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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ 

Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 
 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή της Ιστορίας της, εφόσον καλείται να διαχειριστεί μια νέα 
πρωτόγνωρη πραγματικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα της επιτρέψει όχι 
μόνο να βγει από την κρίση αλλά κυρίως να δημιουργήσει τις βάσεις μιας Βιώσιμης Οικονομίας-
Κοινωνίας, η οποία θα μπορεί να διασφαλίσει την Κοινωνική Συνοχή μέσω της ισόρροπης 
ανάπτυξης του τρίπτυχου Οικονομία-Κοινωνία-Περιβάλλον. Είναι, συνεπώς, απαραίτητη η 
συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων και η συνεργασία της ιδιωτικής και της δημόσιας 
πρωτοβουλίας  προκειμένου να καταλήξουμε στη σύνθεση και  ανάπτυξη συγκεκριμένων 
προτάσεων και δράσεων που συμβάλλουν σε μία Βιώσιμη Κοινωνία. 
  
Ο ΣΤΟΧΟΣ 
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 στοχεύει, μέσω ενός διευρυμένου διαλόγου, να συμβάλει 
στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία ενός μοντέλου ανάπτυξης που θα στηρίζει 
την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της επιχειρηματικότητας προκειμένου για τη 
δημιουργία μιας Βιώσιμης Οικονομίας.  

H Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 προσβλέπει:  

 Στη 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. 

 Στη στήριξη του έργου των Δημόσιων Φορέων και Οργανισμών μέσω της δημιουργίας 
κατάλληλων δομών διαλόγου, γνώσης και στοχευμένων εργαλείων με σκοπό να συνεισφέρουν 
στην προσπάθεια της Ελληνικής πολιτείας για τη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών με στόχο τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

 Στην προσπάθεια αλλαγής της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό όσον αφορά στα θέματα 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, τα οποία έχουν αποκτήσει ένα σημαίνοντα ρόλο στις δημόσιες πολιτικές 
διεθνώς. 

 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ                                          
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. 

 Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ακαδημαϊκής κοινότητας, των Θεσμικών, Κοινωνικών και 
Επιχειρηματικών Φορέων, των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και της Κοινωνίας Πολιτών. 

 Με τη δέσμευση υποστήριξης και συμμετοχής ενός ισχυρού δικτύου συμμετόχων από όλους 
τους χώρους της Ελληνικής κοινωνίας όπως: 33 Επιχειρηματικοί Φορείς, 120 Επιχειρήσεις, 17 



 

2 
 

Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 43 Οργανισμοί της Κοινωνίας Πολιτών (Απρίλιος 
2015). 

 Με τη χρηματοδότηση από οργανισμούς/μέλη με το ποσό των 2.500 ευρώ, οι οποίοι 
αναλαμβάνουν το ρόλο των ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. 

 
ΤΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 από την έναρξή της (Απρίλιος 2014) έχει δεσμευθεί στην 
ανάπτυξη συγκεκριμένων εργαλείων & μεθοδολογιών, όπως το Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας, η 
Κατάρτιση ενός Κειμένου βάσης για τη χάραξη μιας στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μια 
Πλατφόρμα έρευνας και καταγραφής των Κοινωνικών Αναγκών και ο Ελληνικός Κώδικας 
Βιωσιμότητας.  

Για περισσότερες πληροφορίες: www.sustainablegreece2020.com 
Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της Πρωτοβουλίας είναι τα παρακάτω: 
 
Το Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας 
Το Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας αποτελεί μια προσπάθεια δημιουργίας ενός εθνικού μηχανισμού 
παρακολούθησης (monitoring) όλων των πρακτικών και των πρωτοβουλιών που αναπτύσσουν 
επιχειρήσεις και οργανισμοί στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής 
Υπευθυνότητας. 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.  Το Παρατηρητήριο έχει ως στόχο:  

 Να προβάλει  το γενικότερο  επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η χώρα μας αναφορικά με τα εν λόγω 
θέματα.  

 Να λειτουργήσει ως μια πλατφόρμα ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των Οργανισμών που 
έχουν ήδη αναπτύξει πρωτοβουλίες και δράσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και όσων αρχίζουν 
τώρα να τις σχεδιάζουν και να τις υλοποιούν.  

