγγηζε Σεο Γηαρείξηζεο Καη 

Σα πζηαηηθά Σεο 

GRI 103-02 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Αμηνιφγεζε Σεο Πξνζέγγηζεο 

Γηαρείξηζεο 

GRI 103-03 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

ΠΗΝΑΚΑ 6 ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΝΧΣΟΠΟΗΉΔΗ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΜΔ 500 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΑΝΧ 
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ΚΧΓΗΚΟ 
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BANK 
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ΣΡΑΠΔΕΑ 

2016 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ 

2018 

 

 

 

 

GRI 200 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 

 

 

 

 

 

GRI 201: 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ 

ΔΠΗΓΟΔΗ 

 

Απεπζείαο Οηθνλνκηθή Αμία Πνπ 

Παξάγεηαη Καη Γηαλέκεηαη     

GRI 201-01 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Γεκνζηνλνκηθέο Δπηπηψζεηο Καη 

Άιινη Κίλδπλνη Καη Δπθαηξίεο 

Λφγσ Σεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

GRI 201-02 ✓     ✓ 

Καζεζηψο Καζνξηζκέλσλ Παξνρψλ 

Καη Αιια πληαμηνδνηηθά 

Πξνγξάκκαηα 

GRI 201-03 
   ✓  ✓ 

Υξεκαηνδνηηθή πλδξνκή Απν Σελ 

Κπβέξλεζε 

GRI 201-04 
    ✓ ✓ 

 

GRI 202: 

 ΠΑΡΟΤΗΑ 

ΑΓΟΡΑ 

 

Πνζνζηφ Βαζηθνχ Μηζζνχ Αλά 

Φχιν ε χγθξηζε Με Σνλ Σνπηθφ 

Καηψηαην Μηζζφ 

GRI 202-01 
    ✓  

Πνζνζηφ Αλσηέξσλ ηειερψλ Πνπ 

Έρνπλ Πξνζιεθζεί Απν Σελ Σνπηθή 

Κνηλφηεηα 

GRI 202-02 
    ✓  

 GRI 203: 

ΔΜΜΔΔ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ  

Τπνζηεξηδφκελεο Δπελδχζεηο Καη 

Τπεξεζίεο Τπνδνκήο 

GRI 203-01 ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
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GRI 200 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 

 

GRI 203: ΔΜΜΔΔ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ  

εκαληηθέο Έκκεζεο 

Οηθνλνκηθέο Δπηπηψζεηο 

GRI 203-02 ✓ ✓  ✓ 
✓ 

✓ 

GRI 204: ΠΡΑΚΣΗΚΔ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Πνζνζηφ Γαπαλψλ Γηα Σνπο 

Σνπηθνχο Πξνκεζεπηέο 

GRI 204-01  ✓  
 

✓ 
 

 

 

 

GRI 205: 

 ΑΝΣΗ-ΓΗΑΦΘΟΡΑ 

Δπηρεηξήζεηο Αμηνινγνχκελεο 

Γηα Κηλδχλνπο Πνπ 

ρεηίδνληαη Με Σε Γηαθζνξά 

GRI 205-01    ✓;   

Δπηθνηλσλία Καη Καηάξηηζε 

ρεηηθά Με Σηο Πνιηηηθέο Καη 

Σηο Γηαδηθαζίεο Καηα Σεο 

Γηαθζνξάο 

GRI 205-02    ✓   

Δπηβεβαησκέλα Πεξηζηαηηθά 

Γηαθζνξάο Καη Δλέξγεηεο 

GRI 205-03    
   

GRI 206: 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ 

ΣΖ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΖ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

Ννκηθέο Δλέξγεηεο Γηα 

πκπεξηθνξέο Αληίζεηεο Πξνο 

Σνλ Αληαγσληζκφ, 

Αληηκνλνπσιηαθέο Καη 

Μνλνπσιηαθέο Πξαθηηθέο 

GRI 206-01     
  

GRI 300: 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣ

ΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 

GRI 301: 

 ΤΛΗΚΑ 

Τιηθά Πνπ Υξεζηκνπνηνχληαη 

Καηά Βάξνο Ζ γθν 

GRI 301-01 ✓ ✓   
  

Αλαθπθισκέλα Τιηθά 

Δηζφδνπ Πνπ 

Υξεζηκνπνηνχληαη 

GRI 301-02 ✓   ✓  ✓ 
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ΠΔΗΡΑΗΧ 

2018 

EURO 

BANK 

2018 

ALPHA BANK 

2018 

ATTICA 

BANK 

2018 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

2016 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 300: 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣ

ΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 

GRI 301: 

 ΤΛΗΚΑ 

Αλαθηήζεληα Πξντφληα Καη 

Τιηθα πζθεπαζίαο Σνπο 

GRI 301-03 
      

 

 

GRI 302:  

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Καηαλάισζε Δλέξγεηαο ηνλ 

Οξγαληζκφ 

GRI 302-01 ✓ ✓ ✓ ✓   

Καηαλάισζε Δλέξγεηαο Δθηφο 

Σνπ Οξγαληζκνχ 

GRI 302-02 ✓      

Έληαζε Δλέξγεηαο GRI 302-03 ✓      

Μείσζε Σεο Καηαλάισζεο 

Δλέξγεηαο 

GRI 302-04 ✓   ✓  ✓ 

 

 

GRI 303: 

 ΝΔΡΟ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΔΗ 

Αιιειεπηδξάζεηο Με Σν Νέξν 

Χο Κνηλφο Πφξνο 

GRI 303-01 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

Γηαρείξηζε Σσλ Δπηπηψζεσλ 

Πνπ ρεηίδνληαη Με Σελ 

Απφξξηςε Σσλ Τδάησλ 

GRI 303-02 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

Απφζπξζε Νέξνπ GRI 303-03 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

Απνρέηεπζε Νέξνπ GRI 303-04 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

Καηαλάισζε Νεξνπ GRI 303-05 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
✓ ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
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GRI 300: 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣ

ΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 304: 

ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ 

Λεηηνπξγηθνί Υψξνη Πνπ 

Αλήθνπλ, Μηζζψλνληαη, 

Γηαρεηξίδνληαη Ζ 

Πξνζηαηεχνληαη ε 

Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο 

Καη Πεξηνρέο Τςειήο 

Βηνπνηθηιφηεηαο Δθηφο 

Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ 

GRI 304-01 
      

εκαληηθέο Δπηπηψζεηο 

Γξαζηεξηνηήησλ, Πξντφλησλ 

Καη Τπεξεζηψλ ηε 

Βηνπνηθηιφηεηα 

GRI 304-02 ✓   ✓   

Πξνζηαηεπφκελα Ζ 

Απνθαηεζηεκέλα 

Δλδηαηηήκαηα 

GRI 304-03 ✓      

Σν Δίδνο Red List Σεο Iucn  

(International Union For 

Conservation Of Nature)  Καη 

Σα Δζληθά Δίδε Σσλ 

Καηαζηάζεσλ Γηαηήξεζεο Με 

Δλδηαηηήκαηα ε Πεξηνρέο 

Πνπ Πιήηηνληαη Απφ 

Γξαζηεξηφηεηεο 

GRI 304-04 
      

GRI 305: 

 ΔΚΠΟΜΠΔ 
Άκεζεο ( Καηεγνξία 1) 

Δθπνκπέο Αεξησλ 

Θεξκνθεπίνπ  

GRI 305-01 ✓  ✓    
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GRI 300: 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣ

ΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 305: 

 ΔΚΠΟΜΠΔ 

Έκκεζε Δλέξγεηα (Καηεγνξία 2) 

Δθπνκπέο Αεξίσλ Σνπ Θεξκνθεπίνπ 

GRI 305-02 ✓  ✓    

Άιιεο Έκκεζεο (Καηεγνξία 3) 

Δθπνκπέο Ghg 

GRI 305-03 ✓   
   

Έληαζε Δθπνκπψλ Αεξηψλ 

Θεξκνθεπίνπ 

GRI 305-04 ✓   ✓;   

Μείσζε Σσλ Δθπνκπψλ Ghg GRI 305-05 ✓   ✓;   

Δθπνκπέο Οπζηψλ Πνπ 

Καηαζηξέθνπλ Σν δνλ (Ods) 

GRI 305-06 ✓    
  

Σα Ομείδηα Σνπ Αδψηνπ (Nox), Σα 

Ομείδηα Σνπ Θείνπ (Sox) Καη Αιιεο 

εκαληηθέο Αηκνζθαηξηθέο 

Δθπνκπέο 

GRI 305-07 ✓    
  

 

 

 

 

GRI 306: 

ΔΚΦΡΑΞΔΗ ΚΑΗ 

ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

Απφξξηςε Νεξνχ Απν Σελ Πνηφηεηα 

Καη Σνλ Πξννξηζκφ 

GRI 306-01     
  

Απφβιεηα Αλά Σχπν Καη Μέζνδν 

Απφξξηςεο 

GRI 306-02 ✓    
  

εκαληηθέο Γηαξξνέο GRI 306-03     
  

Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ GRI 306-04     
  

Τδάηηλα ψκαηα Πνπ Δπεξεάδνληαη 

Απν Σελ Δθξνή Ζ / Καη Σελ 

Απoξξνή 

GRI 306-05     
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GRI 300: 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣ

ΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

GRI 307: 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

Με πκκφξθσζε Με Σνπο 

Πεξηβαιινληηθνχο Νφκνπο 

Καη Καλνληζκνχο 

GRI 307-01     
  

 

 

 

 

GRI 308: 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Νένη Πξνκεζεπηέο Πνπ 

Δμεηάζηεθαλ Με 

Πεξηβαιινληηθά Κξηηήξηα Ο 

Οξγαληζκφο Να Αλαθεξζνχλ 

Πιεξνθνξίεο ρεηηθά Με Σν 

Πνζνζηφ Νέσλ Πξνκεζεπηψλ 

Πνπ Δμεηάζηεθαλ Βάζεη 

Πεξηβαιινληηθψλ Κξηηεξίσλ 

GRI 308-01     
  

Αξλεηηθέο Πεξηβαιινληηθέο 

Δπηπηψζεηο ηελ Αιπζίδα 

Δθνδηαζκνχ Καη Μέηξα Πνπ 

Έρνπλ Λεθζεί 

GRI 308-02    ✓   

 

 

 

GRI 400: 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 

 

 

GRI 401: 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

Νένο Τπάιιεινο Μηζζψλεη 

Καη Σν Πξνζσπηθφ Σνπ 

Κχθινπ Δξγαζηψλ 

GRI 401-01 ✓ ✓ ✓ 
✓   

Παξνρέο Πνπ Παξέρνληαη 

ηνπο Τπαιιήινπο Πιήξνπο 

Απαζρφιεζεο Πνπ Γελ 

Παξέρνληαη ε Πξνζσξηλνχο 

Ή Μεξηθήο Απαζρφιεζεο 

Δξγαδφκελνπο 

GRI 401-02  ✓  
   

Γνληθά Άδεηα GRI 401-03  ✓  
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2018 
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GRI 400: 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

GRI 402: ΥΔΔΗ 

ΔΡΓΑΗΑ / 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

Διάρηζηεο Πεξίνδνη Δηδνπνίεζεο ρεηηθά 

Με Σηο Λεηηνπξγηθέο Αιιαγέο 

GRI 402-1    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 403: 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ

Ζ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Σεο Τγείαο Καη Σεο 

Αζθάιεηαο ηελ Δξγαζία 

GRI 403-01 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

✓ 
✓ 

✓ 

Πξνζδηνξηζκφο Κηλδχλνπ, Αμηνιφγεζε 

Κηλδχλνπ Καη Έξεπλα Πεξηζηαηηθψλ 

GRI 403-02 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
✓ ✓ ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

Τπεξεζίεο Δπαγγεικαηηθήο Τγείαο GRI 403-03 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

✓ ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

πκκεηνρή Σσλ Δξγαδνκέλσλ, 

Γηαβνχιεπζε Καη Δπηθνηλσλία ρεηηθά  Με 

Σελ Τγεία Καη Σελ Αζθάιεηα ηελ 

Δξγαζία 

GRI 403-04 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

✓ ✓ ✓ 

Δθπαίδεπζε Δξγαδφκελσλ ρεηηθά Με Σελ 

Τγεία Καη Σελ Αζθάιεηα ηελ Δξγαζία 

GRI 403-05 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

✓ ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
✓ 

Πξνψζεζε Σεο Τγείαο Σσλ Δξγαδφκελσλ GRI 403-06 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

✓ ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
✓ 

Πξφιεςε Καη Μεηξηαζκφο Σσλ 

Δπηπηψζεσλ Σεο Τγείαο Καη Σεο 

Αζθάιεηαο ηελ Δξγαζία Πνπ πλδένληαη 

Άκεζα Με Σηο Δπηρεηξεκαηηθέο ρέζεηο 

GRI 403-07 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

✓ ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
✓ 

Οη Δξγαδφκελνη Πνπ Καιχπηνληαη Απφ 

Έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Σεο Τγείαο Καη 

Σεο Αζθάιεηαο ηελ Δξγαζία 

GRI 403-08 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

✓ ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
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GRI 400: 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

GRI 403: 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

Σξαπκαηηζκνί Πνπ 

ρεηίδνληαη Με Σελ Δξγαζία 

GRI 403-09 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

Δξγαηηθή Καθά Τγεία GRI 403-10 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

 

 

 

GRI 404: 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Μέζεο ξεο Δθπαίδεπζεο 

Αλά Έηνο Άλα Τπάιιειν 

GRI 404-01 ✓ ✓ ✓ ✓; ✓  

Πξνγξάκκαηα Αλαβάζκηζεο 

Σσλ Γεμηνηήησλ Σσλ 

Δξγαδνκέλσλ Καη 

Πξνγξάκκαηα Βνήζεηαο 

Μεηάβαζεο 

GRI 404-02 
 ✓  ✓   

Πνζνζηφ Δξγαδνκέλσλ Πνπ 

Λακβάλνπλ Σαθηηθέο 

Αμηνινγήζεηο Απφδνζεο Καη 

Δμέιημεο Σεο ηαδηνδξνκίαο 

GRI 404-03 
 ✓   ✓  

 

