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Παραδοσιακά, οι επιχειρήσεις τείνουν να εστιάζουν στη μέτρηση και δημοσιοποίηση μόνο των 

χρηματοοικονομικών τους δεικτών, μια πρακτική που προσφέρει μια ελλιπή πληροφόρηση σχετικά με 

το σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Η μέτρηση του βαθμού καινοτομίας για παράδειγμα, αποτελεί 

ένα σημαντικό δείκτη που δεν αξιολογείται τόσο συχνά, αλλά μπορεί να αναδείξει σημαντικές πτυχές για 

τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Συγκεκριμένα, υποδεικνύει αν οι δραστηριότητες που έχει 

υιοθετήσει είναι αυτές που θα την βοηθήσουν να αναπτυχθεί, αν κατανέμει αποδοτικά τους πόρους της 

και γενικότερα συμβάλλει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των καινοτόμων δράσεων της 

επιχείρησης. Λόγω της αφηρημένης φύσης της καινοτομίας όμως, η εύρεση των κατάλληλων πλαισίων 

για τη μέτρηση της καινοτομίας μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Στο παρόν έγγραφο 

έχουμε συγκεντρώσει κάποια frameworks καινοτομίας και κάποια ακαδημαϊκά άρθρα προκειμένου να 

σας βοηθήσουν στο Innovation Scoring του Διαγωνισμού. 

Παράλληλα, οι στρατηγικές των εταιριών πρέπει να αξιολογούνται πλέον και με όρους 

περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental, Social, Governance - ESG), 

μέσω των οποίων αποτυπώνεται ο συνολικότερος αντίκτυπος και η αξία που δημιουργούν 

μακροπρόθεσμα. Οι εταιρίες καλούνται να μετρούν και να δημοσιοποιούν μη χρηματοοικονομικούς 

παράγοντες που αφορούν την βιώσιμη ανάπτυξη. Αποτελεί μεγάλη πρόκληση όμως ότι δεν έχει 

καθιερωθεί ένα τυποποιημένο και ενιαίο σύστημα μέτρησης και δημοσιοποίησης αυτών των 

πληροφοριών. Τα Ελληνικά Χρηματιστήρια, έχουν εκδώσει έναν Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών 

ESG, τα οποία μαζί με κάποια επιπλέον αρχεία σχετικά με το sustainability που έχουμε συγκεντρώσει 

μπορούν να αποτελέσουν το βασικό σημείο αναφοράς για το ESG Scoring του Διαγωνισμού.  

 

INNOVATION FRAMEWORKS 

o Framework for State aid for research and development and innovation – European Commission 

o Κριτήρια Καινοτομίας Μικρομεσαίων και Μικρού Μεγέθους Μεσαίας Κεφαλαιοποιήσεως 

Επιχειρήσεων βάσει Innovfiv 

o Taking the measure of Innovation  

o Ακαδημαϊκά papers  

• How to Develop Innovation KPIs in an Execution-Oriented Company 

• A Critical Assessment of Quality and Validity of Composite Indicators of Innovation 

• Kaplan, The Complete Guide to Innovation Metrics – How to Measure Innovation for 

Business Growth  

ESG GUIDE 

Ελληνικά Χρηματιστήρια Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG  

Sustainability Library 

o Study on sustainability-related ratings, data and research 

o ESMA Advises On Credit Rating Sustainability Issues And Sets Disclosure Requirements 

o United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2014%3A198%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2014%3A198%3ATOC
https://hdb.gr/wp-content/uploads/2021/09/innovfin-kritiria-kainotomias.pdf
https://hdb.gr/wp-content/uploads/2021/09/innovfin-kritiria-kainotomias.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/taking-the-measure-of-innovation
https://timreview.ca/article/1168
https://www.oecd.org/sti/114%20-%20InnovationComposites_VertesyD_BlueSkyIIIpaper.pdf
https://www.innovation-point.com/innovationmetrics.htm
https://www.innovation-point.com/innovationmetrics.htm
https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/esg-reporting-guide
https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/esg-reporting-guide
https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/esg-reporting-guide
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d85036-509c-11eb-b59f-01aa75ed71a1
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-advises-credit-rating-sustainability-issues-and-sets-disclosure
https://sdgs.un.org/goals

