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Δήλωση Αντιπροέδρου 

για τη στήριξη του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών 
 

 

Το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών παραμένει από τον Ιούλιο του 

2000 το σημαντικότερο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να λειτουργούν 

με υπευθυνότητα. Ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

περισσότερες από 100 χώρες ανά τον κόσμο ευθυγραμμίζονται οικειοθελώς με τις 

10 παγκόσμια αποδεκτές αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου και ενσωματώνουν 

στη λειτουργία τους στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις εργασιακές 

συνθήκες, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς.   

Στην Ελλάδα, οι αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου υιοθετούνται από όλο και πιο 

πολλές επιχειρήσεις αποδεικνύοντας όχι μόνο τη στήριξή τους αλλά και την 

έμπρακτη δέσμευσή τους για τη δημιουργία ενός καλύτερου και βιώσιμου 

μέλλοντος μέσα από την υιοθέτηση πολιτικών υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και 

το σχεδιασμό και ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής ευθύνης.  

Το QualityNet Foundation επιθυμώντας να συμβάλει στον πρωταρχικό στόχο του 

Οικουμενικού Συμφώνου για την οικοδόμηση και προώθηση της κοινωνικής 

νομιμότητας των επιχειρήσεων και των αγορών, δραστηριοποιείται από το 1997 στη 

βάση τεσσάρων πυλώνων (Βιώσιμη Ανάπτυξη, Κοινωνική Διαμεσολάβηση, 

Κοινωνική Υπευθυνότητα, Εκπαίδευση) μέσω των οποίων προωθεί τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη, την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Υπευθυνότητα τόσο 

στον επιχειρηματικό κόσμο όσο και στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία.  

Το QualityNet Foundation επιδιώκει όχι μόνο την υιοθέτηση των αρχών του 

Οικουμενικού Συμφώνου στην ίδια τη στρατηγική και λειτουργία του αλλά και την 

προώθησή τους στην Ελλάδα με στόχο τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης Οικονομίας 

και Κοινωνίας.  

Στην Αναφορά Δέσμευσης του Οργανισμού μας παρουσιάζονται όλες οι 

πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουμε αναπτύξει με στόχο να προωθήσουμε τις 10 

αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, κάτι που θα συνεχίσουμε να 

προσπαθούμε με έμπρακτο ενδιαφέρον και αμέριστη αφοσίωση.  

 

Χρυσούλα Εξάρχου 
Αντιπρόεδρος QNF  
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Πρωτοβουλίες και Δράσεις του QualityNet Foundation  
στο πλαίσιο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ 

 
 

Εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια των 18 ετών λειτουργίας του, το QualityNet Foundation λειτουργεί 

ως ένα ανοιχτό δίκτυο όλων των ενδιαφερόμενων μερών, απαριθμεί 2.850 μέλη 

επιχειρήσεις, 340 Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και 21.000 ενεργούς πολίτες 

και έχει αναπτύξει μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών με στόχο την ενημέρωση, 

αφύπνιση και ενεργοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελλάδα αλλά και 

της ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της 

Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.   

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, το QualityNet Foundation συνεργάζεται με 

αναγνωρισμένους Φορείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως:  το 

German Council for Sustainable Development (RNE), το World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD), τον ερευνητικό οργανισμό EIRIS, το Global 

Reporting Initiative (GRI), το European Foundation for Quality Management (EFQM), 

το Οικουμενικό Σύμφωνο (Global Compact) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και 

το Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR HELLAS). 

Το QualityNet Foundation μένοντας πιστό στη δέσμευσή του να προωθήσει τις 

αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών στην ελληνική αγορά, 

έχει αναπτύξει μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων. Συγκεκριμένα, αναπτύσσει 

διάλογο με την επιχειρηματική κοινότητα στην Ελλάδα μέσω εξειδικευμένων 

εργαλείων διαλόγου και κοινωνικής δικτύωσης και υποστηρίζει τις ελληνικές 

επιχειρήσεις στην υιοθέτηση στρατηγικών, πρακτικών και δράσεων που 

αναδεικνύουν τη δέσμευσή τους στην Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη. Παράλληλα, προωθεί την υιοθέτηση υπεύθυνης συμπεριφοράς προς το 

ευρύ κοινό, μέσω δράσεων ενημέρωσης, αφύπνισης και ενεργού συμμετοχής 

καθώς και τη συνεργασία Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων στην ανάπτυξη 

δράσεων/πρωτοβουλιών παρέμβασης που απαντούν στις κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές ανάγκες της χώρας. 
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Πρωτοβουλίες και Δράσεις του QualityNet Foundation  
 
