« Sustainable Greece 2020»
Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ελλάδα 2020
5+1 χρόνια δράσης και αποτελεσμάτων

Προφίλ Οργανισμού

Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ελλάδα 2020

1

Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ελλάδα 2020
Αποτελεί μια πολυσυμμετοχική πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε το 2014, με την ενεργό
συμμετοχή Θεσμικών Φορέων, της επιχειρηματικής κοινότητας και του QualityNet Foundation,
με κύρια επιδίωξη μέσω της ανάπτυξης ενός συστηματοποιημένου διαλόγου.
Στόχο έχει:
• να ενισχύσει το επίπεδο ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τα θέματα Βιώσιμης
Ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά
• να διαμορφώσει προτάσεις, μεθοδολογίες & εργαλεία που θα υποστηρίζουν τους
Οργανισμούς στην υιοθέτηση πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης
Επιχειρηματικότητας
• να στηρίξει την προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας στη διαμόρφωση δημόσιων
πολιτικών με στόχο την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης
Με την αιγίδα των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης
Με ιδρυτικά μέλη το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), την Ελληνική
Ένωση Τραπεζών, τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, τον ΣΕΒ και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη, το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων(ΣΕΒΤ), το Σύνδεσμο
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Εταιρών Ελλάδας
(ΣΦΕΕ).
Με τη συνεργασία ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European
Sustainability Development Network (ΕSDN), German Council for Sustainable
Development(RNE), World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
Με τη αρχική συμμετοχή 35 Επιχειρηματικών Φορέων, 65 Επιχειρήσεων, 44 Οργανώσεων της
Κοινωνίας Πολιτών και 17 Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναπτύχθηκαν ομάδες
εργασίας και μέσω της διαδικασίας του διαλόγου και της διαβούλευσης, έχει αναπτυχθεί:
Α. την «εργαλειοθήκη» για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainability Tool Box) για την υποστήριξη
της επιχειρηματικότητας στην εφαρμογή των αρχών της βιωσιμότητας και της πράσινης
ανάπτυξης, καθώς και ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων. Η «εργαλειοθήκη»
αποτελείται από ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, το Θεσμό Bravo Sustainability Dialogue
& Awards, τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ και το SUSTAINABILITY PERFORMANCE
DIRECTORY .
Β. το SDG Hub “in action for a better world” ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ, που
συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προώθηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης & της agenda 2030 στην ελληνική κοινωνία, επιδιώκοντας την ενεργό
συμμετοχή των Υπεύθυνων Οργανισμών και των Ενεργών Πολιτών στην υιοθέτηση
υπευθύνων πρακτικών που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας.
www.sustainablegreece2020.com
Απολογιστική Έκθεση Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020
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1. TΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, αποτελεί έναν μηχανισμό καταγραφής των δράσεων
και των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στη χώρα μας με τη δυνατότητα έκδοσης
ετήσιων εκθέσεων αποτίμησης της ωρίμανσης των θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και
των τάσεων που διαμορφώνονται, καθώς και της καταγραφής του επιπέδου ωρίμανσης
ως προς τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ λειτουργεί ως ένα Δίκτυο Ανταλλαγής Γνώσης & εμπειριών μεταξύ των
συμμετεχόντων Οργανισμών.
Η ετήσια έκθεση παραδίδεται στα εθνικά, διεθνή και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με
σκοπό να αποτελέσει ένα εργαλείο ευρύτερης πληροφόρησης της κατάστασης του
επιπέδου ωριμότητας στο οποίο βρίσκεται η χώρα μας, σε σχέση με την «Agenda 2030»
και τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και την υποστήριξη για την
ανάπτυξη των δημόσιων πολιτικών.
Στο Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας έχουν καταγραφεί ένα σύνολο 3.018 πρωτοβουλιών.
Οι 1078 πρωτοβουλίες προέρχονται από Φορείς, Επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση και
την Κοινωνία Πολιτών, ενώ οι 1940 πρωτοβουλίες έχουν καταγραφεί από την
εκπαιδευτική κοινότητα.
2. Ο Θεσμός Bravo Sustainability Dialogue & Awards
Το BRAVO SUSTAINABILITY DIALOGUE & AWARDS, είναι ο Θεσμικός διάλογος που
αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο, με βάση τις δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν
ΦΟΡΕΙΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.
Δίνει έμφαση στην προώθηση ενός συστηματοποιημένου κοινωνικού διαλόγου με στόχο τη
δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγής απόψεων, ενημέρωσης και ανοιχτής διαβούλευσης,
καθώς και της ανάπτυξης μιας ευρύτερης κουλτούρας για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Ο ετήσιος διάλογος αναπτύσσεται μέσω
• της καταγραφής των πρωτοβουλιών στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, της
σύνδεσης τους με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
• της ανάπτυξης του Bravo Sustainability Dialogue, που υλοποιείται στηριζόμενο στις
πρωτοβουλίες & τα προγράμματα που αναπτύσσονται από τους θεσμικούς,
επιστημονικούς & επιχειρηματικούς φορείς, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης
& της κοινωνίας πολιτών
• του Bravo Sustainability Awards, μέσω του οποίου γίνεται η ανάδειξη των καλύτερων
πρωτοβουλιών, μέσω μιας πολυσυμμετοχικής διαδικασίας αξιολόγησης
Ο Θεσμός Bravo αποτελεί έναν ισχυρό μηχανισμό κοινωνικής συμμετοχής (social
engagement) έχοντας την ενεργό συμμετοχή στις διαδικασίες του 150 Οργανισμών, 250
Πρωτοβουλιών και 12.500 ενεργών πολιτών κάθε χρόνο.