GRI 405: ΠΟΗΚΗΛΗΑ 

ΚΑΗ ΗΟΣΖΣΑ 

ΔΤΚΑΗΡΗΧΝ 

Γηαθνξεηηθφηεηα Φνξέσλ 

Γηαθπβέξλεζεο Καη 

Δξγαδνκέλσλ 

GRI 405-01 
   ✓; ✓  

Λφγνο Βαζηθνχ Μηζζνχ Καη 

Ακνίβεο Σσλ Γπλαηθψλ ηνπο 

Άλδξεο 

GRI 405-02 
    ✓  

GRI 406: ΜΖ 

ΓΗΑΚΡΗΒΧΖ 

Πεξηζηαηηθά Γηαθξίζεσλ Καη 

Γηνξζσηηθά Μέηξα Πνπ 

Διήθζεζαλ 

GRI 406-01 
    ✓  
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΧ 

2018 

EUROBANK 

2018 

ALPHA 

BANK 

2018 

ATTICA 

BANK 

2018 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

2016 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 400: 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

GRI 407: ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

ΣΖ ΤΝΓΔΖ ΚΑΗ 

ΤΛΛΟΓΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Πξάμεηο Καη Πξνκεζεπηέο 

ηνπο Οπνίνπο Μπνξεί Να 

Γηαθπβεπζεί Σν Γηθαίσκα Σεο 

Διεπζεξίαο Σνπ 

πλεηαηξίδεζζαη Καη Σσλ 

πιινγηθψλ 

Γηαπξαγκαηεχζεσλ 

GRI 407-01    ✓; ✓  

GRI 408: ΔΡΓΑΗΑ 

ΠΑΗΓΗΧΝ 

Δπηρεηξήζεηο Καη 

Πξνκεζεπηέο Πνπ Γηαηξέρνπλ 

εκαληηθφ Κίλδπλν Γηα 

πκβάληα Παηδηθήο Δξγαζίαο 

GRI 408-01     ✓  

GRI 409: 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΖ Ή 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ 

ΔΡΓΑΗΑ 

Δπηρεηξήζεηο Καη 

Πξνκεζεπηέο Πνπ Γηαηξέρνπλ 

εκαληηθφ Κίλδπλν Γηα 

Πεξηζηάηηθα 

Καηαλαγθαζηηθήο Ζ 

Τπνρξεσηηθήο Δξγαζίαο 

GRI 409-01     ✓  

GRI 410: ΠΡΑΚΣΗΚΔ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

Πξνζσπηθφ Αζθαιείαο 

Δθπαηδεπκέλν ε Πνιηηηθέο Ζ 

Γηαδηθαζίεο Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ 

GRI 410-01     ✓  

GRI 411: 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΧΝ 

ΠΡΟΧΠΧΝ 

Πεξηπηψζεηο Παξαβηάζεσλ 

Πνπ Αθνξνχλ Γηθαηψκαηα 

Σσλ Απηφρζνλσλ Λαψλ 

GRI 411-01       
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΧ 

2018 

EUROBANK 

2018 

ALPHA 

BANK 

2018 

ATTICA 

BANK 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

2016 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 400: 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 

 

 

 

 

GRI 412: 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

Πξάμεηο Πνπ Απνηέιεζαλ 

Αληηθείκελν Δπαλεμέηαζεο 

Σσλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ Ζ Δθηηκήζεσλ 

Αληίθηππνπ 

GRI 412-01 
      

Δθπαίδεπζε Δξγαδφκελσλ 

ρεηηθά Με Πνιηηηθέο Ζ 

Γηαδηθαζίεο Γηα Σα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα 

GRI 412-02  

✓ 

  ✓   

εκαληηθέο Δπελδπηηθέο 

πκθσλίεο Καη πκβάζεηο Πνπ 

Πεξηιακβάλνπλ Ρήηξεο Γηα Σα 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα Ζ 

Τπνβιήζεθαλ ε Έιεγρν 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

GRI 412-03 
      

GRI 413:  

ΣΟΠΗΚΔ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 

Λεηηνπξγίεο Με πκκεηνρή 

Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, 

Αμηνινγήζεηο Δπηπηψζεσλ Καη 

Αλαπηπμηαθά Πξνγξάκκαηα 

GRI 413-01 
      

Λεηηνπξγίεο Με εκαληηθέο 

Πξαγκαηηθέο Καη Πηζαλέο 

Αξλεηηθέο Δπηπηψζεηο ηηο 

Σνπηθέο Κνηλφηεηεο 

GRI 413-02 
    ✓  

GRI 414: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Νένη Πξνκεζεπηέο Πνπ 

Δμεηάζηεθαλ Με Κνηλσληθά 

Κξηηήξηα 

GRI 414-01 
   ✓;   

 
 



 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΦΟΡΕ ΕΛΛΗΝΘΚΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ /  92 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΧ 

2018 

EUROBANK 

2018 

ALPHA 

BANK 

2018 

ATTICA 

BANK 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

2016 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 400: 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

GRI 414: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Αξλεηηθέο Κνηλσληθέο 

Δπηπηψζεηο ηελ Αιπζίδα 

Δθνδηαζκνχ Καη Μέηξα Πνπ 

Έρνπλ Λεθζεί 

GRI 414-02 
   ✓;   

GRI 415: ΓΖΜΟΗΑ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

Πνιηηηθέο πκβνιέο GRI 415-01 
      

 

 

 

 

GRI 416: ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΠΔΛΑΣΧΝ 

Αμηνιφγεζε Σσλ Δπηπηψζεσλ 

ηελ Τγεία Καη Σελ Αζθάιεηα 

Σσλ Καηεγνξηψλ Πξντφλησλ 

Καη Τπεξεζηψλ 

GRI 416-01 
      

Πεξηπηψζεηο Με 

πκκφξθσζεο ρεηηθά Με Σηο 

Δπηπηψζεηο Σσλ Πξντφλησλ 

Καη Σσλ Τπεξεζηψλ ηελ 

Τγεία Καη Σελ Αζθάιεηα 

GRI 416-02 
      

 

 

 

GRI 417: ΔΜΠΟΡΗΑ 

ΚΑΗ ΔΠΗΖΜΑΝΖ 

Απαηηήζεηο Γηα Πιεξνθνξίεο 

Καη Δπηζήκαλζε Πξντφλησλ 

Καη Τπεξεζηψλ 

GRI 417-01 
 ✓   ✓  

Πεξηζηαηηθά Με 

πκκφξθσζεο ρεηηθά Με Σηο 

Πιεξνθνξίεο Γηα Πξντφληα 

Καη Τπεξεζίεο Καη Σελ 

Δπηζήκαλζε 

GRI 417-02 
 ✓   ✓  

Πεξηζηαηηθά Με 

πκκφξθσζεο ζνλ Αθνξά 

Σηο Δπηθνηλσλίεο Μάξθεηηλγθ 

GRI 417-03 
 ✓ ✓  ✓  
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΧ 

2018 

EUROBANK 

2018 

ALPHA 

BANK 

2018 

ATTICA 

BANK 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

2016 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ 

GRI 400: 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

GRI 418: ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΔΛΑΣΧΝ 

Τπνζηεξηδφκελεο Καηαγγειίεο 

ρεηηθά Με Παξαβηάζεηο Σεο 

Ηδησηηθήο Εσήο Σσλ Πειαηψλ 

Καη Απψιεηεο Γεδνκέλσλ 

Πειαηψλ 

 

GRI 418-01 

  ✓ ✓   

GRI 419: 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

Με πκκφξθσζε Με Νφκνπο 

Καη Καλνληζκνχο ηνλ 

Κνηλσληθφ Καη Οηθνλνκηθφ 

Σνκεα 

 

GRI 419-01 

  ✓ ✓; ✓  

 

Πνζνζηφ Σνπ Υαξηνθπιαθίνπ Γηα Δπηρεηξεζηαθέο 

Γξακκέο Καηά Δηδηθή Πεξηνρή, Μέγεζνο (Δ.Γ. Μίθξν / 

Μκε / Μεγάιν) Καη Αλά Σνκέα 

 

FS6 

    ✓  

 

Ννκηζκαηηθή Αμία Σσλ Πξντφλησλ Καη Σσλ 

Τπεξεζηψλ Πνπ Πξννξίδνληαη Να Παξέρνληαη Δηδηθφ 

Κνηλσληθφ Παξφρην Γηα Κάζε Δπηρεηξεκαηηθά Γξακκή 

Πνπ Αλαπηπρζνχλ Καηά Καζεζηψο 

 

 

FS7 

 ✓   ✓  

Ννκηζκαηηθή Αμία Σσλ Πξντφλησλ Καη Σσλ 

Τπεξεοηψσλ Πνπ Πξννξίδνληαη Να Παξέρνληαη Δηδηθφ 

Πεξηβαιινληηθφ Πξφβιεκα Γηα Κάζε Δπηρεηξεκαηηθή 

Γξακκή Πνπ Αλαπηπρζνχλ Καηά Καζεζηψο 

 

 

FS8 

✓ ✓   ✓  

Πνζνζηφ Καη Αξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ Πνπ Καιχπηνληαη 

ην Υαξηνθπιάθην Σνπ Οξγάλνπ Με Σνλ Οπνίν Ο 

Οξγαληζκφο Τπνβνιήο Δθζέζεσλ Δλδηαθέξνληαη ε 

Πεξηβαιινληηθά Ή Κνηλσληθά Θέκαηα 

 

 

FS10 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΧ 

2018 

EUROBANK 

2018 

ALPHA 

BANK 

2018 

ATTICA 

BANK 

ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

2016 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ 

 

 

GRI 400:  

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ  

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

Πνζνζηφ Σσλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ Πνπ Τπφθεηληαη ε 

Θεηηθή Καη Αξλεηηθή 

Πεξηβαιινληηθή Ή Κνηλσληθή 

Πξφβιεςε 

FS11 ✓    
  

εκεία Πξφζβαζεο ε Υακειφ 

Πιεζπζκνχο Ή Οηθνλνκηθά 

Μεηνλεθηεκέλνπο Σνκείο Καηά 

Σχπνπ 

FS13 ✓    ✓  

Πξσηνβνπιίεο Γηα Σε Βειηίσζε Σεο 

Πξφζβαζεο ηηο 

Υξεκαηνπηζησηηθέο Τπεξεζίεο Γηα 

Αλεπαξθνχκελνπο 

FS14 ✓  ✓  
  

 

ΠΗΝΑΚΑ 7 ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΝΧΣΟΠΟΗΉΔΗ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΜΔ 500 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΑΝΧ 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 

2018 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΡΑΜΑ 

2018 - 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΥΑΝΗΧΝ 

2017 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΚΑΡΓΗΣΑ 

2018 

ΗΓΡΤΜΑ 2016 GRI 101 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

GRI 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟ 

ΠΡΟΦΗΛ 

Ολνκαζία Σνπ Οξγαληζκνί GRI 102-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Γξαζηεξηφηεηεο, Μάξθεο, 

Πξντφληα Καη Τπεξεζίεο 

GRI 102-2 ✓; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓; 

Σνπνζεζία Σεο Έδξαο GRI 102-3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Θέζε Σσλ Δξγαζηψλ GRI 102-4 
      

Ηδηνθηεζία Καη Ννκηθή 

Μνξθή 

GRI 102-5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Αγνξέο Πνπ Δμππεξεηνχληαη GRI 102-6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Κιίκαθα Σεο Οξγάλσζεο GRI 102-7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Πιεξνθνξίεο Γηα Σνπο 

Δξγαδφκελνπο Καη Σνπο 

Λνηπνχο Δξγαδφκελνπο 

GRI 102-8 
      

Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα GRI 102-9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

εκαληηθέο Αιιαγέο ηνλ 

Οξγαληζκφ Καη Σελ Αιπζίδα 

Δθνδηαζκνχ Σνπ 

GRI 102-10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Αξρή Σεο Πξνθχιαμεο Ζ 

Πξνζέγγηζε 

GRI 102-11 
      

Δμσηεξηθέο Πξσηνβνπιίεο GRI 102-12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Μέιε Δλψζεσλ GRI 102-13 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 

2018 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΡΑΜΑ 

2018 - 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΥΑΝΗΧΝ 

2017 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΚΑΡΓΗΣΑ 

2018 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

GRI 102 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Γήισζε Απν Αλψηεξν 

Τπεχζπλν Λήςεο Απνθάζεσλ 

GRI 102-14 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Βαζηθέο Δπηπηψζεηο, Κίλδπλνη 

Καη Δπθαηξίεο 

GRI 102-15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ 

ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

Σηκέο, Αξρέο, Πξφηππα Καη 

Καλφλεο πκπεξηθνξάο 

GRI 102-16 ✓ ✓     

Μεραληζκνί Γηα πκβνπιέο Καη 

Αλεζπρίεο Γηα Σε Γενληνινγία 

GRI 102-17 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Γνκή Γηαθπβέξλεζεο GRI 102-18 ✓; ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Δμνπζηνδνηεκέλε Αξρή GRI 102-19 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Τπεχζπλε ε Δπίπεδν 

Δθηειεζηηθήο Δμνπζίαο Γηα 

Οηθνλνκηθά, Πεξηβαιινληηθά 

Καη Κνηλσληθά Θέκαηα 

GRI 102-20 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο 

ρεηηθέ Με Σα Οηθνλνκηθά, 

Πεξηβαιινληηθά Καη Κνηλσληάα 

Θέκαηα 

GRI 102-21 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

χλζεζε Σνπ Αλσηάηνπ 

Οξγάλνπ Γηαθπβέξλεζεο Καη 

Σσλ Δπηηξνπψλ Σνπ 

GRI 102-22 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Πξφεδξνο Σνπ Αλσηάηνπ 

Οξγάλνπ Γηαθπβέξλεζεο 

GRI 102-23 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 

2018 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΡΑΜΑ 

2018 - 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΥΑΝΗΧΝ 

2017 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΚΑΡΓΗΣΑ 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

GRI 102 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Οξίζηε Καη Δπηιέμηε Σν 

Αλψηαην ξγαλν Γηνίθεζεο 

GRI  102-24 
 ✓     

πγθξνχζεηο πκθεξφλησλ GRI 102-25 
      

Ο Ρφινο Σνπ Αλσηάηνπ 

Φνξέα Γηαθπβέξλεζεο Γηα 

Σνλ Καζνξηζκφ Σνπ θνπνχ, 

Σσλ Αμηψλ Καη Σεο 

ηξαηεγηθήο 

GRI 102-26 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

πιινγηθή Γλψζε Σνπ 

Αλσηάηνπ Φνξέα 

Γηαθπβέξλεζεο 

GRI 102-27 ✓ ✓     

Αμηνιφγεζε Σεο Απφδνζεο 

Σνπ Αλσηάηνπ Φνξέα 

Γηαθπβέξλεζεο 

GRI 102-28 
      

Πξνζδηνξηζκφο Καη 

Γηαρείξηζε Οηθνλνκηθψλ, 

Πεξηβαιινληηθψλ Καη 

Κνηλσληθψλ Δπηπηψζεσλ 

GRI 102-29 
✓; 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Απνηειεζκαηηθφηεηα Σσλ 

Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλνπ 

GRI 102-30 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Αλαζθφπεζε Οηθνλνκηθψλ, 

Πεξηβαιινληηθψλ Καη 

Κνηλσληθψλ Θεκάησλ 

GRI 102-31 
✓; 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ο Ρφινο Σνπ Αλσηάηνπ 

Φνξέα Γηαθπβέξλεζεο ηελ 

Αλαθνξά Βησζηκφηεηαο 

GRI 102-32 
  ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 

2018 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΡΑΜΑ 

2018 - 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΥΑΝΗΧΝ 

2017 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΚΑΡΓΗΣΑ 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

GRI 102 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Κνηλνπνίεζε Κξίζηκσλ 

Αλεζπρηψλ 

GRI 102-33 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Φχζε Καη πλνιηθφο Αξηζκφο 

Κξίζηκσλ Αλεζπρηψλ 

GRI 102-34 
✓; 

✓     

Πνιηηηθέο Απνδνρψλ GRI 102-35 
 ✓     

Γηαδηθαζία Πξνζδηνξηζκνχ 

Σεο Ακνηβήο 

GRI 102-36 
 ✓     

πκκεηνρή Σσλ 

Δλδηαθεξνκέλσλ ε Ακνηβέο 

GRI 102-37 
 ✓     

πλνιηθφο Λφγνο 

Αληηζηάζκηζεο 

GRI 102-38 
      

Πνζνζηηαία Αχμεζε Σνπ 

Δηήζηνπ πλνιηθνχ Πνζνζηνχ 

Απνδεκίσζεο 

GRI 102-39 
      

 

 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ 

ΜΔΡΧΝ 

Καηάινγνο Οκάδσλ 

Δλδηαθεξνκέλσλ 

GRI 102-40 
 ✓     

πκθσλίεο πιινγηθήο 

Γηαπξαγκάηεπζεο 

GRI 102-41 
      

Πξνζδηνξηζκφο Καη Δπηινγή 

Δλδηαθεξνκέλσλ 

GRI 102-42 
 ✓     

Πξνζέγγηζε ηελ Δκπινθή 

Σσλ Δλδηαθεξφκελσλ Μεξψλ 

GRI 102-43 
      

Κχξηα Θέκαηα Καη 

Πξνβιεκαηηζκνί Πνπ 

Σέζεθαλ 

GRI 102-44 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 

2018 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΡΑΜΑ 

2018 - 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΥΑΝΗΧΝ 

2017 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΚΑΡΓΗΣΑ 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

GRI 102 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Οληφηεηεο Πνπ 

Πεξηιακβάλνληαη ηηο 

Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο 

GRI 102-45 
 ✓     

Καζνξηζκφο Πεξηερνκέλνπ 

Αλαθνξάο Καη Οξίσλ 

Θέκαηνο 

GRI 102-46 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Καηάινγνο Θεκάησλ Τιηθνχ GRI 102-47 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Αλαδηαηππψζεηο 

Πιεξνθνξηψλ 

GRI 102-48 
      

Αιιαγέο ηελ Αλαθνξά GRI 102-49 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Πεξίνδνο Αλαθνξάο GRI 102-50 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ζκεξνκελία Σεο Πην 

Πξφζθαηεο Έθζεζεο 

GRI 102-51 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Κχθινο Αλαθνξάο GRI 102-52 
      

εκείν Δπαθήο Γηα Δξσηήζεηο 

ρεηηθά Με Σελ Αλαθνξά 

GRI 102-53 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Αμηψζεηο Τπνβνιήο 

Δθζέζεσλ χκθσλα Με Σα 

Standards Gri 

GRI 102-54 
      

Γείθηεο Πεξηερνκέλνπ GRI GRI 102-55 
      

Δμσηεξηθή Γηαζθάιηζε GRI 102-56 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 

2018 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΡΑΜΑ 

2018 - 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΥΑΝΗΧΝ 

2017 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΚΑΡΓΗΣΑ 

2018 

 

 

GRI 103: 

  

ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  

Δπεμήγεζε Σνπ Τιηθνχ Θέκαηνο 

Καη Σνπ Οξίνπ Σνπ 

GRI 103-01 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ζ Πξνζέγγηζε Σεο Γηαρείξηζεο Καη 

Σα πζηαηηθά Σεο 

GRI 103-02 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Αμηνιφγεζε Σεο Πξνζέγγηζεο 

Γηαρείξηζεο 

GRI 103-03 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

ΠΗΝΑΚΑ 8 ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΝΧΣΟΠΟΗΉΔΗ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΜΔ 500 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΚΑΣΧ 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 

2018 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΡΑΜΑ 

2018 - 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΥΑΝΗΧΝ 

2017 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΚΑΡΓΗΣΑ 

2018 

 

 

 

 

GRI 200 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 

 

 

 

 

 

GRI 201: 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ 

ΔΠΗΓΟΔΗ 

 

Απεπζείαο Οηθνλνκηθή Αμία Πνπ 

Παξάγεηαη Καη Γηαλέκεηαη     

GRI 201-01 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Γεκνζηνλνκηθήο Δπηπηψζεηο Καη 

Άιινη Κίλδπλνη Καη Δπθαηξίεο 

Λφγσ Σεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

GRI 201-02 
      

Καζεζηψο Καζνξηζκέλσλ Παξνρψλ 

Καη Άιια πληαμηνδνηηθά 

Πξνγξάκκαηα 

GRI 201-03 
✓; 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Υξεκαηνδνηηθή πλδξνκή Απν Σελ 

Κπβέξλεζε 

GRI 201-04 
      

 

GRI 202: 

 ΠΑΡΟΤΗΑ 

ΑΓΟΡΑ 

 

Πνζνζηφ Βαζηθνχ Μηζζνχ Αλά 

Φχιν ε χγθξηζε Με Σνλ Σνπηθφ 

Καηψηαην Μηζζφ 

GRI 202-01 
      

Πνζνζηφ Αλσηέξσλ ηειερψλ Πνπ 

Έρνπλ Πξνζιεθζεί Απν Σελ Σνπηθή 

Κνηλφηεηα 

GRI 202-02 
      

 GRI 203: 

ΔΜΜΔΔ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ  

Τπνζηεξηδφκελεο Δπελδχζεηο Καη 

Τπεξεζίεο Τπνδνκήο 

GRI 203-01 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 

2018 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΡΑΜΑ 

2018 - 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΥΑΝΗΧΝ 

2017 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΚΑΡΓΗΣΑ 

2018 

 

 

 

 

GRI 200 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 

 

GRI 203: ΔΜΜΔΔ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ  

εκαληηθέο Έκκεζεο 

Οηθνλνκηθέο Δπηπηψζεηο 

GRI 203-02 
 ✓     

GRI 204: ΠΡΑΚΣΗΚΔ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Πνζνζηφ Γαπαλψλ Γηα Σνπο 

Σνπηθνχο Πξνκεζεπηέο 

GRI 204-01 
✓; 

✓     

 

 

 

GRI 205: 

 ΑΝΣΗ-ΓΗΑΦΘΟΡΑ 

Δπηρεηξήζεηο Αμηνινγνχκελεο 

Γηα Κηλδχλνπο Πνπ 

ρεηίδνληαη Με Σε Γηαθζνξά 

GRI 205-01 
      

Δπηθνηλσλία Καη Καηάξηηζε 

ρεηηθά Με Σηο Πνιηηηθέο Καη 

Σηο Γηαδηθαζίεο Καηά Σεο 

Γηαθζνξάο 

GRI 205-02 
      

Δπηβεβαησκέλα Πεξηζηαηηθά 

Γηαθζνξάο Καη Δλέξγεηεο 

GRI 205-03 
      

GRI 206: 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ 

ΣΖ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΖ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

Ννκηθέο Δλέξγεηεο Γηα 

πκπεξηθνξέο Αληίζεηεο Πξνο 

Σνλ Αληαγσληζκφ, 

Αληηκνλνπσιηαθέο Καη 

Μνλνπσιηαθέο Πξαθηηθέο 

GRI 206-01 
      

GRI 300: 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣ

ΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 

GRI 301: 

 ΤΛΗΚΑ 

Τιηθά Πνπ Υξεζηκνπνηνχληαη 

Καηά Βάξνο Ζ γθν 

GRI 301-01 
      

Αλαθπθιψκελα Τιηθά 

Δηζφδνπ Πνπ 

Υξεζηκνπνηνχληαη 

GRI 301-02 
  ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 

2018 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΡΑΜΑ 

2018 - 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΥΑΝΗΧΝ 

2017 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΚΑΡΓΗΣΑ 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 300: 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣ

ΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 

GRI 301: 

 ΤΛΗΚΑ 

Αλαθηεζέληα Πξντφληα Καη 

Τιηθά πζθεπαζίαο Σνπο 

GRI 301-03 
      

 

 

GRI 302:  

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Καηαλάισζε Δλέξγεηαο ηνλ 

Οξγαληζκφ 

GRI 302-01 
      

Καηαλάισζε Δλέξγεηαο Δθηφο 

Σνπ Οξγαληζκνχ 

GRI 302-02 
      

Έληαζε Δλέξγεηαο GRI 302-03 
      

Μείσζε Σεο Καηαλάισζεο 

Δλέξγεηαο 

GRI 302-04 
  ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

GRI 303: 

 ΝΔΡΟ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΔΗ 

Αιιειεπηδξάζεηο Με Σν Νέξν 

Χο Κνηλφο Πφξνο 

GRI 303-01 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

Γηαρείξηζε Σσλ Δπηπηψζεσλ 

Πνπ ρεηίδνληαη Με Σελ 

Απφξξηςε Σσλ Τδάησλ 

GRI 303-02 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

Απφζπξζε Νεξνχ GRI 303-03 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

Απνρέηεπζε Νεξνχ GRI 303-04 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

Καηαλάισζε Νεξνχ GRI 303-05 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 

2018 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΡΑΜΑ 

2018 - 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΥΑΝΗΧΝ 

2017 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΚΑΡΓΗΣΑ 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 300: 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣ

ΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 304: 

ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ 

Λεηηνπξγηθνί Υψξνη Πνπ 

Αλήθνπλ, Μηζζψλνληαη, 

Γηαρεηξίδνληαη Ζ 

Πξνζηαηεχνληαη ε 

Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο 

Καη Πεξηνρέο Τςειήο 

Βηνπνηθηιφηεηαο Δθηφο 

Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ 

GRI 304-01 
      

εκαληηθέο Δπηπηψζεηο 

Γξαζηεξηνηήησλ, Πξντφλησλ 

Καη Τπεξεζηψλ ηε 

Βηνπνηθηιφηεηα 

GRI 304-02 
      

Πξνζηαηεπφκελα Ζ 

Απνθαηεζηεκελά 

Δλδηαηηήκαηα 

GRI 304-03 
      

Σν Δίδνο Red List Σεο Iucn  

(International Union For 

Conservation Of Nature)  Καη 

Σα Δζληθά Δίδε Σσλ 

Καηαζηάζεσλ Γηαηήξεζεο Με 

Δλδηαηηήκαηα ε Πεξηνρέο 

Πνπ Πιήηηνληαη Απφ 

Γξαζηεξηφηεηεο 

GRI 304-04 
      

GRI 305: 

 ΔΚΠΟΜΠΔ 
Άκεζεο ( Καηεγνξηα 1) 

Δθπνκπέο Αεξίσλ 

Θεξκνθεπίνπ  

GRI 305-01 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 

2018 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΡΑΜΑ 

2018 - 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΥΑΝΗΧΝ 

2017 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΚΑΡΓΗΣΑ 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 300: 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣ

ΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 305: 

 ΔΚΠΟΜΠΔ 

Έκκεζε Δλέξγεηα (Καηεγνξία 

2) Δθπνκπέο Αεξίσλ Σνπ 

Θεξκνθεπίνπ 

GRI 305-02 
      

Άιιεο Έκκεζεο (Καηεγνξία 3) 

Δθπνκπέο Ghg 

GRI 305-03 
      

Έληαζε Δθπνκπψλ Αεξίσλ 

Θεξκνθεπίνπ 

GRI 305-04 
      

Μείσζε Σσλ Δθπνκπψλ Ghg GRI 305-05 
      

Δθπνκπέο Οπζηψλ Πνπ 

Καηαζηξέθνπλ Σν δνλ (Ods) 

GRI 305-06 
      

Σα Ομείδηα Σνπ Αδψηνπ 

(Nox), Σα Ομείδηα Σνπ Θείνπ 

(Sox) Καη Άιιεο εκαληηθέο 

Αηκνζθαηξηθέο Δθπνκπέο 

GRI 305-07 
      

 

 

 

 

GRI 306: ΔΚΦΡΑΞΔΗ 

ΚΑΗ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

Απφξξηςε Νεξνχ Απφ Σελ 

Πνηφηεηα Καη Σνλ Πξννξηζκφ 

GRI 306-01 
      

Απφβιεηα Αλά Σχπν Καη 

Μέζνδν Απφξξηςεο 

GRI 306-02 
      

εκαληηθέο Γηαξξνέο GRI 306-03 
      

Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ 

Απνβιήησλ 

GRI 306-04 
      

Τδάηηθα ψκαηα Πνπ 

Δπεξεάδνληαη Απν Σελ Δθξνή 

Ή / Καη Σελ Απνξξνή 

GRI 306-05 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 

2018 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΡΑΜΑ 

2018 - 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΥΑΝΗΧΝ 

2017 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΚΑΡΓΗΣΑ 

2018 

 

 

 

 

GRI 300: 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣ

ΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

GRI 307: 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

Με πκκφξθσζε Με Σνπο 

Πεξηβαιινληηθνχο Νφκνπο 

Καη Καλνληζκνχο 

GRI 307-01 
      

 

 

 

 

GRI 308: 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Νένη Πξνκεζεπηέο Πνπ 

Δμεηάζηεθαλ Με 

Πεξηβαιινληηθά Κξηηήξηα Ο 

Οξγαληζκφο Να Αλαθεξζνχλ 

Πιεξνθνξίεο ρεηηθά Με Σν 

Πνζνζηφ Νέσλ Πξνκεζεπηψλ 

Πνπ Δμεηάζηεθαλ Βάζεη 

Πεξηβαιινληηθψλ Κξηηεξίσλ 

GRI 308-01 
      

Αξλεηηθέο Πεξηβαιινληηθέο 

Δπηπηψζεηο ηελ Αιπζίδα 

Δθνδηαζκνχ Καη Μέηξα Πνπ 

Έρνπλ Λεθζεί 

GRI 308-02 
      

 

