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ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & SDGs

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μετασχηματισμός → ΒΙΩΣΙΜΗ & ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ



ΓΙΑΤΙ:

Σημαίνει:

Οικονομία

Κοινωνία

Περιβάλλον

Βιώσιμη και Έξυπνη 

Επιχείρηση

✓ Βιώσιμη διαχείριση φυσικών ενεργειακών & υδάτινων 

πόρων, διαχείριση αποβλήτων, κτηριακών υποδομών 

και προστασία περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας.

✓ Πρόσβαση σε «πράσινες» πηγές χρηματοδότησης, 

διείσδυση  σε νέες αγορές και απαιτητικούς 

καταναλωτές. 

✓ Συνεργασία, δημιουργικότητα, εκπαίδευση εργατικού 

δυναμικού και κατάρτιση, κοινωνική συνοχή, άμβλυνση 

ανισοτήτων.



|ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η Match2Invest έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών για τον 

μετασχηματισμό της στρατηγικής, της οργάνωσης, της λειτουργίας και της μετάβασης 

των επιχειρήσεων προς μια κυκλική οικονομία - καταλύτης επιτυχίας Βιώσιμης 

Ανάπτυξης.

5. ΔΙΚΤΥΩΣΗ & EΠIKΟΙΝΩΝΙΑ

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ| ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΕ

6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

2. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ



1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

❑ Προσδιορισμός Αποστολής επιχείρησης συμβατής με τους Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης.

❑ Προφίλ βιωσιμότητας επιχείρησης– Swot Analysis. 

❑ Κατάρτιση ολοκληρωμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (στόχοι –

στρατηγική).

❑ Προσδιορισμός βασικών προτεραιοτήτων και δράσεων για την προαγωγή 

της βιωσιμότητας σε όλη την αλυσίδα αξίας, με βάση την επιχειρηματική 

στρατηγική και τις εγχώριες ανάγκες.

|ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



2. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ

Προτάσεις παρεμβάσεων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας της επιχείρησης, 

με στόχο τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία:

• ποιότητα πρώτων υλών, δίκτυο προμηθευτών

• μηχανισμοί επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων

• ορθολογιστική χρήση ενέργειας και υδάτινων πόρων (υποδομές και 

μηχανήματα)

• αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησή τους σε 

άλλη μορφή (π.χ. παραγωγή βιοκαυσίμου)

• τυποποίηση, συσκευασία

• δίκτυο μεταφοράς, διανομή τελικών προϊόντων

• διερεύνηση ανάπτυξης νέων προϊόντων και πρόσβασης σε νέες αγορές.

|ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



2. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΥΣΙΔΑ  ΑΞΙΑΣ

|ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



❑ Αποτύπωση κριτηρίων για την επιλογή προγραμμάτων & δράσεων ΕΚΕ που 

μεγιστοποιούν την επίδραση στην επιχείρηση και την κοινωνία.

❑ Ανάδειξη και πρόταση συγκεκριμένων ολοκληρωμένων προγραμμάτων & 

δράσεων ΕΚΕ ανά πυλώνα Βιωσιμότητας.

❑ Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων & δράσεων ΕΚΕ.

❑ Σύνδεση προγραμμάτων & δράσεων ΕΚΕ με SDGs – Agenda2030.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ       

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΚΕ)

|ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



❑ Ανάπτυξη Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs) ανά παρέμβαση στην αλυσίδα 

αξίας  ή πρόγραμμα ΕΚΕ.

❑ Μέτρηση κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

❑ Βελτίωση και επανασχεδιασμός παρεμβάσεων και προγραμμάτων ΕΚΕ βάσει 

αποτελεσμάτων KPIs. 

❑ Κατάρτιση Απολογισμού Βιωσιμότητας (reporting).

❑ Ανάπτυξη εσωτερικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την παρακολούθηση της 

υλοποίησης, της ολοκλήρωσης και της αποτίμησης επιλεγμένων παρεμβάσεων 

ή προγραμμάτων ΕΚΕ.