http://bravosustainabilityawards.com
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3. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
«Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» αποτελεί ένα δομημένο πλαίσιο, το οποίο βασίζεται
στο «The Sustainability Code», που έχει αναπτύξει το German Council for Sustainable
Development. Αποτελεί ένα ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο πρότυπο (2017/C 215/01 σελ. 6
) διαχείρισης των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΕSG Environment, Social,
Governance).
Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, έγινε η μεταφορά της τεχνογνωσίας
και η προσαρμογή του στα χαρακτηριστικά της Ελληνικής αγοράς, μέσω διαλόγου και
διαβούλευσης, με θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς, απαντώντας στην εθνική
νομοθεσία Ν.4403/2016.
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Αποτελεί επίσημο πλαίσιο αναφοράς της Γερμανικής κυβέρνησης για την υποστήριξη
της επιχειρηματικότητας στην υιοθέτηση βιώσιμων πολιτικών
Υποστηρίζει τη διαφάνεια των πληροφοριών, δημοσιεύοντας τις πληροφορίες σε
ηλεκτρονική πλατφόρμα, δημιουργώντας μια επίσημη βάση δεδομένων, διαθέσιμη
προς όλα τα ενδιαφερόμενα κοινά
Συνδυάζει όλα τα διεθνή πρότυπα (ISO,GRI,Global Compact,EFFAS)
Απευθύνεται σε όλες τις εταιρίες ανεξαρτήτως μεγέθους και τομέα δραστηριότητας.
Αποτελεί επίσημο πρότυπο αναφοράς στον Οδηγό Δεικτών ESG, του Χρηματιστηρίου
Αθηνών
Διαθέτει μέθοδο αξιολόγησης της ποιότητας της πληροφόρησης ΕSG
Διευκολύνει την Κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης με Μη Χρηματοοικονομικών
πληροφοριών, με Ετήσια καταγραφή όλων των πληροφοριών που υποχρεούται να
δημοσιεύουν οι εταιρίες σε Ευρωπαϊκή & Εθνική πλατφόρμα
Διακρίνει τις συμμετέχουσες εταιρίες με την ευρωπαϊκή αναγνωρισμένη
σηματοδότηση «SUSTAINABLE COMPANY”
Συνδέει τις επιχειρήσεις με Διεθνή Δίκτυα Υπεύθυνων Προμηθευτών όπως το
ECOVADIS

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ έχει υιοθετηθεί από τις εταιρίες:

Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Eurobank, Όμιλος ΟΤΕ, ΒΙΑΝΕΞ,
Όμιλος ΤΙΤΑΝ, Όμιλος ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ)
IMERYS Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε, Polyeco S.A, ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε, WIND
ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, MSD Merck Sharp & Dolme, Interamerican, Ελληνικά Καλώδια LIDL Hellas,
ΟΠΑΠ, Ευρωπαϊκή Πίστη, QUEST Συμμετοχών ΑΕ, Όμιλος ΑΓΕΤ-Lafarge, SYNERGY, Μύλοι
Λούλη Α.Ε, Όμιλος ΥΓΕΙΑ, ENEL Green Power Hellas,Genesis Farma, ANEK Lines, ΠΑΕΓΑΕ,
ΕΤΑΝΑΠ, Ελληνικός Χρυσός, Όμιλος Mitsis, Toyota Hellas, Alumil A.E

