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Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί έννοια - κλειδί 
για το σύγχρονο επιχειρείν, αλλά και μεγάλη 
πρόκληση. Συνιστά μια ολοκληρωμένη 
επιχειρηματική προσέγγιση στόχος της 
οποίας είναι η δημιουργία αξίας για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη (μετόχους, εργαζόμενους, 
πελάτες, προμηθευτές, τοπική κοινωνία, 
κράτος-αρχές κλπ.)  με ταυτόχρονη δημιουργία 
καινοτόμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
Τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης απασχολούν, 

σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό, τους αναλυτές, 
τους επενδυτές και τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. 
Σύμφωνα με την έρευνα που εκπονήθηκε το 
2018 από το Bloomberg με τίτλο "Bloomberg 
Sustainable Business & Finance Survey", το 76% 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στην Ευρώπη δήλωσαν ότι οι επιδόσεις σε 
θέματα βιωσιμότητας θα αποτελούν στο μέλλον 
σημαντικό κριτήριο στις αποφάσεις που θα 
λαμβάνουν οι επενδυτές.

Γιατί οι επιχειρήσεις να δεσμευτούν σε αρχές και στρατηγικές 
βιώσιμης ανάπτυξης:

Μείωση κόστους & 
περιορισμός κινδύνων

Οι εσωτερικές διαδικασίες 
γίνονται περισσότερο 
αποτελεσματικές, 
αξιοποιώντας αποδοτικά 
λιγότερους πόρους και 
ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα 
αυξάνεται η παραγωγικότητα. 
Επιπλέον, μειώνεται ο κίνδυνος 
κυρώσεων ή προστίμων για 
περιβαλλοντικά θέματα, 
θέματα ανθρωπίνων ή 
εργασιακών δικαιωμάτων.

Αύξηση πωλήσεων και 
ικανοποίηση πελατών

Σύμφωνα με έρευνες* σε 
διεθνές επίπεδο και σε 
διαφορετικές χώρες, 66% των  
πελατών/καταναλωτών 
προτίθενται να δαπανήσουν 
περισσότερα χρήματα σε 
προϊόντα υπεύθυνων 
επιχειρήσεων.

* Nielsen Global Survey of Corporate 
Social Responsibility and Sustainability

Προσέλκυση επενδύσεων 
/ χρηματοδότησης

Σύμφωνα με την τρέχουσα 
τάση, υπάρχει σημαντική 
μετατόπιση του ενδιαφέροντος 
των επενδυτών σε κοινωνικά 
υπεύθυνες εταιρείες, καθώς 
αναγνωρίζεται πως έχουν 
χαμηλότερη έκθεση σε 
κινδύνους και ταυτόχρονα 
καλύτερες προοπτικές 
ανάπτυξης.

Ικανοποίηση εργαζομένων 
& συνεργατών

Η εταιρική κουλτούρα 
αναπροσαρμόζεται και 
διαχέεται σε ολόκληρο τον 
οργανισμό, βελτιώνοντας τα 
επίπεδα δέσμευσης των 
εργαζομένων. Ταυτόχρονα, 
δημιουργούνται νέα κανάλια 
επικοινωνίας με τους πελάτες, 
τους προμηθευτές και την 
ευρύτερη κοινωνία με στόχο 
την αποτελεσματική 
ανταπόκριση στις ανάγκες 
και προσδοκίες τους.

Διασφάλιση 
επιχειρηματικής επιτυχίας

Ο οργανισμός θέτει μια 
βιώσιμη βάση για 
μακροπρόθεσμη οικονομική 
επιτυχία, ενισχύοντας 
έμπρακτα τη συμβολή του σε 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
ζητήματα. Η εταιρική φήμη 
αυξάνεται και δίνεται στον 
οργανισμό ένα επιπλέον 
ανταγωνιστικό προβάδισμα.