 

 

GRI 400: 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 

 

 

GRI 401: 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

Νένο Τπάιιεινο Μηζζψλεη 

Καη Σν Πξνζσπηθφ Σνπ 

Κχθινπ Δξγαζηψλ 

GRI 401-01 
      

Παξνρέο Πνπ Παξέρνληαη 

ηνπο Τπαιιήινπο Πιήξνπο 

Απαζρφιεζεο Πνπ Γελ 

Παξέρνληαη ε Πξνζσξηλνχο 

Ή Μεξηθήο Απαζρφιεζεο 

Δξγαδφκελνπο 

GRI 401-02 
      

Γνληθή Άδεηα GRI 401-03 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 

2018 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΡΑΜΑ 

2018 - 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΥΑΝΗΧΝ 

2017 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΚΑΡΓΗΣΑ 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 400: 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

GRI 402: ΥΔΔΗ 

ΔΡΓΑΗΑ / 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

Διάρηζηεο Πεξηφδνη Δηδνπνίεζεο 

ρεηηθά Με Σηο Λεηηνπξγηθέο 

Αιιαγέο 

GRI 402-1 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 403: 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Σεο Τγείαο 

Καη Σεο Αζθάιεηαο ηελ 

Δξγαζία 

GRI 403-01 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Πξνζδηνξηζκφο Κηλδχλνπ, 

Αμηνιφγεζε Κηλδχλνπ Καη 

Έξεπλα Πεξηζηαηηθψλ 

GRI 403-02 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

Τπεξεζίεο Δπαγγεικαηηθήο 

Τγείαο 

GRI 403-03 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

πκκεηνρή Σσλ Δξγαδφκελσλ, 

Γηαβνχιεπζε Καη Δπηθνηλσλία 

ρεηηθά Με Σελ Τγεία Καη Σελ 

Αζθάιεηα ηελ Δξγαζία 

GRI 403-04 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

Δθπαίδεπζε Δξγαδνκέλσλ 

ρεηηθά Με Σελ Τγεία Καη Σελ 

Αζθάιεηα ηελ Δξγαζία 

GRI 403-05 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

Πξνψζεζε Σεο Τγείαο Σσλ 

Δξγαδνκέλσλ 

GRI 403-06 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

Πξφιεςε Καη Μεηξηαζκφο Σσλ 

Δπηπηψζεσλ Σεο Τγείαο Καη Σεο 

Αζθάιεηαο ηελ Δξγαζία Πνπ 

πλδένληαη Άκεζα Με Σηο 

Δπηρεηξεκαηηθέο ρέζεηο 

GRI 403-07 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

Οη Δξγαδφκελνη Πνπ 

Καιχπηνληαη Απφ Έλα χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Σεο Τγείαο Καη Σεο 

Αζθάιεηαο ηελ Δξγαζία 

GRI 403-08 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 

2018 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΡΑΜΑ 

2018 - 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΥΑΝΗΧΝ 

2017 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΚΑΡΓΗΣΑ 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 400: 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

GRI 403: 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

Σξαπκαηηζκνί Πνπ 

ρεηίδνληαη Με Σελ Δξγαζία 

GRI 403-09 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

Δξγαηηθή Καθή Τγεία GRI 403-10 ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 
ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ 

ΓΖ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟ ΓΖ 

 

 

 

GRI 404: 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Μέζεο ξεο Δθπαίδεπζεο 

Αλά Έηνο Αλά Τπάιιειν 

GRI 404-01 
      

Πξνγξάκκαηα Αλαβάζκηζεο 

Σσλ Γεμηνηήησλ Σσλ 

Δξγαδφκελσλ Καη 

Πξνγξάκκαηα Βνήζεηαο 

Μεηάβαζεο 

GRI 404-02 
  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Πνζνζηφ Δξγαδφκελσλ Πνπ 

Λακβάλνπλ Σαθηηθέο 

Αμηνιφγεζεηο Απφδνζεο Καη 

Δμέιημεο Σεο ηαδηνδξνκίαο 

GRI 404-03 
      

 

GRI 405: ΠΟΗΚΗΛΗΑ 

ΚΑΗ ΗΟΣΖΣΑ 

ΔΤΚΑΗΡΗΧΝ 

Γηαθνξεηηθφηεηα Φνξέσλ 

Γηαθπβέξλεζεο Καη 

Δξγαδφκελσλ 

GRI 405-01 
      

Λφγνο Βαζηθνχ Μηζζνχ Καη 

Ακνίβεο Σσλ Γπλαηθψλ ηνπο 

Άλδξεο 

GRI 405-02 
      

GRI 406: ΜΖ 

ΓΗΑΚΡΗΒΧΖ 

Πεξηζηαηηθά Γηαθξίζεσλ Καη 

Γηνξζσηηθά Μέηξα Πνπ 

Διήθζεζαλ 

GRI 406-01 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 

2018 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΡΑΜΑ 

2018 - 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΥΑΝΗΧΝ 

2017 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΚΑΡΓΗΣΑ 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 400: 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

GRI 407: ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

ΣΖ ΤΝΓΔΖ ΚΑΗ 

ΤΛΛΟΓΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Πξάμεηο Καη Πξνκεζεπηέο 

ηνπο Οπνίνπο Μπνξεί Να 

Γηαθπβεπζεί Σν Γηθαίσκα Σεο 

Διεπζεξίαο Σνπ 

πλεηαηξίδεζζαη Καη Σσλ 

πιινγηθψλ 

Γηαπξαγκαηεχζεσλ 

GRI 407-01   ✓; ✓; ✓; ✓; 

GRI 408: ΔΡΓΑΗΑ 

ΠΑΗΓΗΧΝ 

Δπηρεηξήζεηο Καη 

Πξνκεζεπηέο Πνπ Γηαηξέρνπλ 

εκαληηθφ Κίλδπλν Γηα 

πκβάληα Παηδηθήο Δξγαζίαο 

GRI 408-01       

GRI 409: 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΖ Ή 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ 

ΔΡΓΑΗΑ 

Δπηρεηξήζεηο Καη 

Πξνκεζεπηέο Πνπ Γηαηξέρνπλ 

εκαληηθφ Κίλδπλν Γηα 

Πεξηζηαηηθά 

Καηαλαγθαζηηθήο Ή 

Τπνρξεσηηθήο Δξγαζίαο 

GRI 409-01       

GRI 410: ΠΡΑΚΣΗΚΔ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

Πξνζσπηθφ Αζθαιείαο 

Δθπαηδεπκέλν ε Πνιηηηθέο Ή 

Γηαδηθαζίεο Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ 

GRI 410-01       

GRI 411: 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΧΝ 

ΠΡΟΧΠΧΝ 

Πεξηπηψζεηο Παξαβηάζεσλ 

Πνπ Αθνξνχλ Γηθαηψκαηα 

Σσλ Απηφρζνλσλ Λαψλ 

GRI 411-01       
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 

2018 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΡΑΜΑ 

2018 - 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΥΑΝΗΧΝ 

2017 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΚΑΡΓΗΣΑ 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 400: 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 

 

 

 

 

GRI 412: 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

Πξάμεηο Πνπ Απνηέιεζαλ 

Αληηθείκελν Δπαλεμέηαζεο 

Σσλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ Ή Δθηηκήζεσλ 

Αληίθηππνπ 

GRI 412-01 
      

Δθπαίδεπζε Δξγαδφκελσλ 

ρεηηθά Με Πνιηηηθέο Ή 

Γηαδηθαζίεο Γηα Σα 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 

GRI 412-02 
      

εκαληηθέο Δπελδπηηθέο 

πκθσλίεο Καη πκβάζεηο 

Πνπ Πεξηιακβάλνπλ Ρήηξεο 

Γηα Σα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα Ή Τπνβιήζεθαλ 

ε Έιεγρν Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ 

GRI 412-03 
      

GRI 413:  

ΣΟΠΗΚΔ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 

Λεηηνπξγίεο Με πκκεηνρή 

Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, 

Αμηνινγήζεηο Δπηπηψζεσλ 

Καη Αλαπηπμηαθά 

Πξνγξάκκαηα 

GRI 413-01 
      

Λεηηνπξγίεο Με εκαληηθέο 

Πξαγκαηηθέο Καη Πηζαλέο 

Αξλεηηθέο Δπηπηψζεηο ηηο 

Σνπηθέο Κνηλφηεηεο 

GRI 413-02 
      

GRI 414: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Νένη Πξνκεζεπηέο Πνπ 

Δμεηάζηεθαλ Με Κνηλσληθά 

Κξηηήξηα 

GRI 414-01 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 

2018 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΡΑΜΑ 

2018 - 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΥΑΝΗΧΝ 

2017 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΚΑΡΓΗΣΑ 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 400: 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

GRI 414: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Αξλεηηθέο Κνηλσληθέο 

Δπηπηψζεηο ηελ Αιπζίδα 

Δθνδηαζκνχ Καη Μέηξα Πνπ 

Έρνπλ Λεθζεί 

GRI 414-02 
      

GRI 415: ΓΖΜΟΗΑ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

Πνιηηηθέο πκβνιέο GRI 415-01 
      

 

 

 

 

GRI 416: ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΠΔΛΑΣΧΝ 

Αμηνιφγεζε Σσλ Δπηπηψζεσλ 

ηελ Τγεία Καη Σελ 

Αζθάιεηα Σσλ Καηεγνξηψλ 

Πξντφλησλ Καη Τπεξεζηψλ 

GRI 416-01 
      

Πεξηπηψζεηο Με 

πκκφξθσζεο ρεηηθά Με Σηο 

Δπηπηψζεηο Σσλ Πξντφλησλ 

Καη Σσλ Τπεξεζηψλ ηελ 

Τγεία Καη Σελ Αζθάιεηα 

GRI 416-02 
      

 

 

 

GRI 417: ΔΜΠΟΡΗΑ 

ΚΑΗ ΔΠΗΖΜΑΝΖ 

Απαηηήζεηο Γηα Πιεξνθνξίεο 

Καη Δπηζήκαλζε Πξντφλησλ 

Καη Τπεξεζηψλ 

GRI 417-01 
      

Πεξηζηαηηθά Με 

πκκφξθσζεο ρεηηθά Με Σηο 

Πιεξνθνξίεο Γηα Πξντφληα 

Καη Τπεξεζίεο Καη Σελ 

Δπηζήκαλζε 

GRI 417-02 
      

Πεξηζηαηηθά Με 

πκκφξθσζεο φζνλ Αθνξά 

Σηο Δπηθνηλσλίεο Μάξθεηηλγθ 

GRI 417-03 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 

2018 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΡΑΜΑ 

2018 - 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΥΑΝΗΧΝ 

2017 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΚΑΡΓΗΣΑ 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 400: 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

GRI 418: ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΔΛΑΣΧΝ 

Τπνζηεξηδφκελεο Καηαγγειίεο 

ρεηηθά Με Παξαβηάζεηο Σεο 

Ηδησηηθάο Εσήο Σσλ Πειαηψλ 

Καη Απψιεηεο Γεδνκέλσλ 

Πειαηψλ 

 

GRI 418-01 

      

GRI 419: 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

Με πκκφξθσζε Με Νφκνπο 

Καη Καλνληζκνχο ην 

Κνηλσληθφ Καη Οηθνλνκηθφ 

Σνκέα 

 

GRI 419-01 

      

Πνζνζηφ Σνπ Υαξηνθπιαθίνπ Γηα Δπηρεηξεζηαθέο 

Γξακκέο Καηά Δηδηθή Πεξηνρή, Μέγεζνο (Δ.Γ. Μηθξφ / 

Μκε / Μεγάιν) Καη Αλά Σνκέα 

 

FS6 

      

Ννκηζκαηηθή Αμία Σσλ Πξντφλησλ Καη Σσλ 

Τπεξεζηψλ Πνπ Πξννξίδνληαη Να Παξέρνληαη Δηδηθφ 

Κνηλσληθφ Παξφρην Γηα Κάζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξακκή 

Πνπ Αλαπηπρζνχλ Καηά Καζεζηψο 

 

 

FS7 

      

Ννκηζκαηηθή Αμία Σσλ Πξντφλησλ Καη Σσλ 

Τπεξεζηψλ Πνπ Πξννξίδνληαη Να Παξέρνληαη Δηδηθφ 

Πεξηβαιινληηθφ Πξφβιεκα Γηα Κάζε Δπηρεηξεκαηηθή 

Γξακκή Πνπ Αλαπηπρζνχλ Καηά Καζεζηψο 

 

 

FS8 

      

Πνζνζηφ Καη Αξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ Πνπ Καιχπηνληαη 

ην Υαξηνθπιάθην Σνπ Οξγάλνπ Με Σνλ Οπνίν Ο 

Οξγαληζκφο Τπνβνιήο Δθζέζεσλ Δλδηαθέξνληαη ε 

Πεξηβαιινληηθά Ή Κνηλσληθά Θέκαηα 

 

 

FS10 

      

Πνζνζηφ Σσλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ Πνπ 

Τπφθεηληαη ε Θεηηθή Καη Αξλεηηθή Πεξηβαιινληηθή 

Ή Κνηλσληθή Πξφβιεςε 

 

FS11 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 

2018 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ 

2013 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΡΑΜΑ 

2018 - 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΥΑΝΗΧΝ 

2017 - 2018 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΚΑΡΓΗΣΑ 

2018 

GRI 400: 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

εκεία Πξφζβαζεο ε Υακειφ Πιεζπζκνχο Ή 

Οηθνλνκηθά Μεηνλεθηεκέλνπο Σνκείο Καηά Σχπνπ 

FS13 
      

Πξσηνβνπιίεο Γηα Σε Βειηίσζε Σεο Πξφζβαζεο ηηο 

Υξεκαηνπηζησηηθέο Τπεξεζίεο Γηα Αλεπαξθνχκελνπο 

FS14 
      

 

ΠΗΝΑΚΑ 9 ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΝΧΣΟΠΟΗΉΔΗ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΜΔ 500 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΚΑΣΧ   
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5ν ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

Αλάιπζε 

Απνηειεζκάησλ  

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ απηέο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

ζπκπεξηιακβάλνπλ κία νινθιεξσκέλε εηήζηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθή έθζεζε ζχκθσλα κε 

ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ λφκνπ πεξί γλσζηνπνηήζεηο πεξηβαιινληηθψλ/θνηλσληθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Σξάπεδεο νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε δηεζλείο πξσηνβνπιίεο θαη δείθηεο 

αμηνιφγεζεο εηαηξηθήο βησζηκφηεηαο θαηέρνπλ θαη θαιχηεξε παγθφζκηα θαηάηαμε.  

