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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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Εισαγωγή 
 
Κατά τη διάρκεια των 20 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 

 

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), το European Sustainable 
Development Network (ESDN), Global Reporting Initiative (GRI), το European Foundation 
for Quality Management (EFQM), το Οικουμενικό Σύμφωνο (Global Compact) του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR 
HELLAS), την Project Everyone. 
 
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  (2015-2017) 

 

Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» 
 

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): 

 

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 καθώς και από τη συμμετοχή των οργανισμών και των 
επιχειρήσεων σε εξειδικευμένα εργαλεία που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας καθώς και σε εκπαιδεύσεις, σεμινάρια και εκδηλώσεις. 
 

Συνολικά Μετρήσιμα Αποτελέσματα: 
 
Ποσοτικά αποτελέσματα: Την Πρωτοβουλία έχει πλαισιώσει ένας πολύ σημαντικός 

αριθμός κοινωνικών εταίρων από όλους τους χώρους της Ελληνικής κοινωνίας όπως: 35 

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: ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας, το Παρατηρητήριο 
Βιωσιμότητας και ο θεσμός BRAVO. 
 
Επόμενα Βήματα: Αυτή την περίοδο η ομάδα του QualityNet Foundation εργάζεται πάνω 
στα θέματα και τις προκλήσεις της Ατζέντας 2030 όσον αφορά τους 17 Στόχους της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης προκειμένου να προσαρμοστεί η Πρωτοβουλία στις νέες απαιτήσεις 
και να ενσωματώσει τις προτεραιότητες με ορίζοντα πλέον το 2030. 

 

1. 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 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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2. Θεσμός διαλόγου BRAVO (10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου) 
 
Για έβδομη συνεχή χρόνια, ο Θεσμός Bravo αναπτύσσει έναν κοινωνικό διάλογο για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη με βάση τις Πρωτοβουλίες και τα προγράμματα Βιώσιμης Ανάπτυξης 
που πραγματοποιούνται από Επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνία Πολιτών, 
προωθώντας μια ευρύτερη κουλτούρα για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης  στη χώρα 
μας.  

Ο κοινωνικός διάλογος που προωθείται μέσω του Θεσμού διαλόγου Bravo δίνει 
προστιθέμενη αξία στη συμμετοχή των οργανισμών εφόσον επιλεγμένα πρόσωπα από όλο 
το φάσμα της ελληνικής αγοράς, των θεσμικών φορέων, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των 
μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας πολιτών, ενημερώνονται για τις πρωτοβουλίες και τις 
δράσεις τους, τις αξιολογούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, καταθέτουν τις απόψεις τους 
με στόχο την περαιτέρω βελτίωση τους και ενθαρρύνουν παράλληλα και άλλους 
οργανισμούς να εμπνευστούν από αυτές. Με τον τρόπο αυτό, όλες οι συμμετέχουσες 
πρωτοβουλίες μέσω του θεσμού συμβάλλουν στην αφύπνιση και εκπαίδευση της ελληνικής 
αγοράς με απώτερο στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης 
επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. 

Ο διάλογος που προωθείται από το Θεσμό και η διαδικασία αξιολόγησης των ίδιων των 
πρωτοβουλιών βασίζεται σε μια έγκριτη και αναγνωρισμένη μεθοδολογία καθώς και σε 
μια σειρά επιστημονικών κριτηρίων τα οποία έχει αναπτύξει η επιστημονική επιτροπή του 
Θεσμού. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Θεσμό: http://bravo.sustainablegreece2020.com/ 

Ποσοτικά αποτελέσματα: 
Φέτος, στο Θεσμό διαλόγου BRAVO συμμετείχαν 278 Πρωτοβουλίες και προγράμματα 
επιχειρήσεων, Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών. Οι 
πρωτοβουλίες αυτές τέθηκαν σε διάλογο σε 21 ομάδες εργασίας, εξετάστηκαν από ένα 
σύνολο 200 κοινωνικών εταίρων, εκπροσώπων Θεσμικών, Επιχειρηματικών, Ακαδημαϊκών 
και Κοινωνικών Φορέων και τέλος ψηφίστηκαν ηλεκτρονικά από 6.931 ενεργούς πολίτες.  