Οι επιχειρήσεις που δεσμεύονται σε αρχές και 
στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης

Το ανταγωνιστικό 
τους πλεονέκτημα

Τη νομοθετική 
συμμόρφωση

Τη διαφάνεια

Την αξία που 
παράγεται και 
διανέμεται σε 
όλους τους 
συμμετόχους

Τις αμφίδρομα 
επωφελείς σχέσεις με 

τους συμμετόχους

Τη δέσμευση των 
εργαζομένων

Την εικόνα 
του brand 

τους
Ενισχύουν

Τους κινδύνους που συνδέονται με την 
υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Τα λειτουργικά 
κόστη

Τους 
περιβαλλοντικούς 

κινδύνους

Τους κινδύνους 
διακυβέρνησης

Τις αποκλίσεις τους 
από τη νομοθεσία 
σε κάθε πυλώνα 
Εταιρικής 
Υπευθυνότητας

Τους κινδύνους 
της 
εφοδιαστικής 
αλυσίδας 

Τους 
κοινωνικούς 

κινδύνους
Περιορίζουν



Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε το 
στρατηγικό σας πλάνο

Οι λύσεις που προσφέρουμε

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της βιωσιμότητας στην 
ανάπτυξη μιας ισχυρής επιχειρηματικής στρατηγικής 
και για το λόγο αυτό, αναλαμβάνουμε σε παγκόσμιο 
επίπεδο, ηγετικό ρόλο στην κατανόηση και εφαρμογή 
της. 

Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις στη διαχείριση κινδύνων 
και ευκαιριών που σχετίζονται με μη χρηματοοικονομικά 
ζητήματα και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για 
τη μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων στο 
περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία.

*SDGs: Sustainable Development
Goals (United Nations)

Ανάπτυξη Απολογισμών
Αειφορίας / Βιώσιμης
Ανάπτυξης

Ετήσιος ή διετής Απολογισμός 
βάσει διεθνών πλαισίων 
αναφοράς (GRI Standards, UN 
Global Compact principles, 
ΑΑ1000, SDGs, ISO 26000 κ.ά.)

Ενιαίος Απολογισμός (Integrated 
Reporting Framework - IIRC)

Έκθεση μη χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης (βάσει 
Ν.4403/2016)

Ανάλυση Ουσιαστικών 
Θεμάτων (materiality 
analysis)

Υλοποίηση materiality workshops

Διοργάνωση συναντήσεων με 
ομάδες συμμετόχων (stakeholders 
focus groups)

Υλοποίηση έρευνας ουσιαστικών 
θεμάτων (online ή συνεντεύξεις)

Προτεραιοποίηση και ιεράρχηση 
ουσιαστικών θεμάτων (materiality 
matrix)

Περιβαλλοντική 
Υπευθυνότητα & Κλιματική 
Αλλαγή

Υπηρεσίες για την Κλιματική 
Αλλαγή (CDP, TCFD, Science 
Based Targets)

Ανάλυση Κύκλου Ζωής προϊόντος 
(Life Cycle Assessment - LCA)

Προετοιμασία για τη μετάβαση 
σε μοντέλο Κυκλικής Οικονομίας

Καταγραφή εκπομπών αέριων 
ρύπων (GHG Protocol) 

Στρατηγική Βιώσιμης 
Ανάπτυξης

Kαθορισμός στρατηγικού πλάνου 
δράσεων 3ετίας/5ετίας (βάσει 
καλών πρακτικών, διεθνών 
προτύπων και συστημάτων 
διαχείρισης ISO)

Δείκτες παρακολούθησης της 
επίδοσης και εναρμόνιση με τους 
SDGs

Ενσωμάτωση της στρατηγικής 
ΒΑ στην ευρύτερη επιχειρηματική 
στρατηγική (Integrated Thinking)

Υποστήριξη ένταξης σε διεθνείς 
δείκτες Αειφορίας (FTSE4Good, 
ESG Ratings)