1. Δημιουργία Πλαισίου Λειτουργίας και Αρχών (10η αρχή Οικουμενικού 
Συμφώνου για την καταπολέμηση της διαφθοράς) 
 
Το QualityNet Foundation δημιούργησε το Πλαίσιο Λειτουργίας και Αρχών του σε 
πλήρη ευθυγράμμιση με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου και της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, Το QNF έθεσε πέντε βασικές αρχές που θα πρέπει να 
διέπουν όλες τις πολιτικές και τη στρατηγική του:  
 
α) Δέσμευση και αποτελεσματικότητα 
β) Ανεξαρτησία 
γ) Διαφάνεια 
δ) Εμπιστευτικότητα πληροφοριών 
ε) Σύγκρουση συμφερόντων 
 
 
2. Έναρξη Πρωτοβουλίας “Sustainable Greece 2020” 

Από τον Απρίλιο 2014, το QualityNet Foundation ξεκίνησε την υλοποίηση της 

Πρωτοβουλίας για μια Βιώσιμη Ελλάδα 2020 σε συνεργασία με τους κυριότερους 

επιχειρηματικούς φορείς της χώρας. Η Πρωτοβουλία “Sustainable Greece 2020” 

προσβλέπει μέσω ενός διευρυμένου διαλόγου να συμβάλει στην προώθηση της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Συνοχής και να υποστηρίξει τους 

θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς της χώρας στη(ν): 

 Δημιουργία εργαλείων και μεθοδολογιών που να μπορούν να υποστηρίξουν 

τους Οργανισμούς τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημοσίου Τομέα, στην 

πορεία τους προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

 Συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στη χάραξη δημόσιων πολιτικών. 

 Προσπάθεια αλλαγής της «εικόνας και αντίληψης» της χώρας μας στο εξωτερικό 

μέσα από τις δράσεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε  θέματα Βιώσιμης 

Ανάπτυξης. 

 

Η Πρωτοβουλία “Sustainable Greece 2020” αναπτύσσεται: 

 Με τη στρατηγική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του German  Council 

for Sustainable Development, του World Business Council for Sustainable 

Development και του ερευνητικού οργανισμού EIRIS. 

 Χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από τον ιδιωτικό τομέα, από τις εταιρείες /μέλη 

στο ρόλο των Πρεσβευτών Βιωσιμότητας. 

 

Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας, ο ρόλος των Πρεσβευτών Βιωσιμότητας είναι 

καθοριστικής σημασίας. Πρεσβευτές Βιωσιμότητας είναι οι Οργανισμοί αυτοί που 
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έχουν αποφασίσει να υιοθετήσουν στρατηγικές Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνης 

Επιχειρηματικότητας & Κοινωνικής Υπευθυνότητας στη λειτουργία τους, 

αναγνωρίζοντας ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που να υποστηρίζει ταυτόχρονα την 

υπεύθυνη λειτουργία, την περιβαλλοντική φροντίδα και την κοινωνική συνοχή. 

Πρωτοστατούν στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης 

Επιχειρηματικότητας, συμμετέχουν σε εθνικές και ευρωπαϊκές πλατφόρμες 

Βιωσιμότητας προωθώντας παράλληλα το νέο πρόσωπο της χώρας μας στο 

εξωτερικό μέσα από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν. 

 

Μετρήσιμα Αποτελέσματα: 

Ποσοστικά αποτελέσματα: Ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, την 

Πρωτοβουλία έχει πλαισιώσει ένας πολύ σημαντικός αριθμός κοινωνικών εταίρων 

από όλους τους χώρους της Ελληνικής κοινωνίας όπως: 33 επιχειρηματικοί φορείς, 

120 επιχειρήσεις, 17 Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 44 Οργανισμοί της 

Κοινωνίας Πολιτών και 50 Εταιρίες ως Πρεσβευτές Βιωσιμότητας. 

 
Ποιοτικά αποτελέσματα: Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας δημιουργήθηκαν εργαλεία 
και μεθοδολογίες που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στην 
πορεία τους προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και την 
Κοινωνική υπευθυνότητα όπως: το Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας και ο θεσμός 
Βραβείων Bravo Sustainability Awards.  
 
 
3. Χάρτα για τη Βιώσιμη Ελλάδα 2020 
 
Το QualityNet Foundation θέλοντας να αφυπνίσει τις ελληνικές επιχειρήσεις και να 
τις παροτρύνει να δεσμευτούν στις αρχές υπεύθυνης λειτουργίας και βιώσιμης 
ανάπτυξης δημιούργησε στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας “Sustainable Greece 2020” 
τη Χάρτα για τη Βιώσιμη Ελλάδα 2020. 
 
