
Environmental, Social, 
Governance, Risk & 
Compliance Services



Corporate Governance,  
Risk & Compliance Services

ESG & Sustainability 
Services

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία 
και γνώση μας σε θέματα διαχείρισης 
κινδύνων, νομοθετικής και κανονιστικής 
συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου, 
λειτουργικής αποτελεσματικότητας και 
εταιρικής διακυβέρνησης, παρέχουμε 
εξατομικευμένες λύσεις που θα 
ενδυναμώσουν τις δομές της επιχείρησής 
σας, ενώ παράλληλα θα βελτιώσουν 
σημαντικά την απόδοση, την φήμη και την 
αξιοπιστία σας.

Τα εξειδικευμένα στελέχη του τμήματος 
ESGRC σας παρέχουν όλα τα απαραίτητα 
εφόδια, προκειμένου να κατανοήσετε 
πλήρως το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο, 
να καταρτίσετε ένα ισχυρό στρατηγικό 
πλάνο και να πραγματοποιήσετε σταθερά 
βήματα ανάπτυξης.

Την τελευταία διετία παρατηρείται στροφή 
από τη γενικότερη έννοια της βιώσιμης 
ανάπτυξης, στον πιο συγκεκριμένο 
όρο “ESG” (Environmental, Social and 
Governance). Ταυτόχρονα, ανά τον κόσμο, 
επέρχεται η αναγκαιότητα της υιοθέτησης 
ESG κριτηρίων και καθορισμού σχετικών 
μετρήσιμων στόχων και δεικτών επίδοσης. 
Η νέα αυτή τάση οφείλεται στο αυξημένο 
ενδιαφέρον των επενδυτών, θεσμικών 
φορέων, καταναλωτών, καθώς και στην 

υιοθέτηση κυβερνητικών πολιτικών 
που αποσκοπούν στον περιορισμό των 
κινδύνων της κλιματικής αλλαγής.

Στο νέο αυτό πλαίσιο, στην Grant 
Thornton αναγνωρίζουμε τη σημασία της 
βιωσιμότητας και των ESG κριτηρίων στην 
ανάπτυξη μίας ισχυρής επιχειρηματικής 
στρατηγικής, αναλαμβάνοντας σε 
παγκόσμιο επίπεδο, ηγετικό ρόλο στην 
κατανόηση και εφαρμογή της.

Οι λύσεις που προσφέρουμε: Οι λύσεις που προσφέρουμε:

Υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέχγου

Υπηρεσίες Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας

Υπηρεσίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Υπηρεσίες Διαχείρησης Κινδύνων

Ευρωπαϊκή ESG Νομοθεσία
(SFDR, NFRD, EU Taxonomy) 

Σεμινάρια & Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα (GRI, SASB, IR)

Ανάπτυξη Απολογισμών ESG / 
Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ανάλυση / Αξιολόγηση Κοινωνικού 
Αποτυπώματος (Socio-economic impact, SROI)

Στρατηγική ESG / 
Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ανάλυση Ουσιαστικών 
ESG Θεμάτων (materiality analysis)

Εξωτερική Επαλήθευση / Διασφάλιση 
Αναφορών και Εκθέσεων  ESG

Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα / 
Κλιματική Αλλαγή
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Επικοινωνήστε με τα εξειδικευμένα στελέχη μας

Οι διακρίσεις μας 

Πολυετή εμπειρία 
στην παροχή 

υπηρεσιών στο 
Δημόσιο & Ιδιωτικό 
τομέα (co sourcing / 

outsourcing)

>20 έργα 
προσαρμογής 
ή αξιολόγησης 
ΣΕΕ εισηγμένων 
εταιρειών βάσει 

Ν.4706/2020

CSR Hellas & 
Global Compact 

Network 
παρουσία στο 

Διοικητικό 
Συμβούλιο

Περισσότερα από 
50 έργα εξωτερικής 

επαλήθευσης 
απολογισμών ή 

δεικτών

Internal Audit, 
Corporate 

Governance 
& Integrated 

Reporting 
εξειδίκευση 

Τεχνικός 
Σύμβουλος 

της EFRAG και 
συνδρομή στη 

διαμόρφωση  του 
διεθνούς  προτύπου 
αναφοράς θεμάτων 

βιωσιμότητας 

Εξοικείωση 
με διεθνή 

κανονιστικά 
πλαίσια
(AML, GDPR, 

Whistleblowing, EU 
taxonomy, SFDR,NFDR 

κ.α.)

Παροχή 
εκπαιδεύσεων 
σε >50 από τις 

μεγαλύτερες 
ελληνικές εταιρείες

Πάνω από 200 
Απολογισμοί 

Βιώσιμης 
Ανάπτυξης

Εξειδικευμένα 
στελέχη με 

ειδικές διεθνής 
πιστοποιήσεις  
(CPA, CIA, COSO IC, 
PRM, CISA, ICA, PMP, 
GRI, AA1000, SASB 

κ.α.)
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