Πξαγκαηνπνηψληαο πεξίιεςε γηα θάζε ειιεληθή ηξάπεδα έρνπκε ηα εμήο: 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ: 

Ο κηινο ηεο ηξάπεδα Πεηξαηψο παξνπζηάδεη ηηο κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο 

ζχκθσλα κε ην Global Reporting Initiative (GRI) απφ ην 2006, νξίδνληαο έηζη έλα θαηαλνεηφ 

πιαίζην αξρψλ, ελψ παξάιιεια ζπκκεηέρεη εζεινληηθά απφ ην 2004 ζηηο αξρέο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπκθψλνπ ηνπ ΟΖΔ (UN Global Compact) ζπλδένληαο ηα πην νπζηαζηηθά 

ζέκαηα βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί σο 

νη πην ζεκαληηθνί γηα απηφλ. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη γλσζηνπνηήζεηο 

αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη αλά θσδηθφ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νκίινπ 

https://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/annual-reports.  

Ο κηινο παξνπζηάδεη ζηελ εηήζηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθή έθζεζε ην παξαθάησ πίλαθα κε 

ηα 12 πην νπζηαζηηθά ζέκαηα πνπ απνηεινχλ ηελ βάζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

ελεξγνπνίεζε κεραληζκψλ βειηίσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζψο θαη ηελ αληηζηνίρηζή 

ηνπο κε ηα Πξφηππα (GRI), ελψ νξίδεη θαη ηα φξηα επίδξαζήο ηνπο: 
 

Οπζηαζηηθό Θέκα Αληηζηνίρηζε νπζηαζηηθνύ 

ζέκαηνο κε ηα πξόηππα 

GRI  

Όξηα επίδξαζεο 

Γεκηνπξγία Οηθνλνκηθήο 

Αμίαο 

Οηθνλνκηθή επίδνζε κηινο ηξάπεδαο πεηξαηψο, 

Δπηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, 

Δπνπηηθέο θαη θαλνληζηηθέο 

αξρέο,  πειάηεο, πξνκεζεπηέο 

Αμηνπνίεζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ 

Με δηαζέζηκε αληηζηνίρηζε κηινο ηξάπεδαο πεηξαηψο, 

πειάηεο, πξνκεζεπηέο, άιιεο 

ηξάπεδεο, Fintech, 

Αληαγσληζηέο 

Κνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά ππεχζπλα 

ηξαπεδηθά πξνηφληα θαη 

ππεξεζίεο 

Υαξηνθπιάθην πξνηφλησλ κηινο ηξάπεδαο πεηξαηψο, 

πειάηεο, ΜΚΟ, Πνιηηεία, 

Ρπζκηζηηθνί Φνξείο, 

Σξαπεδηθφο κεζνιαβεηήο, 

Γξαθείν Πξνζηαζίαο 

θαηαλαισηή 

Πξφζβαζε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο γηα φινπο 

Υξεκαηνπηζησηηθέο 

Τπεξεζίεο 

κηινο ηξάπεδαο πεηξαηψο, 

πειάηεο, πξνκεζεπηέο 

Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ 

Απφξξεην πειαηψλ κηινο ηξάπεδαο πεηξαηψο, 

πειάηεο, πξνκεζεπηέο 

 

https://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/annual-reports
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Πίνακασ 10 Δώδεκα (12) πιο Ουςιαςτικά Θζματα Μθ Χρθματοοικονομικισ Έκκεςθσ Τράπεηασ Πειραιώσ 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ ζπγθξηηηθφ πίλαθα GRI ηνπ νκίινπ αιιά θαη απφ ηελ έξεπλα πνπ 

έγηλε ζηελ θαηεγνξία ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ ν απνινγηζκφο ηνπ νκίινπ 

είλαη πηζηνπνηεκέλνο απφ αλεμάξηεην – εμσηεξηθφ θνξέα θαη θαιχπηεη ηηο 39 απφ ηηο 60 

γεληθέο γλσζηνπνηήζεηο (πνζνζηφ 65%), ελψ ζηηο εηδηθέο γλσζηνπνηήζεηο θαιχπηεη ηηο 27 

απφ ηηο 91 (πνζνζηφ 29,67%). Δπί γεληθνχ ζπλφινπ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ν φκηινο θαιχπηεη 

ηηο 66 απφ ηηο 151 ζπλνιηθά απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο (πνζνζηφ 43,71%). Δπίζεο απηφ 

πνπ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε είλαη φηη δελ εθαξκφδνληαη κεξηθνί θψδηθεο 

δεκνζηνπνηήζεσλ, φπσο GRI 303-01, GRI 303-02, GRI 303-03, GRI 303-04, GRI 303-05, 

GRI 403-01, GRI 403-02, GRI 403-03, GRI 403-04, GRI 403-05, GRI 403-06, GRI 403-07, 

GRI 403-08, GRI 403-09 θαη GRI 403-10. Καηά γεληθή νκνινγία θαη ιακβάλνληαο ππφςηλ 

φηη βξηζθφκαζηε ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην απφ ηα παγθφζκηα πξφηππα γλσζηνπνηήζεσλ G4 ζηα 

GRI Standards ν φκηινο εθπιεξψλεη ηελ πεξηβαιινληηθή έθζεζε ζε πoιχ θαιφ επίπεδν. 

Δπηπξφζζεηα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ε ζπκκφξθσζε ηεο ηξάπεδαο σο φκηινο πνπ 

απαζρνιεί 500 εξγαδφκελνπο θαη άλσ κε ην πξφηππν θξίλεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή. 

Οπζηαζηηθό  Θέκα Αληηζηνίρηζε νπζηαζηηθνύ 

ζέκαηνο κε ηα πξόηππα GRI  

 Όξηα επίδξαζεο 

Δηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε 

Γεληθέο δεκνζηνπνηήζεηο κηινο ηξάπεδα πεηξαηψο, 

επνπηηθέο θαη θαλνληζηηθέο 

αξρέο   

Γηαρείξηζε θηλδχλσλ Οηθνλνκηθή επίδνζε κηινο ηξάπεδαο πεηξαηψο, 

επνπηηθέο θαη θαλνληζηηθέο 

αξρέο, πξνκεζεπηέο, 

επελδπηέο/κέηνρνη Πειάηεο, 

Πνιηηεία 

Γηαζθάιηζε ησλ 

αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ κέζα 

ζε έλα αζθαιέο θαη 

ζχγρξνλν 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

Αμηνιφγεζε Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ 

κηινο ηξάπεδαο πεηξαηψο, 

Πειάηεο, Πνιηηεία, 

πξνκεζεπηέο 

Νέα εηαηξηθή 

θνπιηνχξα  

Με δηαζέζηκε αληηζηνίρηζε κηινο ηξάπεδαο πεηξαηψο, 

Πειάηεο, πξνκεζεπηέο 

Οπζηαζηηθφ Θέκα  Δλέξγεηα εθπνκπέο αεξίσλ κηινο ηξάπεδαο πεηξαηψο, 

πξνκεζεπηέο 

Τπνζηήξημε ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ κέζσ ηνπ 

Γηθηχνπ Μνπζείσλ 

ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

Ηδξχκαηνο Οκίινπ 

Πεηξαηά (ΠΗΟΠ) 

Έκκεζεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο κηινο ηξάπεδαο πεηξαηψο, 

ΠΗΟΠ, Φνξείο 

Κνηλσλίαο/πεξηβάιινληνο 

/Πνιηηηζκνχ, ηνπηθέο 

θνηλφηεηεο, ΜΚΟ, Πνιηηεία 

Πξνψζεζε ηεο 

πιηθήο θαη άπιεο 

πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηεο 

ρψξαο 

Έκκεζεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο κηινο ηξάπεδαο πεηξαηψο, 

ΠΗΟΠ, Φνξείο 

Κνηλσλίαο/πεξηβάιινληνο 

/Πνιηηηζκνχ, ηνπηθέο 

θνηλφηεηεο, ΜΚΟ, Πνιηηεία 
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EUROBANK: 

Άιινο έλαο κεγάινο φκηινο ν νπνίνο εθαξκφδεη ην λφκν πεξί γλσζηνπνηήζεο κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ είλαη ε EUROBANK. Ζ Σξάπεδα ζπληάζζεη απνινγηζκφ 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ν νπνίνο είλαη πηζηνπνηεκέλνο απφ αλεμάξηεην – εμσηεξηθφ 

θνξέα θαη ηνλ γλσζηνπνηεί ζηελ επίζεκε  ηζηνζειίδα ηνπ νκίινπ: 

https://www.eurobank.gr/el/omilos/grafeio-tupou?cat=%7BB0D19702-6425-40A5-8536-

694CFD7D2856%7D&y=0&m=0&pg=1. Απφ ηελ έξεπλά καο δηαπηζηψζεθε, φηη ε ηξάπεδα 

εθαξµφδεη ηνπο λφµνπο θαη αθνινπζεί δηεζλψο αλαγλσξηζµέλεο νδεγίεο, αξρέο θαη 

πξσηνβνπιίεο γηα ηε βηψζηµε αλάπηπμε, φπσο ηηο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο ηνπ νξγαληζκνχ Global Reporting Initiative – GRI Standards, ελψ ν απνινγηζκφο 

είλαη ζχκθσλνο κε ηηο αξρέο θαζνξηζκνχ πεξηερνκέλνπ (ζπκκεηνρηθφηεηα ελδηαθεξνκέλσλ 

κεξψλ, πιαίζην βησζηκφηεηα, νπζηαζηηθφηεηα, πιεξφηεηα) θαη πνηφηεηαο ησλ απνινγηζκψλ 

βησζηκφηεηαο (ηζνξξνπία, ζπγθξηζηκφηεηα, αθξίβεηα, ηαθηηθή θαη έγθαηξε ελεκέξσζε, 

ζαθήλεηα, αμηνπηζηία). Παξαηεξνχκε φηη ε έθζεζε ηνπ νκίινπ κε βάζε ηηο γεληθέο 

γλσζηνπνηήζεηο θαιχπηεη ηηο 42 απφ ηηο 60 (πνζνζηφ 70%) θαη ζηηο εηδηθέο γλσζηνπνηήζεηο 

θαιχπηεη ηηο 17 απφ ηηο 91 (πνζνζηφ 18,68). Χο γεληθφ ζχλνιν παξαηεξνχκε φηη θαιχπηεη ηηο 

59 απφ ηηο 151 ζπλνιηθά γεληθέο θαη εηδηθέο γλσζηνπνηήζεηο (πνζνζηφ 39,07%) θαη επίζεο 

δελ εθαξκφδνληαη θάπνηνη θψδηθεο γλσζηνπνηήζεηο, φπσο GRI 303-01, GRI 303-02, GRI 

303-03, GRI 303-04, GRI 303-05, GRI 403-01, GRI 403-02, GRI 403-03, GRI 403-04, GRI 

403-05, GRI 403-06, GRI 403-07, GRI 403-08, GRI 403-09 θαη GRI 403-10. Ζ ζπκκφξθσζή 

ηεο κε ην πξφηππν GRI Standards θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή.  

ALPHA BANK : 

Ζ ηξάπεδα ALPHA BANK ζπληάζζεη εηήζηνπο απνινγηζκνχο εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο, ελψ 

ν απνινγηζκφο έηνπο 2018 ν νπνίνο πηζηνπνηείηαη απφ αλεμάξηεην – εμσηεξηθφ θνξέα, είλαη ν 

δσδέθαηνο θαηά ζεηξά ζε αλεμάξηεηε έθδνζε, ν νπνίνο δεκνζηεχεηαη ζηελ επίζεκε  

ηζηνζειίδα ηνπ νκίινπ: https://www.alpha.gr/el/omilos/etairiki-upeuthunotita/apologismoi-

alpha-bank. Ο φκηινο ηεξεί ηηο αξρέο εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο ελψ παξάιιεια ζέβεηαη ηηο 

ζεκειηψδεο αξρέο ηεο νηθνπκεληθήο δηαθεξχμεσο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

ζπκβάζεσλ ηεο δηεζλνχο νξγαλψζεσο εξγαζίαο. Απφ ηελ έξεπλά καο δηαπηζηψζεθε, φηη ε 

ηξάπεδα ζπληάζεη ηνλ απνινγηζκφ εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο ηεο δηεζλνχο πξσηνβνπιίαο έθδνζεο απνινγηζκψλ βησζηκφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ 

Global Reporting Initiative θαη ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο θαζνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

απνινγηζκνχ νη νπνίεο είλαη νη εμήο: α) ζπκπεξίιεςε ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ (stakeholder 

inclusiveness), β) πιαίζην βησζηκφηεηαο (Sustainability context), γ) νπζηαζηηθφηεηα 

(materiality), δ) πιεξφηεηα (completeness). Παξαηεξνχκε φηη ε έθζεζε ηνπ νκίινπ κε βάζε 

ηηο γεληθέο γλσζηνπνηήζεηο θαιχπηεη ηηο 36 απφ ηηο 60 (πνζνζηφ 60%) θαη απφ ηηο εηδηθέο 

γλσζηνπνηήζεηο θαιχπηεη ηηο 11  απφ ηηο 91 (πνζνζηφ 12,09%). Χο γεληθφ ζχλνιν ε ηξάπεδα 

θαιχπηεη 47 απφ ηηο 151 ζπλνιηθά απαηηνχκελεο θαη εηδηθέο γλσζηνπνηήζεηο (πνζνζηφ 

31,13%) θαη επίζεο δελ εθαξκφδνληαη θάπνηνη θψδηθεο γλσζηνπνηήζεηο, φπσο GRI 303-01, 

GRI 303-02, GRI 303-03, GRI 303-04, GRI 303-05, GRI 403-01, GRI 403-03, GRI 403-04, 

GRI 403-05, GRI 403-06, GRI 403-07, GRI 403-08, GRI 403-09 θαη GRI 403-10. Ζ 

ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν θξίλεηαη πνιχ θαιή. 