4

4. SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY
To SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY αποτελεί τον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης
Ανάπτυξης που με βάση τεχνική αξιολόγηση (Sustainability Assessment) δημιουργεί τον Χάρτη
της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Εντάσσονται
οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν μια ολιστική προσέγγιση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω
Πρωτοβουλιών, δράσεων, Πολιτικών & Διαδικασιών και του τρόπου δημοσιοποίησης της μη
χρηματοοικονομικής πληροφόρησής τους.
Κάθε χρόνο, μέσω της τεχνικής αξιολόγησης αναδεικνύονται οι The Most Sustainable
Companies in Greece, οι επιχειρήσεις αυτές που αποτελούν «καλά παραδείγματα Υπεύθυνης
Επιχειρηματικότητας» στην ελληνική αγορά, αλλά και λειτουργούν ως «Πρεσβευτές του νέου
μοντέλου ανάπτυξης» της χώρας μας στο εξωτερικό.
5. SDG Hub in action for a better world – Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο
Το SDG Hub in action συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προώθηση των
Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης & της agenda 2030 στην ελληνική κοινωνία,
επιδιώκοντας την ενεργό συμμετοχή των Υπεύθυνων Οργανισμών και των Ενεργών Πολιτών
στην υιοθέτηση υπευθύνων πρακτικών που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας.
To SDG Hub in action for a better world αποτελείται από 3 μέρη:
•

•

•

το εκπαιδευτικό, που απευθύνεται στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας την εκπαίδευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Έχοντας
δημιουργήσει μια συνολική εκπαιδευτική προσέγγιση με βάση το επίσημο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του ΟΗΕ, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με βιωματικά προγράμματα και
ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες, υποστηρίζουμε την εκπαιδευτική διαδικασία για τη
διαμόρφωση των ενεργών πολιτών του αύριο
το ενημερωτικό & συμμετοχικό, το οποίο απευθύνεται στις επιχειρήσεις, στην τοπική
αυτοδιοίκηση, στην κοινωνία πολιτών στις οικογένειες και στους ενεργούς πολίτες, με
προτάσεις για συμμετοχή σε δράση και υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών που μπορούν να
υιοθετηθούν στην καθημερινή μας ζωή
το πρόγραμμα συνεργασίας και δράσης σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενεργό
συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην προώθηση των Παγκόσμιων Στόχων,
αναπτύσσοντας τοπικές δράσεις παρέμβασης.
Κάθε χρόνο, ενημερώνονται και εκπαιδεύονται 100.000 μαθητές Α΄& Β΄ βάθμιας
εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο. Ενώ στον Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Bravo
Schools, συμμετέχουν ετησίως 22.600 μαθητές, με 780 προτάσεις και με τη συμμετοχή
περισσοτέρων από 32.000 Ενεργών Πολιτών.
Διακρίθηκε από την στα European Sustainability Awards 2019, ως το καλύτερο
πρόγραμμα Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού για την εκπαίδευση, αφύπνιση και
διάδοση των Παγκόσμιων Στόχων στην Ευρώπη.

www.inactionforabetterworld.com
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Προφίλ Οργανισμού
Το QualityΝet Foundation (QNF) αποτελεί έναν εξειδικευμένο Οργανισμό για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που από το 1997 δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.
Στόχο έχει την υποστήριξη ενός Βιώσιμου μέλλοντος, μέσω της δημιουργίας μιας Βιώσιμης
Οικονομίας-Κοινωνίας που αναπτύσσεται με περιβαλλοντική ευαισθησία και κοινωνική
συνοχή, ως ο κύριος μοχλός για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής, τόσο για τις σημερινές,
όσο και μελλοντικές γενιές.
Υποστηρίζει την υιοθέτηση της Agenda 2030 & των Παγκόσμιων Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
μέσω της ανάπτυξης:
o δικτύωσης και διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με μεγάλο αριθμό
ενδιαφερομένων κοινών
o πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ενημέρωση και ευρύτερη αφύπνιση της
ελληνικής κοινωνίας
o εργαλείων και μεθοδολογιών που υποστηρίζουν τους Οργανισμούς στην υιοθέτηση
Βιώσιμων πολιτικών
o εκπαιδευτικού έργου που συμβάλλει στη διαμόρφωση των ενεργών πολιτών του
αύριο
o επιστημονικού έργου για την τεκμηρίωση των θεμάτων της βιώσιμης ανάπτυξης
Αποτελεί μια πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για την επίτευξη των
στόχων της δικτύωσης και της ανάπτυξης δομημένων θεματικών διαλόγων για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη. Το QNF δημιούργησε ένα μοναδικό πολυσυμμετοχικό Δίκτυο με Εταίρους που
εκπροσωπούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Το in action Network, το Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών & Ενεργών Πολιτών, αποτελεί μια
πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπου μέλη της είναι 150 Θεσμικοί
Φορείς, 1.280 Επιχειρήσεις, 345 Οργανισμοί της Κοινωνίας Πολιτών, 250 Οργανισμοί της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 4.500 Σχολικές Μονάδες και 45.000 Ενεργοί Πολίτες.
www.qualitynetfoundation.org
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