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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Μετρήσεις
Benchmarking
Εκπαίδευση

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Όραμα
Στόχοι

Τρέχουσα κατάσταση

Ομάδα ΒΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ

Διεθνή Πρότυπα Διεθνείς 

Κατευθυντήριες Οδηγίες
Ανάλυση Ουσιαστικότητας

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Στρατηγικοί Πυλώνες 

ΒΑ
Στόχοι ανά Πυλώνα

Προτεραιότητες ανά 
Πυλώνα

Πολιτική ΒΑ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

KPIs
Πλάνο Δράσης

(1-3 έτη με πρωτοβουλίες 

ΒΑ)

ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Sustainable Business 

Models and Brands

Τα στάδια προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΑ)
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επίτευξη καθολικής και 

ισότιμης πρόσβασης σε 

ασφαλές και προσιτό 

πόσιμο νερό για όλους

επίτευξη επαρκούς και 

ισότιμης πρόσβασης σε 

εγκαταστάσεις/συστήματ

α υγιεινής για όλους

βελτίωση της ποιότητας του νερού, μέσω της μείωσης 

της ρύπανσης, της εξάλειψης των απορρίψεων, της 

ελαχιστοποίησης της απελευθέρωσης επικίνδυνων 

χημικών και υλικών, της μείωσης, κατά το ήμισυ, του 

ποσοστού των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων, 

καθώς και της σημαντικής αύξησης της ανακύκλωσης και 

της ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης του νερού σε 

παγκόσμιο επίπεδο

ουσιαστική αύξηση της 

αποδοτικότητας της χρήσης του 

ύδατος σε όλους τους τομείς και 

διασφάλιση της βιώσιμης 

άντλησης και προμήθειας πόσιμου 

νερού, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί η λειψυδρία και να 

μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των 

ανθρώπων που πλήττονται από την 

έλλειψη νερού

εφαρμογή της ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των υδατικών πόρων, 

σε όλα τα επίπεδα

προστασία και αποκατάσταση των υδατικών 

οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 

βουνών, των δασών, των υδροβιότοπων, των 

ποταμών, των υδροφόρων οριζόντων και των 

λιμνών
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι 

σε λιγότερο από 4 χρόνια, ο 

μισός πληθυσμός της γης θα ζει 

σε περιοχές με προβλήματα σχετικά με το 

νερό. Αυτοί οι κίνδυνοι αναμένεται να 

αυξηθούν καθώς εντείνονται οι επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής.

Τη στιγμή που οι περισσότερες περιβαλλοντικές συζητήσεις επικεντρώνονται 

στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 

9 στους 10 μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει η 

ανθρωπότητα συνδέονται με την έλλειψη νερού.

Το νερό είναι αναντικατάστατο αγαθό για τη στήριξη της ζωής και της 

ευημερίας. 

Εξ ορισμού, αυτό σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό – έως και επείγον - να 

δοθεί επιχειρηματική προτεραιότητα στη διαχείριση του νερού. 
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Το νερό κατατάσσεται μεταξύ των τριών 

κορυφαίων  παραγόντων του ESG σύμφωνα 

με την Έρευνα RBC Global Asset Management Responsible 

Investment.

Περίπου τα 2/3 ανάμεσα σε 800
θεσμικούς επενδυτές που ερωτήθηκαν στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την 

Ευρώπη και την Ασία δήλωσαν ότι ο 

παράγοντας «νερό» συνυπολογίστηκε 

πολύ ψηλά όσον αφορά στις επενδυτικές 

τους αποφάσεις, ως παράγοντας ESG,

τοποθετώντας το τρίτο στη σειρά, 

μετά από την ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο και την καταπολέμηση της 

διαφθοράς.

Στην Ευρώπη, όπου η ανησυχία των επενδυτών για 

το νερό είναι η μεγαλύτερη, εκτιμάται ότι 

περισσότερο από το 11% του πληθυσμού και το 

17% της επικράτειάς της έχουν πληγεί από 

λειψυδρία, κοστίζοντας περίπου 100 
δισεκατομμύρια δολάρια από το 1980. 

Το νερό ως βασικό συστατικό του ESG

«Το νερό δεν είναι πρόβλημα για ορισμένες μόνο περιοχές, αλλά αφορά πλέον και τα 500 

εκατομμύρια Ευρωπαίους», αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ιστότοπό της.
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Τί είναι όμως τα κριτήρια ESG?

Τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κριτήρια 

διακυβέρνησης (ESG) είναι ένα σύνολο προτύπων που 

χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν τις περιβαλλοντικές, 

κοινωνικές επιδόσεις και επιδόσεις ορθής διακυβέρνησης 

ενός οργανισμού.