 

 

https://www.eurobank.gr/el/omilos/grafeio-tupou?cat=%7BB0D19702-6425-40A5-8536-694CFD7D2856%7D&y=0&m=0&pg=1
https://www.eurobank.gr/el/omilos/grafeio-tupou?cat=%7BB0D19702-6425-40A5-8536-694CFD7D2856%7D&y=0&m=0&pg=1
https://www.alpha.gr/el/omilos/etairiki-upeuthunotita/apologismoi-alpha-bank
https://www.alpha.gr/el/omilos/etairiki-upeuthunotita/apologismoi-alpha-bank
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ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ :  

Ζ Δζληθή Σξάπεδα εθδίδεη έθζεζε εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

GRI G3 απφ ην 2007 θαη GRI G3.1 απφ ην 2012. Απφ ην 2010 έσο θαη ην 2013 παξέρεη θαη ηα 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα (Financial Sector Supplement) θαη 

αμηνινγείηαη ζην επίπεδν Β+. Σν 2014 ε εζληθή ηξάπεδα αλαβαζκίζηεθε ζην επίπεδν Α+ γηα 

ηελ έθζεζε εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο 2013, ζχκθσλα κε ην πξφηππν GRI G3.1. Απφ ην 

2015 ε ηξάπεδα εθάξκνζε ην πξφηππν GRI G4 γηα ηηο εθζέζεηο 2014 θαη 2015. Ζ έθζεζε ηνπ 

2016  ζπληάρζεθε  ζχκθσλα  κε  ην  λέν  πξφηππν  GRI  Standards ε νπνία είλαη 

πηζηνπνηεκέλε απφ αλεμάξηεην – εμσηεξηθφ θνξέα  θαη  δεκνζηεχηεθε  ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπ νκίινπ https://www.nbg.gr/el/the-group/corporate-social-

responsibility/annual-csr-reports. χκθσλα κε ην παξαπάλσ ζπγθξηηηθφ πίλαθα GRI ν 

απνινγηζκφο ηνπ νκίινπ θαιχπηεη ηηο 37 απφ ηηο 60 γεληθέο γλσζηνπνηήζεηο (πνζνζηφ  

61,67%) θαη ηηο 27 απφ ηηο 91 εηδηθέο γλσζηνπνηήζεηο (πνζνζηφ 29,67%). Χο ηειηθφ 

απνηέιεζκα ε εζληθή ηξάπεδα θαιχπηεη ηηο 64 απφ ηηο 151 ζπλνιηθά απαηηνχκελεο γεληθέο θαη 

εηδηθέο γλσζηνπνηήζεηο (πνζνζηφ  42,38%). Δπίζεο δελ εθαξκφδνληαη νη GRI 303-01, GRI 

303-02, GRI 303-03, GRI 303-04, GRI 303-05, GRI 403-02, GRI 403-03, GRI 403-05, GRI 

403-06, GRI 403-07, GRI 403-08, GRI 403-09 θαη GRI 403-10. Ζ ζπκκφξθσζε κε ην 

πξφηππν θξίλεηαη πνιχ θαιή. 

ATTICA BANK :  

 

Ο φκηινο ηεο Attica Bank ζπληάζζεη εηήζηνπο απνινγηζκνχο κε πην πξφζθαην ηνπ έηνπο 

2018, «φρη» φκσο ζε ζπκθσλία κε ηηο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ Global Reporting Initiative – GRI Standards, αιιά ζε ζπκθσλία κε ηα Γ.Π.Υ.Α 

νη νπνίνη δεκνζηεχνληαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ νκίινπ 

https://www.atticabank.gr/el/investors/useful-info/annual-reports. Απφ ηεο έξεπλά καο 

δηαπηζηψζεθε φηη ν φκηινο κε αίζζεκα επζχλεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηηο βαζηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δξγαζίαο (ΓΟΔ), 

ζηεξίδεη θαη ππεξαζπίδεηαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ ίζε κεηαρείξηζε θαη ζεβαζκφ ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη επηκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ηηο αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηα δηθαίσκα ζην ζπλδηθαιηζκφ, ηελ πξφιεςε 

– απνηξνπή - αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ δηαθζνξάο θαη δσξνδνθίαο. Απφ ηελ επηζθφπεζε 

ηνπ εηήζηνπ δειηίνπ ηνπ νκίινπ πξνέθπςε φηη δίλεηαη πιεξνθφξεζε γηα 56 απφ ηηο 60 

ζπλνιηθά απαηηνχκελεο γεληθέο γλσζηνπνηήζεηο (πνζνζηφ  93,33%), ελψ φζνλ αθνξά ηηο 

εηδηθέο γλσζηνπνίεζεηο θαιχπηεη ηηο 32 απφ ηηο 91 (πνζνζηφ  35,16%). Δπίζεο δελ 

εθαξκφδνληαη νη GRI 303-01, GRI 303-02, GRI 303-03, GRI 303-04, GRI 403-09 θαη GRI 

403-10. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αληινχκε απφ ην εηήζην δειηίν είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο 

αιιά θαηά γεληθή νκνινγία δελ ηίζεηαη ζέκα ζπκκφξθσζεο κε ην πξφηππν GRI Standards. 

 

 

 

 

https://www.nbg.gr/el/the-group/corporate-social-responsibility/annual-csr-reports
https://www.nbg.gr/el/the-group/corporate-social-responsibility/annual-csr-reports
https://www.atticabank.gr/el/investors/useful-info/annual-reports
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ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ :  

 

Ζ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο ε νπνία απνηειεί θαη ηε Κεληξηθή ηξάπεδα ηνπ έζλνπο καο, 

ζπληάζζεη θάζε ρξφλν ηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηεο ηξάπεδαο https://www.bankofgreece.gr/ekdoseis-ereyna/ekdoseis/ekthesh-

dioikhth. Μεηά απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηε ηξάπεδα, ελεκεξσζήθακε πξνθνξηθά 

αιιά θαη εγγξάθσο (e-mail), φηη εληφο ηεο έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο ηξάπεδαο δελ ππάξρεη 

θακία θαηάζηαζε ή έθζεζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Απφ ηελ έξεπλά καο 

δηαπηζηψζεθε, φηη εληφο ηεο έθζεζεο δε γίλεηαη νπδεκία αλαθνξά πεξί ζχληαμεηο έθζεζεο ή 

θαηάζηαζεο ζε ζπκθσλία κε δηεζλή ή άιια πξφηππα. Δπηπξφζζεηα δηαπηζηψζεθε φηη ε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο επελδχεη ζην ηφρν 13 (δξάζε γηα ην θιίκα) απφ ηνπο 17 πνπ έρεη 

ζέζεη ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε.  Απφ ηελ 

επηζθφπεζε ηεο ελ ιφγσ έθζεζεο πξνέθπςε φηη δίλεηαη πιεξνθφξεζε γηα 56 απφ ηηο 60 

ζπλνιηθά απαηηνχκελεο γεληθέο γλσζηνπνηήζεηο (πνζνζηφ  93,33%), ελψ φζνλ αθνξά ηηο 

εηδηθέο γλσζηνπνίεζεηο θαιχπηεη ηηο 13 απφ ηηο 91 (πνζνζηφ 14,29%).  Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

αληινχκε απφ ηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο ηξάπεδαο ηεο Διιάδνο ελψ είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθέο, εληνχηνηο θαηά γεληθή νκνινγία δελ ηίζεηαη ζέκα ζπκκφξθσζεο κε ην 

πξφηππν GRI Standards. 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΑΛΗΑ :  

 

Ζ ζπλεηαηξηζηηθή ηξάπεδα ηεο Θεζζαιίαο πξφθεηηαη γηα κία νληφηεηα ε νπνία απαζρνιεί 

ιηγφηεξνπο απφ 500 εξγαδφκελνπο ζην ελεξγεηηθφ ηεο. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

ε ηξάπεδα δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζε, παξά κφλν 

εζεινληηθά. Απφ ηελ έξεπλά καο δηαπηζηψζεθε, φηη ε ηξάπεδα παξ‟φιν πνπ ζπληάζζεη εηήζην 

απνινγηζκφ ν νπνίνο δεκνζηεχηεθε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ηξάπεδαο 

http://www.bankofthessaly.gr/content/Απνινγηζκνί, δελ είλαη εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. 

Δληφο ηνπ απνινγηζκνχ δελ γίλεηαη νπδεκία αλαθνξά πεξί ζχληαμήο ηνπ ζχκθσλα κε δηεζλέο 

αλαγλσξηζµέλεο νδεγίεο, αξρέο θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βηψζηµε αλάπηπμε. Δθηφο ηνπ 

παξαπάλσ απνινγηζκνχ ε ζπλεηαηξηζηηθή ηξάπεδα ζεζζαιίαο ζπληάζζεη εηήζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζε ζπκθσλία κε ηα Γ.Π.Υ.Α, ε νπνία επίζεο δεκνζηεχηεθε ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηεο ηξάπεδαο http://www.bankofthessaly.gr/content/oikonomikes-katastaseis, 

εληφο ηεο νπνίαο φκσο δελ γίλεηαη νπδεκία αλαθνξά πεξί κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο. Απφ ηελ επηζθφπεζε ηνπ απνινγηζκνχ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο έθζεζεο 

αληινχκε πιεξνθνξίεο γηα 28 απφ ηηο 60 γεληθέο γλσζηνπνηήζεηο (πνζνζηφ  46,67%) θαη 

κφιηο 2 απφ ηηο 91 εηδηθέο γλσζηνπνηήζεηο (πνζνζηφ  2,2%). Παξαηεξνχκε θάπνηεο εκηηειείο 

πιεξνθνξίεο ζε κεξηθνχο θσδηθνχο γλσζηνπνίεζεηο, νη νπνίνη είλαη νη GRI 102-31, GRI 102-

29, GRI 102-34, GRI 201-03 θαη GRI 204-01.  Οη πιεξνθνξίεο πνπ αληινχκε απφ ηηο δχν 

εθζέζεηο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο αιιά θαηά γεληθή νκνινγία δελ ηίζεηαη ζέκα ζπκκφξθσζεο κε 

ην πξφηππν GRI Standards. 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ :  

Ζ ζπλεηαηξηζηηθή ηξάπεδα Ζπείξνπ δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο έθζεζεο κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ιφγσ κηθξνχ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ. Απφ ηελ έξεπλά 

καο δηαπηζηψζεθε, φηη ν πην πξφζθαηνο απνινγηζκφο ηεο ηξάπεδαο είλαη έηνπο 2013,  

https://www.bankofgreece.gr/ekdoseis-ereyna/ekdoseis/ekthesh-dioikhth
https://www.bankofgreece.gr/ekdoseis-ereyna/ekdoseis/ekthesh-dioikhth
http://www.bankofthessaly.gr/content/Απολογισμοί
http://www.bankofthessaly.gr/content/oikonomikes-katastaseis
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δεκνζηεχζεθε ζην επίζεκν site ηεο ηξάπεδαο https://www.epirusbank.com/trapeza/pliroforisi-
ependyton/oikonomika-apotelesmata/article/apologismos-etairikis-eythynis, ν νπνίνο φκσο 
δελ είλαη εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζε ζπκθσλία κε δηεζλέο αλαγλσξηζµέλεο νδεγίεο γηα 
ηε βηψζηµε αλάπηπμε. Δθηφο ηνπ απνινγηζκνχ ζπληάζζεη εηήζηα ρξεκαηννηθνλνκηθή έθζεζε 
πνπ δεκνζηεχζεθε επίζεο ζην site ηεο ηξάπεδαο 
https://www.epirusbank.com/trapeza/pliroforisi-ependyton/oikonomika-apotelesmata/article, 
ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α εληφο ηνπ νπνίνπ δελ βξίζθεηαη θακία θαηάζηαζε ή έθζεζε πεξί κε 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Δθηφο ηεο παξαπάλσ έθζεζεο θαη ηνπ απνινγηζκνχ, ε 
ηξάπεδα δεκνζίεπζε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο & ιεηηνπξγίαο ηεο 
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο https://www.epirusbank.com/trapeza/koinoniki-eythyni/etairiki-
diakyvernisi/article/etairiki-diakyvernisi-leitoyrgia. Σα νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ηα νπνία 
αληιήζεθαλ απφ ηελ παξαπάλσ έθζεζε, απνινγηζκφ θαη εζσηεξηθφ θαλνληζκφ 
θαηαρσξήζεθαλ ζην ζρεηηθφ πίλαθα ζπκκφξθσζεο, ζχκθσλα κε ηα νπνία δελ ηίζεηαη ζέκα 
ζπκκφξθσζεο κε ην πξφηππν GRI Standards. 
 
ΠΑΝΓΚΡΖΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ : 

Ζ παλγθξήηηα ζπλεηαηξηζηηθή ηξάπεδα είλαη άιιε κία πεξίπησζε νληφηεηαο πνπ απαζρνιεί 

ιηγφηεξνπο απφ 500 εξγαδφκελνπο θαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ζπληάζζεη απνινγηζκφ 

βησζεκφηεηαο ζε εζεινληηθή βάζε. Απφ ηεο έξεπλά καο δηαπηζηψζεθε, φηη ν πην πξφζθαηνο 

απνινγηζκφο ηεο ηξάπεδαο πνπ αλεπξέζε είλαη ηνπ έηνπο 2013 ν νπνίνο δεκνζηεχηεθε ζηε 

ηζηνζειίδα ηεο ηξάπεδαο https://www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-ependyton/arxeio-

isologismon-apologismon, ν νπνίνο δελ είλαη ζε ζπκθσλία κε δηεζλέο αλαγλσξηζµέλεο 

νδεγίεο γηα ηε βηψζηµε αλάπηπμε. Δπηπξφζζεηα ε ηξάπεδα ζπληάζζεη εηήζηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ζπκθσλία κε ηα Γ.Π.Υ.Α εληφο ηεο νπνίαο βξίζθεηαη 

έθζεζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Ζ παξαπάλσ έθζεζε δεκνζηεχηεθε ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ηξάπεδαο https://www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-

ependyton/arxeio-isologismon-apologismon. Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηνπ 

απνινγηζκνχ πξνέθπςε φηη δίλεηαη πιεξνθφξεζε γηα 34 απφ ηηο 60 γεληθέο γλσζηνπνηήζεηο 

(πνζνζηφ 56,67%) θαη 8 απφ ηηο 91 εηδηθέο γλσζηνπνηήζεηο (πνζνζηφ 8,79%). Ζ πιεξνθνξίεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε είλαη ζε ζπκθσλία κε ην εζληθφ πιαίζην κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη φρη ζε ζπκθσλία κε ην πξφηππν GRI Standards. 

  ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΡΑΜΑ : 

Ζ ζπλεηαηξηζηηθή ηξάπεδα Γξάκαο επίζεο απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 500 εξγαδφκελνπο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ε ζχληαμε απνινγηζκνχ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο είλαη εζεινληηθά. Απφ 

ηελ έξεπλά καο δηαπηζηψζεθε φηη ε ηξάπεδα παξ‟φιν πνπ ζπληάζζεη απνινγηζκφ δξάζεσλ 

έηνπο 2018 ν νπνίνο δεκνζηεχηεθε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ επηκειεηεξίνπ δξάκαο 

https://www.dramanet.gr/dramaimages/APOLOGISMOS2018_F217927803.pdf,  δελ είλαη ζε 

ζπκθσλία κε δηεζλέο αλαγλσξηζµέλεο νδεγίεο γηα ηε βηψζηµε αλάπηπμε. Δθηφο ηνπ 

παξαπάλσ απνινγηζκνχ ε ηξάπεδα ζπληάζζεη εηήζηα ρξεκαηννηθνλνκηθή έθζεζε  κε πην 

πξφζθαηε ηνπ έηνπο 2017 ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηξάπεδαο 

http://www.dramabank.gr/new/financial.html#features11-89, εληφο ηεο νπνίαο βξίζθεηαη 

θαηάζηαζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Γ.Π.Υ.Α. 

Απφ ηελ επηζθφπεζε ηνπ απνινγηζκνχ θαη ηεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

παξαηεξνχκε πιεξνθνξίεο γηα 34 απφ ηηο 60 γεληθέο γλσζηνπνηήζεηο (πνζνζηφ  56,67%) θαη 

8 απφ ηηο 91 εηδηθέο γλσζηνπνηήζεηο (πνζνζηφ  8,79%). Ζ πιεξνθνξίεο είλαη ζε ζπκθσλία κε 

ην εζληθή πιαίζην θαη θαηά γεληθή νκνινγία δελ ηίζεηαη ζέκα ζπκκφξθσζεο κε ην πξφηππν 

GRI Standards.  

 

https://www.epirusbank.com/trapeza/pliroforisi-ependyton/oikonomika-apotelesmata/article/apologismos-etairikis-eythynis
https://www.epirusbank.com/trapeza/pliroforisi-ependyton/oikonomika-apotelesmata/article/apologismos-etairikis-eythynis
https://www.epirusbank.com/trapeza/pliroforisi-ependyton/oikonomika-apotelesmata/article
https://www.epirusbank.com/trapeza/koinoniki-eythyni/etairiki-diakyvernisi/article/etairiki-diakyvernisi-leitoyrgia
https://www.epirusbank.com/trapeza/koinoniki-eythyni/etairiki-diakyvernisi/article/etairiki-diakyvernisi-leitoyrgia
https://www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-ependyton/arxeio-isologismon-apologismon
https://www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-ependyton/arxeio-isologismon-apologismon
https://www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-ependyton/arxeio-isologismon-apologismon
https://www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-ependyton/arxeio-isologismon-apologismon
https://www.dramanet.gr/dramaimages/APOLOGISMOS2018_F217927803.pdf
http://www.dramabank.gr/new/financial.html#features11-89
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ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ : 

Ζ ηξάπεδα Υαλίσλ ζπληάζζεη απνινγηζκφ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζε εζεινληηθή βάζε 

ιφγσ κηθξνχ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ. Απφ ηελ έξεπλά καο δηαπηζηψζεθε, φηη ε ηξάπεδα ελψ 

ζπληάζζεη εηήζηνπο απνινγηζκνχο κε πην πξφζθαην πνπ αλεπξέζε ηνπ έηνπο 2017 ν νπνίνο 

δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηξάπεδαο https://www.chaniabank.gr/el/the-

group/bank/corporate-governance/administrative-council/annual-report.aspx, δελ είλαη 

εηαηξηθήο επζχλεο. Ζ ηξάπεδα επίζεο ζπληάζζεη εηήζηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζε ζπκθσλία 

κε Γ.Π.Υ.Α ε νπνία δεκνζηεχζεθε θαη απηή ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ηξάπεδαο 

https://www.chaniabank.gr/el/the-group/investor-relations/annual-reports.aspx, εληφο ηεο 

νπνίαο φκσο δελ γίλεηαη νπδεκία αλαθνξά γηα έθζεζε ή θαηάζηαζε πεξί κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Σα νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ηα νπνία αληιήζεθαλ 

θαηαρσξήζεθαλ ζην ζρεηηθφ πίλαθα. Ζ ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν GRI Standards είλαη κε 

ηθαλνπνηεηηθή.  

ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΡΓΗΣΑ : 

Ζ ζπλεηαηξηζηηθή ηξάπεδα Καξδίηζαο επίζεο δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο θαηάζηαζεο 

κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο δηφηη απαζρνιή ιηγφηεξν απφ 500 εξγαδφκελνπο. 

Απφ ηελ έξεπλά καο δηαπηζηψζεθε, φηη ε ηξάπεδα δελ ζπληάζζεη θαη νχηε έρεη ζπληάμεη κέρξη 

ζήκεξα απνινγηζκνχο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Ζ ηξάπεδα ζπληάζζεη εηήζηα 

νηθνλνκηθή έθζεζε ζε ζπκθσλία κε ηα Γ.Π.Υ.Α ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηεο ηξάπεδαο https://bankofkarditsa.com/site/index.php/el/nea-

anakoinoseis/oikonomikastoixeia, εληφο ηεο νπνίαο φκσο ππάξρεη έθζεζε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Σα νπνηαδήπνηε ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ηελ 

παξαπάλσ έθζεζε, θαηαρσξήζεθαλ ζην ζρεηηθφ πίλαθα ζπκκφξθσζεο. Γελ ηίζεηαη 

νπνηαδήπνηε ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν GRI Standards. 

 

 

Πίλαθαο 11: πγθξηηηθφο Πίλαθαο Γεληθψλ Γλσζηνπνηήζεσλ Διιεληθψλ Σξαπεδψλ 

65% 
70% 

60% 

93,33% 93,33% 93,33% 

46,67% 

56,67% 

71,67% 

56,67% 56,67% 56,67% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Π
Ο

Ο
ΣΟ

 %
 

ΕΛΛΗΝΚΚΕ ΣΡΑΠΕΖΕ 

https://www.chaniabank.gr/el/the-group/bank/corporate-governance/administrative-council/annual-report.aspx
https://www.chaniabank.gr/el/the-group/bank/corporate-governance/administrative-council/annual-report.aspx
https://www.chaniabank.gr/el/the-group/investor-relations/annual-reports.aspx
https://bankofkarditsa.com/site/index.php/el/nea-anakoinoseis/oikonomikastoixeia
https://bankofkarditsa.com/site/index.php/el/nea-anakoinoseis/oikonomikastoixeia


 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ  / 121 
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ΚΕΦΑΛΑΚΟ 6: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

ηε παξνχζα εξγαζία έγηλε κία πξνζπάζεηα λα αλαθαιχςνπκε εάλ θαη ζε πην βαζκφ νη 

Διιεληθέο ηξάπεδεο ζπληάζζνπλ απνινγηζκνχο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζε ζπκθσλία 

κε ηα παγθφζκηα θαη δηεζλή πξφηππα. Αλ θαη νη ηξάπεδεο, αιιά θαη γεληθά ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, δελ αλήθνπλ ζηηο εηαηξίεο/επηρεηξήζεηο νη νπνίεο επηβαξχλνπλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξνπνηνχληαη, απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα 

ηεο έξεπλάο καο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη ε ζεκαηνινγία εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

θαη βησζηκφηεηα είλαη έλα ζέκα ζην νπνίν νη Διιεληθέο ηξάπεδεο θαη επί ην πιείζηνλ απηέο νη 

νπνίεο απαζρνινχλ παξαπάλσ απφ 500 εξγαδφκελνπο, δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα. Απηφ κπνξεί 

εχθνια λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε αξθεί θαη κφλν λα δνχκε φηη απφ ηηο 6 

κεγάιεο ηξάπεδεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλά καο νη πέληε ζπκκνξθψλνληαη κε ηα 

δηεζλή θαη παγθφζκηα πξφηππα. Απφ απηέο ηηο πέληε ηξάπεδεο νη ηέζζεξηο θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

ηξάπεδα Πεηξαηψο, Eurobank, Alpha bank θαη ε Δζληθή ηξάπεδα ζπληάζζνπλ ηνπ εηήζηνπο 

απνινγηζκνχο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηα πξφηππα GRI 

Standards, ελψ ε πέκπηε ηξάπεδα ε νπνία είλαη ε Attica Bank, ζπληάζζεη ηελ έθζεζε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζε ζπκθσλία κε ηα Γ.Π.Υ.Α θαη βξίζθεηαη εληφο ηνπ 

εηήζηνπ απνινγηζκνχ ηεο. Μεγάιε έθπιεμε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί, φηη ε Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο ε νπνία είλαη θαη επνπηηθή αξρή δελ ζπληάζζεη απνινγηζκφ ΔΚΔ.  

Σν παξαπάλσ πςειφ πνζνζηφ ζπκκφξθσζεο ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ κε ηα δηεζλή θαη 

παγθφζκηα πξφηππα θαηά ηε γλψκε καο νθείιεηαη, δηφηη νη ηξαπεδηθνί φκηινη είλαη 

αλαγθαζκέλνη απφ ην λφκν λα ζπληάζζνπλ απνινγηζκνχο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, έηζη 

ψζηε λα δείρλνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπο ραξαθηήξα ζηνπο εξγαδφκελνπο, πξνκεζεπηέο, 

πειάηεο αιιά θαη ζε πηζαλνχο κειινληηθνχο επελδπηέο.   

ηελ αληίπεξα φρζε φκσο, ηα πνζνζηά ησλ Διιεληθψλ ηξάπεδσλ πνπ ζπληάζζνπλ 

απνινγηζκνχο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη νη νπνίεο απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 500 

εξγαδφκελνπο είλαη πνιχ ρακειά. Απφ ηηο έμη ηξάπεδεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλά 

καο θακία δελ ζπληάζζεη απνινγηζκφ ΔΚΔ ζε ζπκθσλία κε ηα δηεζλή πξφηππα GRI 

Standards. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ηξάπεδεο Γξάκαο, Καξδίηζαο θαη ε Παλγθξήηηα ζπληάζζνπλ 

εθζέζεηο/θαηαζηάζεηο κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

εληφο ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνινγηζκψλ ηνπο θαη είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα 

Γ.Π.Υ.Α. Δίλαη απηνλφεην, φηη ηα ρακειά πνζνζηά εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο νθείινληαη 

δηφηη νη ελ ιφγσ ηξάπεδεο δελ είλαη ππνρξεσκέλεο απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία λα 

ζπληάζζνπλ απνινγηζκνχο βησζηκφηεηαο ζε ζπκθσλία κε δηεζλή πξφηππα.  

Σν ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλά καο ζπγθξηλφκελν κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ  

κειεηψλ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, φηη επί ηεο νπζίαο δηθαηψλνπλ ηηο έξεπλεο ησλ Barbu et al 

(2014) θαη ησλ Cho θαη Charles (2013), δίρσο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ ππφινηπσλ εξεπλψλ απνξξίπηνληαη ή επηβεβαηψλνληαη. πσο νη Barbu et al (2014) 

νδεγήζεθαλ ζηα ζπκπεξάζκαηα φηη πξψηνλ νη κηζέο εηαηξείεο ηεο έξεπλάο ηνπο δε 

γλσζηνπνηνχλ πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο, δεχηεξνλ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

απνθαιχπηνπλ πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο/πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο απφ φ,ηη νη κηθξφηεξεο 

αιιά θαη φηη ε ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηα Γ.Π.Υ.Α. εμαξηάηαη απφ ηνπο εζληθνχο 

θαλνληζηηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηηο πεξηβαιινληηθέο γλσζηνπνηήζεηο έηζη θαη εκείο 

νδεγεζήθακε ζηα εμήο ζπκπέξαζκαηα: 
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 Οη κεγάιεο ηξάπεδεο (διδ απηέο πνπ απαζρνινχλ απφ 500 εξγαδφκελνπο θαη άλσ) 

έρνπλ πςειφηεξν πνζνζηφ πεξηβαιινληηθήο γλσζηνπνίεζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

κηθξφηεξεο ηξάπεδεο (διδ απηέο πνπ απαζρνινχλ απφ 500 εξγαδφκελνπο θαη θάησ). 

 

 Οη ηξάπεδεο νη νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλεο απφ ηε λνκνζεζία λα γλσζηνπνηήζνπλ κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο έρνπλ πςειφ πνζνζηφ παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο ηξάπεδεο νη νπνίεο εζεινληηθά απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία παξέρνπλ 

κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο φπνπ ην πνζνζηφ είλαη αξθεηά ρακειφ. 

 

 Σν 50% απφ ηηο κηθξέο ηξάπεδεο (διδ απφ απηέο πνπ απαζρνινχλ 500 εξγαδφκελνπο 

θαη θάησ) δελ πξνβαίλνπλ ζε εηήζηνπο πεξηβαιινληηθνχο/θνηλσληθνχο απνινγηζκνχο.  

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δηθαηψλνπλ επίζεο θαη ηελ έξεπλα ησλ Cho θαη Charles (2013). 

χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ κειέηε φπσο πξναλαθέξακε, ε πεξηβαιινληηθή απφδνζε ζήκεξα 

είλαη θαιχηεξε απφ φ,ηη ππήξρε ηελ δεθαεηία ηνπ 90‟ θαη απηφ δηφηη ε παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ είλαη πιένλ ππνρξεσηηθή θαη φρη εζεινληηθή, έηζη θαη εκείο δηαπηζηψζακε φηη 

νη ηξάπεδεο νη νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα γλσζηνπνηνχλ θνηλσληθέο/πεξηβαιινληηθέο 

πιεξνθνξίεο έρνπλ πςειφ πνζνζηφ παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηξάπεδεο νη 

νπνίεο εζεινληηθά απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία παξέρνπλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

Σν ζίγνπξν είλαη, φηη δελ κπνξνχκε λα γεληθεχζνπκε ην απνηειέζκά καο πεξί εθαξκνγήο ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζην ζχλνιν ησλ ηξαπεδψλ πνπ δξαζηεξνπνηνχληαη ζηελ 

Διιεληθή επηθξάηεηα θαη απηφ δηφηη ζηε παξνχζα εξγαζία δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ φιεο νη 

ηξάπεδεο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα. 