Εξωτερική Επαλήθευση/ 
Διασφάλιση Απολογισμών 

Ανεξάρτητη Έκθεση Διασφάλισης 
βάσει ISAE 3000

Επισκόπηση και αξιολόγηση 
των διαδικασιών και δικλείδων 
ασφαλείας 

Προτάσεις βελτίωσης του 
Απολογισμού Βιώσιμης 
Ανάπτυξης

Αξιολόγηση Κοινωνικής 
Επίδρασης

Καταγραφή κοινωνικο-
οικονομικής απόδοσης δράσεων 
(SROI – Social Return on Invest-
ment)

Μελέτη κοινωνικο-οικονομικού 
αποτυπώματος επιχειρήσεων 
(Social Impact)

Υπεύθυνη Διαχείριση της 
Προμηθευτικής Αλυσίδας

Πολιτική Υπεύθυνης Διαχείρισης 
Προμηθειών ή Κώδικας 
Δεοντολογίας Προμηθευτών

Αξιολόγηση προμηθευτών 
(ανάπτυξη scorecard, πλατφόρμα 
EcoVadis) 

Καταγραφή σχετικών κινδύνων  
(supply chain due diligence)

Προτάσεις βελτίωσης βάσει ISO 
20400:2017 Sustainable Procurement

Σεμινάρια και εκπαιδευτικά 
προγράμματα Εταιρικής 
Υπευθυνότητας και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης

βάσει διεθνών προτύπων GRI 
Standards, Integrated Reporting, ISO 
26000, Sustainable Development 
Goals – SDGs, TCFD, SASB, CDP,  
Science Based Targets.



Η Grant Thornton αποτελεί έναν παγκόσμιο 
οργανισμό παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, με περισσότερα από 
58.000 στελέχη σε πάνω από 140 χώρες. Στόχος 
μας διεθνώς είναι να δημιουργήσουμε σχέσεις 
εμπιστοσύνης και να βοηθήσουμε δυναμικές 
επιχειρήσεις να εξελιχθούν, όπου κι αν αυτές 
δραστηριοποιούνται. Η Grant Thornton στην Ελλάδα 
αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους 
ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Με παρουσία σε 4 πόλεις (Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Ιωάννινα) 
και περισσότερα από 800 εξειδικευμένα στελέχη, 
διαθέτουμε γνώση, εξειδίκευση και εμπειρία, 
διασφαλίζοντας μία ουσιαστική σχέση συνεργασίας 
με τους πελάτες μας, παρέχοντας τους μια 
προσωποποιημένη εμπειρία.

Βασικοί πυλώνες της προσέγγισής μας, μέσα στο 
ιδιαίτερο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον 
στο οποίο δραστηριοποιούνται οι πελάτες μας, 
είναι το αυθεντικό ενδιαφέρον, η κατανόηση των 
ξεχωριστών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και η 
αφοσίωση στις φιλοδοξίες και στη στρατηγική τόσο 
της βιωσιμότητας όσο και της ανάπτυξής τους. Με 

την προσέγγισή μας, συνθέτουμε τις κατάλληλες 
ομάδες στελεχών, προκειμένου να προσφέρουμε ένα 
ευρύ φάσμα υπηρεσιών και λύσεων, που ως στόχο 
έχουν να εντοπίσουν αλλά και να αξιοποιήσουν 
όλες εκείνες τις ευκαιρίες που θα οδηγήσουν στην 
περαιτέρω εξέλιξη των πελατών μας. 

Ως αποτέλεσμα, οι πελάτες μάς επιβραβεύουν 
επιδεικνύοντας υψηλό επίπεδο ικανοποίησης και 
αφοσίωσης, με το NPS (Net Promoter Score) να αγγίζει 
το 79%, ένα τα υψηλότερα ανάμεσα στις 
140 χώρες που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες-
μέλη του δικτύου της Grant Thornton. Παράλληλα, η 
δέσμευσή μας να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή 
εμπειρία στους πελάτες μας, έχει συμβάλλει 
σημαντικά στο να θεωρούμαστε ως η ταχύτερα 
αναπτυσσόμενη εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε με τα εξειδικευμένα στελέχη μας

Τι μας ξεχωρίζει

Ιδρυτικό Μέλος του Global 
Compact Network Hellas
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