ΕΒΕΑ 11/06/2021
Α. Π.: Εισερχ. 4868

From: csrdesfa [mailto:csrdesfa@DESFA.GR]
Sent: Thursday, June 10, 2021 5:18 PM
To: csrdesfa <csrdesfa@DESFA.GR>
Subject: ΔΕΣΦΑ | Ερωτηματολόγιο για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης
Αγαπητοί συνεργάτες,
Ο ΔΕΣΦΑ, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, υλοποιεί για πρώτη φορά
Ανάλυση Ουσιαστικότητας (Materiality Analysis), σε θέματα που αφορούν στο Περιβάλλον,
την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG issues), προκειμένου να αξιολογήσει και να
ιεραρχήσει τα σημαντικά θέματα (material issues) που διαχειρίζεται ως εταιρεία και να τα
εναρμονίσει πλήρως με τις εταιρικές δράσεις και τους στρατηγικούς στόχους του, που επηρεάζουν
άμεσα ή έμμεσα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Στο πλαίσιο της μεταξύ μας καλής σχέσης και συνεργασίας, επικοινωνούμε μαζί σας, προκειμένου να
ζητήσουμε και τη δική σας συμβολή στην αξιολόγηση και ιεράρχηση των θεμάτων αυτών, μέσα από
τη συμπλήρωση ενός σύντομου και ανώνυμου* ερωτηματολογίου που δημιουργήσαμε ειδικά για το
συγκεκριμένο σκοπό. Σας καλούμε, λοιπόν, να αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας (περίπου 1015 λεπτά), απαντώντας στο ερωτηματολόγιο εδώ, το οποίο υλοποιείται με βάση τα διεθνή
απολογιστικά πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI Standards).
Διευκρινίζουμε ότι η αξιολόγηση του κάθε θέματος δεν αντιπροσωπεύει την επίδοση του ΔΕΣΦΑ,
αλλά αντικατοπτρίζει τη σημαντικότητα που έχει το εκάστοτε θέμα Βιώσιμης Ανάπτυξης για
εσάς, ως σημαντικό ενδιαφερόμενο μέρος.
Ο ΔΕΣΦΑ, μέσω της Global Sustain, θα επεξεργαστεί ανώνυμα τις απαντήσεις που θα δώσετε,
ώστε αυτές να αξιολογηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να συμβάλλουν
σημαντικά στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και στην ιεράρχηση και προτεραιοποίηση των
θεμάτων που είναι σημαντικά για τη Βιώσιμη Ανάπτυξή της εταιρείας.
Η έρευνα θα είναι διαθέσιμη ως τις 16/6/2021.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.
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