Μετρήσιμα αποτελέσματα: 
Τη Χάρτα για τη Βιώσιμη Ελλάδα 2020 υπέγραψαν 38 εκπρόσωποι από τις 
μεγαλύτερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.   
 
 
4. Δημιουργία Παρατηρητηρίου Βιωσιμότητας (10 αρχές του Οικουμενικού 
Συμφώνου) 
 
Το Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας αποτελεί έναν Εθνικό μηχανισμό αποτύπωσης 
και παρακολούθησης όλων των καλών πρακτικών (monitoring) και των 
πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της 
Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας στο τρίπτυχο 
Οικονομία – Περιβάλλον - Κοινωνία.  
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Ο μηχανισμός αυτός ανταποκρίνεται στην πρόσφατη ανάγκη που εκφράστηκε και 
από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς αναφορικά με τη δημιουργία εργαλείων 
παρακολούθησης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε επίπεδο κρατών μελών αλλά και 
στην ανάγκη να υπάρξει ένας συστηματοποιημένος εθνικός μηχανισμός 
παρακολούθησης της Βιωσιμότητας και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας. 
Συγκεκριμένα, το Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας:  
 
 Απευθύνεται σε Θεσμικούς, Κοινωνικούς και Επιχειρηματικούς Φορείς, Ακαδημαϊκά 

Ιδρύματα, Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών. 

 Προβάλλει το γενικότερο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η χώρα μας στα θέματα 

Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται από 

τους Οργανισμούς.  

 Eμπλουτίζεται  καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου με τη συστηματική καταγραφή από 

τους συμμετέχοντες οργανισμούς στο Διάλογο στο Διαδίκτυο στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας “Sustainable Greece 2020”.  

 Λειτουργεί ως Δίκτυο ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων 

Οργανισμών. 

 
Η επιστημονική επεξεργασία των συνολικών αποτελεσμάτων του Παρατηρητηρίου 

Βιωσιμότητας πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο με στόχο τη δημιουργία μιας 

Ετήσιας Έκθεσης παρουσίασης των τάσεων και της ανάλυσης που προκύπτει από την 

καταγραφή των δράσεων και των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στη χώρα μας.  

Η Ετήσια έκδοση του Παρατηρητηρίου Βιωσιμότητας θα παραδίδεται στους Εθνικούς και 

Ευρωπαϊκούς Θεσμικούς Φορείς με στόχο να αποτελέσει ένα εργαλείο προβολής του 

γενικότερου επιπέδου στο οποίο βρίσκεται η χώρα μας στα θέματα αυτά, καθώς και 

υποστήριξης των δημόσιων πολιτικών. 

 
Μετρήσιμα Αποτελέσματα: 
Ποσοτικά αποτελέσματα: 

Στο Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας έχει ήδη συγκεντρωθεί ένας αριθμός 440 καλών 

πρακτικών που στηρίζουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κοινωνική Υπευθυνότητα. 

Αναλυτικά: 299 πρακτικές υποβλήθηκαν από 86 επιχειρήσεις, 55 καλές πρακτικές 

υποβλήθηκαν από 17 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 84 καλές πρακτικές 

υποβλήθηκαν από 43 Οργανισμούς της Κοινωνίας Πολιτών. 

 
Ποιοτικά αποτελέσματα: 
Η Ετήσια έκδοση του Παρατηρητηρίου Βιωσιμότητας με τα βασικά συμπεράσματα 
για τις τάσεις στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και 
Κοινωνικής Υπευθυνότητας.  
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5. Ο Θεσμός Bravo Sustainability Awards (10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου) 
 
Ο Θεσμός Bravo Sustainability Awards αποτελεί ένα καινοτόμο παράδειγμα 
πολυσυμμετοχικού διαλόγου και στοχεύει στο να αναδείξει και να επιβραβεύσει 
τις καλύτερες πρακτικές που συμβάλλουν στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
της Κοινωνικής Συνοχής, της δημιουργίας προτύπων υπεύθυνης συμπεριφοράς και 
της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία.  
 