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια εξετάζουν τον τρόπο με τον 

οποίο μια εταιρεία λειτουργεί ως διαχειριστής του 

περιβάλλοντος. 

Τα κοινωνικά κριτήρια εξετάζουν πώς διαχειρίζεται τις 

σχέσεις με τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές, τους 

πελάτες και τις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται. 

Τα κριτήρια διακυβέρνησης ασχολούνται με τη 

διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση στοιχείων, την ηγεσία ενός 

οργανισμού, τις αμοιβές στελεχών, τους ελέγχους και τα 

δικαιώματα των μετόχων.
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Θεμελίωση ΒΑ

Δημιουργία κουλτούρας ESG

Διακυβέρνηση ΒΑ

Ανάλυση Ουσιαστικότητας
Αναγνώριση, προτεραιοποίηση και επικύρωση των 

ουσιαστικών θεμάτων για την Εταιρεία

Διαχείριση Κινδύνων Στρατηγική ΒΑ

Στόχοι και KPIs

Reporting και Εξωτερική Διασφάλιση

Ενσωμάτωση του ESG στη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΒΑ)
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Ανάλυση Ουσιαστικότητας / προτεραιοποίηση θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης

1 9 Υγεία και ασφάλεια πελατών και τελικών καταναλωτών - ποιότητα νερού
2 8 Αξιόπιστο δίκτυο ύδρευσης
3 10 Πρόσβαση σε καθαρό νερό, παροχή και κάλυψη δικτύου
4 11 Υγεία και ασφάλεια πολιτών - δίκτυο αποχέτευσης
5 1 Οικονομική επίδοση και ανάπτυξη
6

13 Οικοδόμηση/ενίσχυση σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες και

τους τελικούς χρήστες
7 12 Προσιτό τιμολόγιο και εξυπηρέτηση πελατών με ασφάλεια
8 22 Διασφάλιση υγείας και ασφάλειας εργαζομένων
9 2 Ψηφιακός μετασχηματισμός
10 20 Εξοικονόμηση ενέργειας
11

21
Μέτρηση, έλεγχος και μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου και

λοιπών αέριων
12 25 Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων και σεβασμός στη διαφορετικότητα
13

5
Εταιρική διακυβέρνηση και πρακτικές επιχειρηματικής ηθικής και

ακεραιότητας
14 19 Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων/πηγών ύδρευσης
15 16 Κυκλική Οικονομία και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων
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- Κοινωνικά Τιμολόγια

- Συνεχείς έλεγχοι 

ποιότητας νερού

- Σύνδεση με τις τοπικές 

κοινωνίες

- Ψηφιακές Υπηρεσίες

- Ευθυγράμμιση με το 

πλαίσιο Εταιρικής 

διακυβέρνησης

- Δημοσιοποίηση ESG 

σύμφωνα με διεθνή 

πρότυπα (GRI, SASB, etc.)
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ENVIRONMENT SOCIETY GOVERNANCE

Τα ESG στο επίκεντρο των αξιών μας
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ΝΕΡΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ 

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ 

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΕΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ

- Smart grid

- ΙοΤ

- Μείωση εκπομπων Co
2

- Επαναχρησιμοποίηση

- Sewer Mining

- R&D

- Νέα ΚΕΛ στην Ανατολική 

Αττική
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Θέσπιση στοχοθεσίας και υποστηρικτικών δράσεων ανά πυλώνα στρατηγικής και σχετικών KPIs για τη µέτρηση 
αποτελεσµατικότητας των στόχων

Δεσμεύσεις 

Βιώσιμης 

Ανάπτυξης

Στρατηγικοί Πυλώνες

Πυλώνες 
Βιώσιμης Ανάπτυξης
Η µεγάλη εικόνα που θέτει τις 
βάσεις.

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:

§ Επιδιώκουµε την οικονοµική επίδοση και ανάπτυξη 
δηµιουργώντας αξία για τους εταίρους και το κοινωνικό σύνολο.

§ Οικοδοµούµε και ενισχύουµε σταθερή σχέσης εµπιστοσύνης µε 
τους πελάτες µας και τους τελικούς χρήστες.

§ Προχωράµε στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της εταιρείας.  
§ Ενισχύουµε την εταιρική διακυβέρνηση και τις πρακτικές 
επιχειρηµατικής ηθικής και ακεραιότητας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

§ Λειτουργούµε µε περιβαλλοντική υπευθυνότητα επιδιώκοντας την
ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού µας αντικτύπου µέσω της
εξοικονόµηση ενέργειας

§ Ενισχύουµε τις διαδικασίες µετρήσεων, ελέγχου και µείωσης των
εκποµπών των αερίων θερµοκηπίου.