Θα είρε ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ λα επαλαιεθζεί ε ελ ιφγσ εξγαζία κειινληηθά, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο φρη κφλν ηεο Διιεληθέο ηξάπεδεο, αιιά θαη μέλνπο ηξαπεδηθνχο νκίινπο 

νη νπνίνη έρνπλ ππνθαηαζηήκαηα εληφο ηηο Διιεληθήο πεξηθέξεηαο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε 

λα ζπγθξίλνπκε ηνπο ακηγψο Διιεληθνχο ηξαπεδηθνχο νκίινπο κε μέλνπο. 

 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ /  124 

 

 

ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΚΕ ΑΝΑΦΟΡΕ 

Διιεληθή 

● Αιεμφπνπινο Ζ, (2016) “ Μειέηε ηεο εηαηξηθήο πεξηβαιινληηθήο ινγηζηηθήο θαη 

δηαρείξηζεο ζηελ Διιάδα ”, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Πάηξα: Παλεπηζηήκην Παηξψλ. 

Γηαζέζηκν ζην: http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/10017 (Πξφζβαζε 

02 Ηαλνπαξίνπ 2019). 

● Γεσξγηαθψδεο Γ, (2013), “Απνθάιπςε θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν: Ζ πεξίπησζε ησλ γεξκαληθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εηαηξεηψλ”, Πηπρηαθή Γηαηξηβή, άκνο: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Γηαζέζηκν ζην: 

http://hdl.handle.net/11610/6574 (Πξφζβαζε 01 Ηαλνπαξίνπ 2019). 

● Κξηθιάλε Ν, (2009) “ Ζ ρξήζε ηζηνζειίδσλ γηα ηελ απνθάιπςε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

δηάζηαζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο : ε πεξίπησζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Κνπεγράγεο ”, Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή, 

άκνο: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Γηαζέζηκν ζην: http://hdl.handle.net/11610/14708 

(Πξφζβαζε 02 Ηαλνπαξίνπ 2019).  

● Κφλδπια Κ, (2011) “ Πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

εηαηξεηψλ πνπ παξάγνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ πξνηφληαζπζθεπαζίαο ”, Μεηαπηπρηαθή 

Γηαηξηβή, Πεηξαηά: Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν. Γηαζέζηκν ζην: 

http://dione.lib.unipi.gr (Πξφζβαζε 02 Ηαλνπαξίνπ 2019). 

Ξέλε 

● Berthelot, S., McGraw, E., Coulmont, M. & Morrill, J. (2003). ISO 14000: Added 

value for Canadian business? Environmental Quality Management, 13(2), pp. 47- 58. 

 

● Blacconiere, W.G. & Northcutt, W.D. (1997). Environmental information and market 

reactions to environmental legislation. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 

12(2), pp. 149–178.  

 

● Cormier, D. & Magnan, M. (1997). Investors‟ assessment of implicit environmental 

liabilities: an empirical investigation. Journal of Accounting and Public Policy, 16(2), 

pp. 215–241. 186. 

 

 

http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/10017
http://hdl.handle.net/11610/6574
http://hdl.handle.net/11610/14708
http://dione.lib.unipi.gr/


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ /  125 
●  

 

● Cormier, D. & Magnan M. (1999). Corporate environmental disclosure strategies: 

Determinants, costs and benefits. Journal of Accounting, Auditing and Finance, 14(4), 

pp. 429–451. 

 

● Cormier, D. & Magnan, M. (2003). Environmental reporting management: A 

continental European perspective. Journal of Accounting and Public Policy, 22(1), pp. 

43–62.  

 

● Cormier, D. & Magnan, M. (2007). The revisited contribution of environmental 

reporting to investors' valuation of a firm's earnings: An international perspective”. 

Ecological Economics, 62(3), pp. 613–626. 

 

● Cormier, D., Ledoux, M.J. & Magnan, M. (2009). The use of web sites as a disclosure 

platform for corporate performance. International Journal of Accounting Information 

Systems, 10(1), pp. 1-24. 13. 

 

● Cho, C.H. (2009). Legitimation strategies used in response to environmental disaster: 

A French case study of total SA‟s Erika and AZF incidents. European Accounting 

Review, 18(1), pp. 33–62. 

 

● Charles H Cho, Dennis M. Patten (2013) . “Green accounting: Reflections from a 

CSR and environmental disclosure perspective”. Critical Perspective on Accounting. 

 

● Clarkson PM, Li Y, Richardson GD (2004). The market valuation of environmental 

capital expenditures by pulp and paper companies. The Accounting Review, 

79(2):329–53. 

 

● Deegan, C. & Rankin, M. (1996). Do Australian companies report environmental 

news objectively? An analysis of environmental disclosures by firms prosecuted 

successfully by environmental protection authority. Accounting, Auditing and 

Accountability Journal, 9(2), pp. 50-67.  

 

● European Parliament (2014) '' disclosure of non-financial information and information 

on diversity by certain large companies and groups '' Luxembourg. 

 

● Elena M. Barbu, Pascal Dumontier, Niculae Feleaga &Liliana Feleaga (2014) 

“Mandatory Environmental Disclosures by Companies Complying with IASs/IFRSs: 

The cases of France, Germany, and the UK”, The International Journal of Accountin. 

 

● Guidry, R.P. & Patten, D.M. (2012). Voluntary disclosure theory and financial control 

variables: An assessment of recent environmental disclosure research. Accounting 

Forum, 36(2), pp. 81– 90. 

 

 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ /  126 

 

● Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Methodological themes: Constructing a 

research database of social and environmental reporting by UK companies. 

Accounting, Auditing and Accountability Journal, 8(2), 78–101.  

 

● Gray RH, Bebbington J (2000). Environmental accounting, managerialism and 

sustainability: is the planet safe in the hands of business and accounting? Advances in 

Environmental Accounting and Management, 1:1–44. 

● Gray RH, Bebbington J (2000). Environmental accounting, managerialism and 

sustainability: is the planet safe in the hands of business and accounting? Advances in 

Environmental Accounting and Management, 1:1–44. 

● Gray, R.H. (2001). Selfish genes or developmental systems? Evolution without 

interactors and replicators? In: R. Singh, K. Krimbas, D. Paul & J. Beatty (eds). 

Thinking about evolution: Historical, philosophical and political perspectives: 

Festschrift for Richard Lewontin (pp. 184-207). Cambridge: Cambridge University 

Press. 

● Gray, R., Javad, M., Power, D., & Sinclair, C. (2001). Social and environmental 

disclosure and corporate characteristics: A research note and extension. Journal of 

Business Finance and Accounting, 28(3/4), 327–356. 

 

● Hughes II KE (2000). The value relevance of nonfinancial measures of air pollution in 

the electric utility industry. The Accounting Review, 75(2):209–28. 

 

● Lang, M. & Lundholm, R. (2000). Voluntary disclosure and equity offerings: 

reducing information asymmetry of hyping the stock. Contemporary Accounting 

Research, 17(4), pp. 623–662. 

● Shan Zhou, Roger Simnett, Wendy Green (2017) “Does Integrated Reporting Matter 

to the Capital Market”, A journal of Accounting, Finance and Business Studies  

● Thornton DB. Green accounting and green eyeshades. CA Magazine 1993;126(9):34–

40. 

● Thornton DB. Green accounting and green eyeshades twenty years later. Critical 

Perspectives on Accounting 2013.    

 

 

 

 

 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ /  127 

 

Γηαδίθηπν 

● European Environmental Agency (2010). The European environment – state and 

outlook. Αλαθηήζεθε http://www.eea.europa.eu (Πξφζβαζε ηελ 03 Ηαλνπξίνπ 2019) 

 

● Διιεληθή δεκνθξαηία. Τπνπξγείν νηθνλνκίαο θαη αλάπηπμεο.(2017) Δκπνξηθή 

δεκνζηφηεηα ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ιήγνπλ ηελ 07/07/2016 θαη 

κεηά, ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ (ειέγρνπ, δηαρείξηζεο Γ.., κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο, πιεξσκψλ πξνο θπβεξλήζεηο) θαη ηεο δήισζεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4403/2016 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4308/2014. Υξφλνο θαη ηξφπνο ζχγθιηζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο θαη ηεο πλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ. Αζήλα. Αλαθηήζεθε απφ 

https://taxcoach.gr 

 

● https://www.europarl.europa.eu, Αλαθηήζεθε 03 Ηαλνπξίνπ 2019 

 

● https://ec.europa.eu, Αλαθηήζεθε 03 Ηαλνπαξίνπ 2019  

 

● https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-

history/Pages/GRI's%20history.aspx, Αλαθηήζεθε 05 Ηνπλίνπ 2019 

 

● https://www.globalreporting.org/standards, Αλαθηήζεθε 05 Ηνπλίνπ 2019 

 

● https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/, 

Αλαθηήζεθε 15 Ηνπλίνπ 2019 

 

● https://www.globalreporting.org/standards/resource-download-center/mapping-

document-complete-excel/, Αλαθηήζεθε 01 Ηνπιίνπ 2019 

 

● https://www.globalreporting.org/information/sector-guidance/Pages/default.aspx, 

Αλαθηήζεθε 05 Ηνπιίνπ 2019 

 

● https://www.globalreporting.org/standards/questions-and-feedback/transitioning-

from-g4-to-gri-standards/, Αλαθηήζεθε 05 Ηνπιίνπ 2019 

 

● https://www.globalreporting.org/standards/work-program-and-standards-review/gri-

sector-program/, Αλαθηήζεθε 05 Ηνπιίνπ 2019 

 

● https://www.globalreporting.org/Documents/ResourceArchives/GRI-G4-Financial-

Services-Sector-Disclosures.pdf, Αλαθηήζεθε 20 Ηνπιίνπ 2019 

 

● https://eproceedings.epublishing.ekt.gr, Αλαθηήζεθε 30 Γεθεκβξίνπ 2019 

 

http://www.eea.europa.eu/
https://taxcoach.gr/
https://www.europarl.europa.eu/
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-history/Pages/GRI's%20history.aspx
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-history/Pages/GRI's%20history.aspx
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/resource-download-center/mapping-document-complete-excel/
https://www.globalreporting.org/standards/resource-download-center/mapping-document-complete-excel/
https://www.globalreporting.org/information/sector-guidance/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/standards/questions-and-feedback/transitioning-from-g4-to-gri-standards/
https://www.globalreporting.org/standards/questions-and-feedback/transitioning-from-g4-to-gri-standards/
https://www.globalreporting.org/standards/work-program-and-standards-review/gri-sector-program/
https://www.globalreporting.org/standards/work-program-and-standards-review/gri-sector-program/
https://www.globalreporting.org/Documents/ResourceArchives/GRI-G4-Financial-Services-Sector-Disclosures.pdf
https://www.globalreporting.org/Documents/ResourceArchives/GRI-G4-Financial-Services-Sector-Disclosures.pdf
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ /  128 

 

● Σξάπεδα Πεξαηψο έθζεζε βηψζηκεο αλάπηπμεο  & δξαζηεξηνηήησλ 2018 

https://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/annual-reports 

 

● Σξάπεδα Eurobank απνινγηζκφο εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο 2018 

https://www.eurobank.gr/el/omilos/grafeio-tupou?cat=%7BB0D19702-6425-40A5-

8536-694CFD7D2856%7D&y=0&m=0&pg=1 

 

● Σξάπεδα Alpha Bank απνινγηζκφο εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο 2018 

https://www.alpha.gr/el/omilos/etairiki-upeuthunotita/apologismoi-alpha-bank 

 

● Δζληθή ηξάπεδα ηεο Διιάδνο έθζεζε εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο 2016 

https://www.nbg.gr/el/the-group/corporate-social-responsibility/annual-csr-reports. 

 

● Attica Bank εηήζην δειηίν απνινγηζκνχ 2018 

https://www.atticabank.gr/el/investors/useful-info/annual-reports. 

 

● Σξάπεδα Θεζζαιίαο απνινγηζκφο 2018 

http://www.bankofthessaly.gr/content/Απνινγηζκνί 

 

● Σξάπεδα Θεζζαιίαο εηήζηα ρξεκαηννηθνλνκηθή έθζεζε 2018 

http://www.bankofthessaly.gr/content/oikonomikes-katastaseis 

 

● Σξάπεδα Ζπείξνπ απνινγηζκφο 2013 https://www.epirusbank.com/trapeza/pliroforisi-

ependyton/oikonomika-apotelesmata/article/apologismos-etairikis-eythynis  

 

● Σξάπεδα Ζπείξνπ εζσηεξηθφο θαλνληζκφο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

2015 https://www.epirusbank.com/trapeza/koinoniki-eythyni/etairiki-

diakyvernisi/article/etairiki-diakyvernisi-leitoyrgia  

 

● Σξάπεδα Ζπείξνπ εηήζηα ρξεκαηννηθνλνκηθή έθζεζε 2018 

https://www.epirusbank.com/trapeza/pliroforisi-ependyton/oikonomika-

apotelesmata/article/oikonomika-apotelesmata  

 

● Παλγθξήηηα ηξάπεδα απνινγηζκφο 2013  

https://www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-ependyton/arxeio-isologismon-

apologismon  

 

● Παλγθξήηηα ηξάπεδα εηήζηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε 2018  

https://www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-ependyton/arxeio-isologismon-

apologismon. 

 

● Σξάπεδα Γξάκαο απνινγηζκφο δξάζεσλ 2018 

https://www.dramanet.gr/dramaimages/APOLOGISMOS2018_F217927803.pdf 
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● Σξάπεδα Γξάκαο εηήζηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε 2017 

http://www.dramabank.gr/new/financial.html#features11-89 

 

● Σξάπεδα Υαλίσλ απνινγηζκφο έηνπο 2017 https://www.chaniabank.gr/el/the-

group/bank/corporate-governance/administrative-council/annual-report.aspx  

 

● Σξάπεδα Υαλίσλ Οηθνλνκηθή Καηαζηάζε θαηά Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 2018 https://www.chaniabank.gr/el/the-

group/investor-relations/annual-reports.aspx  

 

● Σξάπεδα Καξδίηζαο εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε 2018 

https://bankofkarditsa.com/site/index.php/el/nea-anakoinoseis/oikonomikastoixeia  

  

● Μειέηε Κνηλσληθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Απνηππψκαηνο Coca Cola Σξία Έςηινλ 

https://gr.coca-colahellenic.com/gr/media-events/apologismoi-kai-dimosieuseis 
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