Ποιοτικά αποτελέσματα: 
Με την ολοκλήρωση της ανοιχτής διαβούλευσης, οι συμμετέχοντες οργανισμοί λαμβάνουν 
ένα report με όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των κοινωνικών εταίρων αναφορικά με 
τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες που κατέθεσαν στο Θεσμό. Με τον τρόπο αυτό 
έχουν τη δυνατότητα να μάθουν πως αντιλαμβάνονται οι διάφοροι κοινωνικοί εταίροι τα 
προγράμματά τους καθώς και να λάβουν προτάσεις για τη βελτίωσή τους. Συνεπώς, ένας 
πολύ μεγάλος αριθμός κοινωνικών εταίρων και επιχειρήσεων εκπαιδεύτηκαν, 
ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν στα θέματα αυτά και είχαν την ευκαιρία να 
καταθέσουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους για τα προγράμματα/πρωτοβουλίες 
Βιώσιμης Ανάπτυξης που συμμετείχαν στη διαδικασία. Μέσω του Θεσμού έχει αρχίσει και 
δημιουργείται μια «κοινότητα» του BRAVO με τη συμμετοχή στο διάλογο  επιχειρήσεων, 
Δήμων και οργανισμών της κοινωνίας πολιτών καθώς και κοινωνικών εταίρων από όλους 
τους επαγγελματικούς χώρους. Με τον τρόπο αυτό εγκαθιδρύεται στη χώρα μας μια κοινή 
πλατφόρμα ανοιχτού διαλόγου για τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής 
υπευθυνότητας.  

 

 

http://bravo.sustainablegreece2020.com/
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2.1 Ετήσια Εκδήλωση Bravo Sustainability Awards- 2017 

Καταρχάς, πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Θεσμού διαλόγου BRAVO 2017, ο 
οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας, με τη διοργάνωση της ετήσιας 
εκδήλωσης, στις 25 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με κεντρικό μήνυμα 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ» 

Αυτό ήταν το ηχηρό μήνυμα των 500 συμμετεχόντων της ετήσιας εκδήλωσης στην οποία 
αναδείχτηκαν οι πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσονται στην Ελλάδα 
στους τομείς της ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, της ΑΓΟΡΑΣ, του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και 
των ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ.  

Η ετήσια εκδήλωση του Θεσμού διαλόγου BRAVO ουσιαστικά ολοκληρώνει μια πολύμηνη 
διαδικασία διαλόγου με αντικείμενο τις πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης 
επιχειρηματικότητας που αναπτύσσονται από Επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, και την 
Κοινωνία Πολιτών, προωθώντας με τον τρόπο αυτό μια ευρύτερη κουλτούρα για τα 
θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οργανώθηκε πάνελ διαλόγου στο οποίο συμμετείχαν 
κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, των Θεσμικών Φορέων και της οικονομίας 
προκειμένου να συζητήσουν το αν μπορεί η Βιώσιμη Ανάπτυξη να αποτελέσει μοχλό 
επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας; Με ποιες πολιτικές και 
με ποιες πρωτοβουλίες. 

Στο πάνελ διαλόγου συμμετείχαν οι κ.κ  Στέργιος Πιτσιόρλας, Υφυπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Κώστας Φωτάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας,   Θανάσης 
Μπούρας, Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης στη θέση της κ. Ντόρας 
Μπακογιάννη από την Νέα Δημοκρατία, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος ΚΕΕΕ& ΕΒΕΑ, 
 Άλκης Δρακινός, Deputy Head of Greece, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (EBRD) στην  Ελλάδα & Κύπρο, Παναγιώτης-Αριστείδης 
Θωμόπουλος, Πρόεδρος, Εθνική Τράπεζα, Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος, Εκτελεστικό 
Μέλος Δ.Σ, Ελληνικά Πετρέλαια και  Στέφανος Θεοδωρίδης, Δ/νων Σύμβουλος, ΤΕΜΕΣ Α.Ε. 

Τέθηκαν μια σειρά ερωτημάτων όπως το πως η υιοθέτηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης μπορεί 
να δώσει το έναυσμα για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας με βάση ενός νέου 
μοντέλου παραγωγής το οποίο θα ενσωματώνει μια ισορροπία στο τρίπτυχο οικονομία-
περιβάλλον-κοινωνία; Ποιες είναι οι ευκαιρίες και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
υιοθέτησης πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο επίπεδο για τη χώρα 
συνολικά και για τους ίδιους τους πολίτες;  Καθώς και πως επηρεάζει η βιώσιμη ανάπτυξη 
τον τρόπο ανάπτυξης των επενδύσεων στη χώρα μας, πώς έχει ξεκινήσει να επηρεάζεται το 
πιστοληπτικό σύστημα λαμβάνοντας υπόψη δείκτες βιωσιμότητας, κατά πόσο επηρεάζει 
την επιχειρηματική δραστηριότητα και τελικώς πώς επηρεάζει την ποιότητα ζωής των 
πολιτών. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σημασία της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης 
Επιχειρηματικότητας σε ότι αφορά την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των 
Ελληνικών επιχειρήσεων στοιχεία που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ώθηση στη 
ελληνική οικονομία γενικότερα. 

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί ένα στοίχημα όχι μόνο των επιχειρήσεων αλλά και 
ολόκληρης της κοινωνίας και συνδέεται με μια αλλαγή τόσο στο μοντέλο ανάπτυξης της 
χώρας όσο  και στην κουλτούρα και τον  τρόπο σκέψης όλων μας.  
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Αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έντονη μετατόπιση στους 
τομείς ενδιαφέροντος και στη συμπεριφορά της επενδυτικής κοινότητας, εφόσον πλέον οι 
επενδυτές αναμένουν από τις επιχειρήσεις να λειτουργούν με τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο 
ενώ η στάση αυτή των επιχειρήσεων σε θέματα βιωσιμότητας  αποτελεί έναν από τους 
σημαντικούς πλέον παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. 
Οι επενδυτές, χρησιμοποιούν ως εργαλεία αξιολόγησης και βασίζονται όλο και περισσότερο 
σε δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. 

Οι διεθνείς τάσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα ως προς την αξιολόγηση των 
επιχειρήσεων για την πρόσληψη δανείων και χρηματοδοτήσεων φαίνεται να απαιτούν 
πλέον να λαμβάνονται υπ’ όψιν μη οικονομικά κριτήρια αλλά η συνολική τους επίδραση 
στο Περιβάλλον και την Κοινωνία καθώς και η υιοθέτηση δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Συνεπώς η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η χρήση δεικτών που να 
αποδεικνύουν τη χαμηλή περιβαλλοντική επίδραση από την επιχειρηματική 
τους λειτουργία ή την επένδυσή τους σε έργα εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας 
καθιστούν τις επιχειρήσεις αυτές ανταγωνιστικές και βιώσιμες και έχει πρωταρχικό ρόλο 
στη λήψη αποφάσεων για χρηματοδότηση. 

2.2  Ετήσια έκδοση  για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη BRAVO 2017 

Παράλληλα, προετοιμάζεται την περίοδο αυτή η Ετήσια έκδοση BRAVO 2017. 

Στόχος της ετήσιας έκδοσης, η οποία θα κυκλοφορήσει κατά κύριο λόγο σε ηλεκτρονική 
αλλά και σε περιορισμένη έντυπη μορφή, είναι να αποτυπώσει με συστηματοποιημένο και 
ολοκληρωμένο τρόπο την ωρίμανση της χώρας μας στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
μέσα από τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που αναπτύσσονται στην Ελλάδα  από 
επιχειρήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας πολιτών, 
αναδεικνύοντας παράλληλα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο τους καινοτόμους και 
πρωτοπόρους οργανισμούς που συμβάλλουν στη «Δημιουργία της Ελλάδος του Αύριο». 

Επόμενος κύκλος συμμετοχών BRAVO 2018 

Με αφορμή την ολοκλήρωση του φετινού κύκλου του θεσμού, θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε πως οι συμμετοχές του Θεσμού BRAVO 2018 για τον επόμενο Εθνικό 
διάλογο πάνω στη  Βιώσιμη Ανάπτυξη θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο, συγκεκριμένα την 
περίοδο Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2017.  