§ Προχωράµε στη βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων και των
πηγών ύδρευσης που χρησιµοποιούµε.

§ Επενδύουµε σε ένα αξιόπιστο δίκτυο ύδρευσης.
§ Δηµιουργούµε αξία µέσω της κυκλικής οικονοµίας και διαχείριση
υγρών και στερεών αποβλήτων.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ:

§ Διασφαλίζουµε την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων µας µε την
παροχή και ενίσχυση προγραµµάτων και δραστηριοτήτων

§ Προστατεύουµε τα εργασιακά δικαιώµατα µε σεβασµό στη
διαφορετικότητα και την εξάλειψη των διακρίσεων σε όλους τους
χώρους λειτουργίας της εταιρείας, τηρώντας απαρέγκλιτα την εργασιακή
νοµοθεσία.

§ Διαφυλάσσουµε την υγεία και ασφάλεια πελατών και τελικών
καταναλωτών µέσω της άριστης ποιότητας του νερού.

§ Αναπτύσσουµε την παροχή και κάλυψη του δικτύου µας για τη
δυνατότητα της πρόσβασης σε καθαρό νερό.

§ Εστιάζουµε στην υγεία και ασφάλεια πολιτών µέσω ενός συγχρόνου
δικτύου αποχέτευσης.

§ Δηµιουργούµε ένα προσιτό τιµολόγιο, βάζοντας ως προτεραιότητα την
εξυπηρέτηση πελατών µας.

§ Επιδιώκουµε την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και
ευαισθησίας, µέσω της ευαισθητοποίησης των πολιτών για ορθές
περιβαλλοντικές πρακτικές, αλλά και δράσεων ενηµέρωσης και
εκπαίδευσης.

§ Στηρίζουµε τις τοπικές κοινωνίες, δηµιουργούµε δράσεις συνεισφοράς
στην τοπική ανάπτυξη και την παροχή τεχνογνωσίας, σε έργα µε
κοινωνικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις.

Πλάνο Δράσης 3ετίας 

& KPIs

(υπό διαμόρφωση)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Οφέλη Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης & ενσωμάτωσης ESG κριτηρίων

Οι Οργανισμοί:

§ Εξοικειώνονται με μια διεθνώς αποδεκτή διαδικασία, την Ανάλυση Ουσιαστικότητας (materiality assessment) για

τη μέτρηση και τον προσδιορισμό των πυλώνων στρατηγικής.

§ Οργανώνουν και θέτουν σε συνεχή λειτουργία ένα μηχανισμό συλλογής και διαχείρισης δεδομένων βιώσιμης

ανάπτυξης, τα οποία αξιολογούν συνεχώς, λαμβάνοντας διορθωτικές κινήσεις όταν και όπου χρειάζεται.

§ Επιτυγχάνουν στρατηγική δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών τους (stakeholder engagement) προωθώντας τη

διαφάνεια και τη συμμετοχή σημαντικών stakeholders στις δράσεις τους.

§ Επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους μέσω συμμετοχής στελεχών τους στο έργο και τη μεταφορά σχετικής

τεχνογνωσίας εσωτερικά.

§ Καθορίζουν μετρήσιμους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τους εναρμονίζουν με τους γενικούς στόχους του

Οργανισμού και με τους UN Sustainable Development Goals (SDGs).

§ Συνδέουν τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης με το όραμα και την επιχειρηματική στρατηγική.

§ Συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης μη

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
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Παρόλο το αυξημένο ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας και των επενδυτών για θέματα ESG, υπάρχουν 

ορισμένα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν γύρω από τις τρέχουσες προσεγγίσεις, εάν θέλουμε να 

έρθουμε πιο κοντά στην επίτευξη του 6ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) για το νερό. 

Τα πρότυπα του ESG 

reporting να συμπτυχθούν σε 

ένα ενιαίο και κοινά 

αποδεκτό πρότυπο

Οι στρατηγικές ESG και το reporting να 

επεκταθούν πέραν του ανθρακικού 

αποτυπώματος και να οδηγηθούμε στο zero 

carbon water

Οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις 

για το νερό θα πρέπει να 

θεωρούνται εξίσου σημαντικοί 

παράγοντες ESG όπως οι 

κλιματικοί

Επόμενα Βήματα

Το ESG reporting δεν 

υποκαθιστά τη στρατηγική 

βιώσιμης ανάπτυξης, απλά 

δίνει τα εργαλεία για την 

αποτελεσματική 

παρακολούθησή της

Τα υπάρχοντα πρότυπα ESG reporting δεν 

δίνουν μεγάλη βαρύτητα στα θέματα 

διαχείρισης υδάτων, ως αναγνωρισμένο και 

ουσιαστικό ρίσκο από τις επιχειρήσεις
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας