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ| ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

|ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



❑ Δικτύωση και ανάπτυξη συνεργειών με άλλα ενδιαφερόμενα για την επιχείρηση 

μέρη (stakeholders), όπως τοπικές κοινότητες, ΜΚΟ, καταναλωτές, προμηθευτές 

δήμοι-περιφέρειες, δίκτυα, ιδρύματα, πανεπιστήμια, ερευνητικοί φορείς κ.ά.). 

❑ Ψηφιακή απεικόνιση Απολογισμού Βιωσιμότητας (digital reporting).

❑ Ανάπτυξη διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων προβολής προγραμμάτων & 

δράσεων ΕΚΕ.

5. ΔΙΚΤΥΩΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

|ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



❑ Προσδιορισμός δυνατοτήτων χρηματοδότησης (EBRD, Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 

Ταμεία, EIB, EIF, κ.ά.) συγκεκριμένων έργων και ειδικών ολοκληρωμένων 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

❑ Εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία (crowdfunding, πράσινα ομόλογα κ.ά.)

❑ Αξιοποίηση δυνατοτήτων για τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

έρευνας & καινοτομίας, εκπαίδευσης, ψηφιακού μετασχηματισμού, κ.ά.  (π.χ. 

Horizon2020, LIFE+, Interreg Eu, κ.ά.).

6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

|ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



❑ Προετοιμασία στην υιοθέτηση των βασικών αρχών του εκάστοτε προτύπου/ συστήματος 

πιστοποίησης.

❑ Προτάσεις για τον καθορισμό της βέλτιστης οργανωτικής δομής εντός της επιχείρησης για 

την αποτελεσματική εφαρμογή του εκάστοτε προτύπου/ συστήματος πιστοποίησης.

❑ Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης και προτάσεις διασύνδεσης εμπλεκόμενων τμημάτων 

της επιχείρησης, στη διαδικασία πιστοποίησης.

❑ Ιεράρχηση κύριων δεικτών μέτρησης που απορρέουν από το εκάστοτε πρότυπο/ σύστημα 

πιστοποίησης.

❑ Παρακολούθηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων στη βάση δεικτών που απορρέουν από το 

εκάστοτε πρότυπο/ σύστημα πιστοποίησης.

❑ Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας παρουσίασης δεικτών και 

παρακολούθησης αποτελεσμάτων.

ISO 14001: “Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης”

LEED: “Leadership in Energy and Environmental Design”
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

WELL Building Standard: “Σύστημα περιβαλλοντικής υγείας

στο δομημένο περιβάλλον”

|ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ISO 50001: “Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης”



Τα βασικά πεδία που παρακολουθούνται στη βάση κριτηρίων περιβαλλοντικής και

κοινωνικής εταιρικής διακυβέρνησης (ESGs) είναι τα εξής:

❑ Υγεία και ασφάλεια

❑ Ανθρώπινο κεφάλαιο

❑ Άνθρακας – λειτουργίες, προϊόντα & υπηρεσίες

❑ Επαναχρησιμοποίηση πόρων, εκπομπές, λύματα και απόβλητα

❑ Σχέσεις με τοπικές κοινότητες

❑ Επιχειρηματική δεοντολογία

❑ Δωροδοκία και διαφθορά

| Γιατί Περιβαλλοντική & Κοινωνική Εταιρική  

Διακυβέρνηση; 
Environmental Social Governance (ESG) 



| Γιατί Περιβαλλοντική & Κοινωνική Εταιρική  

Διακυβέρνηση; 
Environmental Social Governance (ESG) 

Η δημοσιοποίηση της παρακολούθησης των ESGs μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους: 

❑ βελτίωσης του marketing και της επικοινωνίας για είσοδο σε νέες αγορές/τμήματα αγοράς

❑ αναβάθμισης των σχέσεων με το σύνολο των σχετιζόμενων με την επιχείρηση εταίρων 

(stakeholders)

❑ προσέλκυσης ενδιαφερόμενων επενδυτών (για μεγέθυνση της επιχείρησης)

❑ δημιουργίας συγκριτικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση, ιδιαίτερα τις εξαγωγικές και

τις πολυεθνικές, που ήδη έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την επίτευξη των Στόχων

Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).



Πόσο βιώσιμη και έξυπνη είναι η Επιχείρησή σου;