Όσες επιχειρήσεις και οργανισμοί δραστηριοποιούνται στα θέματα αυτά, έχουν τη 
δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στο Θεσμό με στόχο να αναδείξουν τις πρωτοβουλίες 
και τα προγράμματα Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσουν, μέσω μιας ολοκληρωμένης 
και έγκριτης διαδικασίας διαβούλευσης, ενημέρωσης, αφύπνισης των κοινωνικών εταίρων.  

 

3. Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας 
 
Το  QualityNet Foundation στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για μια Βιώσιμη Ελλάδα 2020 
και σε συνεργασία τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς φορείς της χώρας καθώς και με 
το German Council for Sustainable Development (RNE) παρουσίασε τον Απρίλιο του 2016 
στην ελληνική αγορά τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας ο οποίος βασίζεται στον 
αντίστοιχο Γερμανικό Κώδικα Βιωσιμότητας. 

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας γόνιμου 
διαλόγου και ανοικτής διαβούλευσης στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι 2 κορυφαίων 

https://www.nachhaltigkeitsrat.de/en/the-council/
http://greekcode.sustainablegreece2020.com/
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θεσμικών οργανισμών, 33 επιχειρηματικών και 47 κοινωνικών φορέων και 120 
επιχειρήσεων. 

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο που προωθεί τον 
μετασχηματισμό και την προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας με άξονα τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τον αυτοέλεγχο, την λογοδοσία καθώς και την 
επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου και 
μεγέθους. Πρόκειται για ένα δομημένο σύστημα ολιστικής προσέγγισης, το οποίο 
ενσωματώνει μια σειρά από διεθνή πρότυπα & πλαίσια αναφοράς που χρησιμοποιούνται 
ευρέως από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Πολυεθνικές (GRI, UN Global Compact, ISO, 
EMAS, EFFAS, κ.α.). 

H πρόσφατη έκδοση των διευκρινιστικών οδηγιών για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και 
Εθνικών πολιτικών προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των επιχειρήσεων στα θέματα 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, καθώς και στη μέτρηση της 
οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης των οργανισμών, δίνει μεγάλη 
σημασία στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου αναφοράς σχετικά με τη 
δημοσιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών από τις επιχειρήσεις. 

Η επιχειρηματική κοινότητα καλείται σήμερα να ανταποκριθεί στην πρόκληση της 
εναρμόνισης που θέτουν οι παραπάνω Οδηγίες εφόσον μια ομάδα επιχειρήσεων σε πρώτη 
φάση υποχρεούται στη δημοσιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών. 

Με τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας υποστηρίζεται αποτελεσματικά η κανονιστική 
απαίτηση της ευρωπαϊκής οδηγίας και της ελληνικής νομοθεσίας για τη δημοσιοποίηση μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών εφόσον ο Κώδικας μπορεί να λειτουργήσει ως Έκθεση 
Διαχείρισης /μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και να  αποτελέσει τμήμα των 
Οικονομικών Καταστάσεων κάθε εταιρείας.  Παράλληλα, ο Κώδικας αποτελεί εργαλείο 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας ενός οργανισμού ως προς την εξεύρεση κεφαλαίων, τη 
θετική αξιολόγηση από την χρηματοπιστωτική αγορά και τους επενδυτές, την ενδυνάμωση 
της εξαγωγικής δραστηριότητας & της εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς 
και την ένταξη τους σε διεθνή Δίκτυα Υπεύθυνων Προμηθευτών. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://greekcode.sustainablegreece2020.com/ 

Το QualityNet Foundation πραγματοποίησε μέσα στο 2017 μια σειρά ημερίδων και 
εξειδικευμένων σεμιναρίων με στόχο την ενημέρωση της ελληνικής αγοράς σχετικά με την 
υιοθέτηση και την εφαρμογή του Κώδικα Βιωσιμότητας. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://greekcode.sustainablegreece2020.com/gr/training 

 

4. SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY: «The Most Sustainable 
Companies in Greece» 

Η δημιουργία του SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY  στοχεύει στην ανάδειξη 
των «The Most Sustainable Companies in Greece», των εταιριών εκείνων που εφαρμόζουν 
μια ολιστική προσέγγιση στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στην επιχειρηματική τους 
λειτουργία. 