Στο Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας συμμετέχουν ήδη 120 επιχειρήσεις, 17 ΟΤΑ και 43 ΜΚΟ, και 
έχει ήδη συγκεντρωθεί ένας αριθμός 440 καλών πρακτικών που στηρίζουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
και την Κοινωνική Υπευθυνότητα.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες: http://observatory.sustainablegreece2020.com/  
 

Ο Θεσμός BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS 
Ο Θεσμός Bravo Sustainability Awards 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 τους 
κοινωνικούς εταίρους 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. 

http://www.sustainablegreece2020.com/
http://observatory.sustainablegreece2020.com/
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Στα  Bravo Sustainability Awards θα διαγωνιστούν φέτος 85 πρακτικές από Επιχειρήσεις, 30 
πρακτικές από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 55 πρακτικές από την Κοινωνία 
Πολιτών/ΜΚΟ.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες: http://bravo.sustainablegreece2020.com/  
 
Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας  
Ο Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο διαφάνειας, αυτοδέσμευσης και 
εκπαίδευσης των επιχειρήσεων και των οργανισμών της χώρας οι οποίοι καλούνται να στηρίξουν τα 
θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω 20 Δεικτών, ανταποκρινόμενοι στις επιταγές της Οδηγίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημοσιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών. Ο Ελληνικός Κώδικας 
Βιωσιμότητας θα συνδεθεί και θα αντλεί τεχνογνωσία από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Κώδικα αλλά 
θα προσαρμοστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς σε επίπεδα ανάπτυξης δίνοντας, 
με τον τρόπο αυτό, την ευκαιρία στους συμμετέχοντες οργανισμούς να παρακολουθούν την 
εξελικτική τους πορεία και να συνδεθούν σε μια κοινή πλατφόρμα Βιωσιμότητας σε εθνικό και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 
Κατάρτιση Κειμένου Πολιτικής (Policy Paper)  
Μέσω μιας διαδικασίας Ανοιχτής Διαβούλευσης (open consultation), θα πραγματοποιηθεί η 
καταγραφή των θέσεων και των απόψεων όλων των προσκεκλημένων Κοινωνικών εταίρων με στόχο 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και την Κοινωνική Συνοχή. Το policy paper που θα 
καταρτιστεί θα προωθηθεί στα αρμόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά όργανα προκειμένου να αξιοποιηθεί 
στη διαμόρφωση της νομοθετικής διαδικασίας. Τα αποτελέσματα του Διαλόγου έχουν στόχο να 
συνδράμουν το έργο της πολιτείας για τη χάραξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη στην Ελλάδα. 

 
Πλατφόρμα έρευνας και καταγραφής των Κοινωνικών Αναγκών 
Η συγκεκριμένη πλατφόρμα φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη δημιουργίας ενός 
συστηματικού μηχανισμού καταγραφής αναγκών τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο, τις οποίες 
θα συνδέσει με τα προγράμματα που εφαρμόζει ο ιδιωτικός τομέας με τελικό στόχο, την ανάπτυξη 
συνεργασιών μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των 
συγκεκριμένων αναγκών και την τεκμηρίωσή τους.    
  
 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ QUALITYNET FOUNDATION 
 
Το QualityNet Foundation (www.qualitynet.gr) είναι ένας Οργανισμός Κοινωνικής Δικτύωσης και 
Ανάπτυξης Διαλόγου για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 
προωθεί την Κοινωνική Υπευθυνότητα προς τις επιχειρήσεις, τους θεσμικούς φορείς και το ευρύ 
κοινό, με στόχο την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Συνοχής. Το QualityNet 
Foundation λειτουργεί από το 1997 και απαριθμεί 2.850 μέλη επιχειρήσεις, 340 Μη 
Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, 21.000 ενεργούς πολίτες και καλύπτει με την εκπαιδευτική του 
δραστηριότητα τις ανάγκες 35.000 μαθητών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κάθε χρόνο. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: www.qualitynet.gr 

http://bravo.sustainablegreece2020.com/
http://www.qualitynet.gr/
http://www.qualitynet.gr/