Μέσω της ανάπτυξης ενός συστηματικού διαλόγου με περισσότερους των 250 
κοινωνικών εταίρων αξιολογούνται οι υποψήφιες πρακτικές σύμφωνα με κριτήρια 
τα οποία βασίζονται σε διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα. Με τον τρόπο αυτό, 
επιτυγχάνεται και η κινητοποίηση για προώθηση όλο και περισσοτέρων 
πρωτοβουλιών και δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 
αλλά, συχρόνως, η εκπαίδευση και αφύπνιση των κοινωνικών εταίρων και όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών προς αυτή την κατεύθυνση. 
 
Ο Θεσμός λειτουργεί στην ουσία ως μηχανισμός αφύπνισης και εκπαίδευσης της 
ίδιας της αγοράς και των συμμετόχων αναφορικά με τα θέματα της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας εφόσον από τη στιγμή της ιδρύσεως 
του Θεσμού μέχρι σήμερα, τα Bravo Sustainability Awards δεν στοχεύουν στην 
τελική βράβευση αλλά κυρίως στην προώθηση ενός συστηματοποιημένου διαλόγου 
με ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών εταίρων.   
 
Μετρήσιμα Αποτελέσματα: 
Φέτος, στα Bravo Sustainability Awards έχουν τεθεί 172 καλές πρακτικές ως εξής: 
85 Επιχειρήσεις υπέβαλαν 87 καλές πρακτικές, 16 Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης υπέβαλαν 30 καλές πρακτικές και 38 Οργανισμοί της Κοινωνίας 
Πολιτών υπέβαλαν 55 καλές πρακτικές.  
 
 
6. Ο Θεσμός BRAVO 
Ο θεσμός BRAVO αποτελεί μια πρωτοποριακή πλατφόρμα ανοιχτής διαβούλευσης 
και διαλόγου πάνω στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης 
Επιχειρηματικότητας. Διοργανώθηκε για τέσσερα συνεχή έτη (2010-2014) από το 
QualityNet Foundation και δημιουργήθηκε με το όραμα να αποτελέσει το συνδετικό 
ιστό στην ανάπτυξη διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των Επιχειρήσεων και των 
Κοινωνικών Εταίρων. 
  
Από την ίδρυσή του και με αφορμή την έκδοση των Απολογισμών Βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων, ο Θεσμός άνοιγε κάθε χρόνο έναν ευρύ διάλογο για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα με ένα ευρύ κοινό περίπου 150 
συμμετόχων (stakeholders), οι οποίοι  διαμορφώνουν τις σύγχρονες τάσεις στη 
χώρα μας, προερχόμενοι από διαφορετικές ομάδες (ακαδημαϊκοί, θεσμικοί, 
εκπρόσωποι της κοινωνίας πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης,  επιχειρηματικοί 
& επαγγελματικοί φορείς, δημοσιογράφοι κ.τ.λ.). Οι συμμέτοχοι μέσω της 
διαδικασίας αξιολόγησης στην οποία προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν, αφενός 
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εκπαιδεύτηκαν και αφετέρου συνέβαλαν στην ανάπτυξη διαλόγου για τα 
συγκεκριμένα θέματα. 
 
Ο θεσμός τελούσε υπό την αιγίδα επίσημων θεσμικών φορέων της χώρας και 
στηρίχθηκε στις αρχές και τις απαιτήσεις διεθνώς αναγνωρισμέων προτύπων 
(Global Compact, Global Reporting Initiative, ISO 26000). 
 
Μετρήσιμα αποτελέσματα:  
Ποσοτικά αποτελέσματα: 
2010: 33 Αξιολογούμενοι Απολογισμοί – Δείκτης Αντίληψης: 102 Κοινωνικοί Εταίροι 
2011: 32 Αξιολογούμενοι Απολογισμοί – Δείκτης Αντίληψης: 102 Κοινωνικοί Εταίροι 
- Έρευνα Αντίληψης Κοινωνικών Εταίρων 
2012: 34 Αξιολογούμενοι Απολογισμοί – Δείκτης Αντίληψης: 102 Κοινωνικοί Εταίροι 
- Έρευνα Αντίληψης Κοινωνικών Εταίρων – Δείκτης Βιωσιμότητας: 3 Ομάδες 
Εμπειρογνωμόνων 
2013-2014: 31 Αξιολογούμενοι Απολογισμοί – 11 Διακριθείσες Εταιρείες – Ημέρες 
Εταιρικού Διαλόγου: 7 “Materiality Workshops” – Εκδήλωση Ανοιχτού Διαλόγου για 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα.  
 
Ποιοτικά αποτελέσματα: 
Ένας πολύ μεγάλος αριθμός κοινωνικών εταίρων και επιχειρήσεων εκπαιδεύτηκαν, 
ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν στα θέματα αυτά. 
 
 

 