Το SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY προσδοκούμε να αποτελέσει το Χάρτη της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, 
να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και αφετηρία 

http://greekcode.sustainablegreece2020.com/
http://greekcode.sustainablegreece2020.com/gr/training
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ευρύτερης αφύπνισης και ανάπτυξης της συστημικής προσέγγισης των θεμάτων της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης από την πλευρά των επιχειρήσεων.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η ολιστική προσέγγιση του συγκεκριμένου εργαλείου προωθείται μέσω: 

1. Της ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στους πέντε Πυλώνες της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (Διακυβέρνηση, Αγορά, Περιβάλλον, Κοινωνία & Συνεργασίες) και της 
συμμετοχής  των πρωτοβουλιών αυτών στο κοινωνικό διάλογο που προωθεί ο  Θεσμός 
BRAVO με την έννοια της αξιολόγησης τους από ένα ευρύ φάσμα 200 κοινωνικών 
εταίρων και 7.000 Ενεργών Πολιτών, με βάση μια αναγνωρισμένη και έγκριτη 
μεθοδολογία. (τελικό ποσοστό αξιολόγησης 25%) 

2. Τη συμπλήρωση των κριτηρίων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
Όπου με βάση την ανταπόκριση σε 20 κριτήρια αποδεικνύεται η συστηματική 
προσέγγιση των θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από τις πολιτικές και τις 
διαδικασίες ενός οργανισμού. (ποσοστό αξιολόγησης 50%). Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  είναι ένα  εργαλείο  δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών το οποίο βασίζεται στον αντίστοιχο Γερμανικό Κώδικα και αποτελεί 
επίσημο ευρωπαϊκό πρότυπο και εργαλείο αξιολόγησης της επιχειρηματικής επίδρασης 
αναγνωρισμένο από το Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης. 

3. Τρόποι Δημοσιοποιήσης της επιχειρηματικής επίδρασης  
Οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν τον τρόπο Δημοσιοποίησης των επιχειρηματικών τους 
δεδομένων (ποσοστό αξιολόγησης 25%)  

Η μεθοδολογία του BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY βασίζεται σε 
αντίστοιχες διεθνείς πρωτοβουλίες και διεθνή πρότυπα και αποτελεί αποτέλεσμα μιας 
ευρύτερης διαβούλευσης με τεχνικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων.  

Για περισσότερες πληροφορίες: 

http://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/awards/sustainability-performance-
directory.18.html 
 
 

Ε. Προώθηση των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική 
Σχολική κοινότητα 
 
Το QualityNet Foundation και το εκπαιδευτικό του τμήμα, το Βιωματικό Σχολείο, 
με αποκλειστική συνεργασία την Project Everyone (Δημιουργό του Μεγαλύτερου 
Μαθήματος του Κόσμου «World’s Largest Lesson»,με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και 
την UNISEF), ανέλαβε για την Ελλάδα τη μετάφραση και την προώθηση του Εκπαιδευτικού 
Υλικού για τους 17 Στόχους στα Ελληνικά Σχολεία.  

 
Αυτή την περίοδο, η ομάδα του QualityNet Foundation εργάζεται πάνω στη σύσταση μιας 
επιτροπής εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα επικυρώσουν τις προτάσεις ανάπτυξης και 
διάχυσης του εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία της Ελλάδας, ενώ βρίσκεται σε επαφή με 
τους αντίστοιχους Θεσμικούς Φορείς καθώς και με το Υπουργείο Παιδείας για την 
αποτελεσματικότερη διάχυση του υλικού και προώθηση των Στόχων στα σχολεία της 
χώρας. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.biomatiko.gr/to-simantikotero-mathima/ 

http://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/awards/sustainability-performance-directory.18.html
http://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/awards/sustainability-performance-directory.18.html
http://www.biomatiko.gr/to-simantikotero-mathima/

