ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
«ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2017»
THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES 2017 IN GREECE
«ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» συνιστούν οι Οργανισμοί που επιθυμούν να πρωτοστατούν σε θέματα
Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, προωθώντας το νέο πρόσωπο της χώρας μας
στο εξωτερικό μέσα από τις πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύσσουν.

Η συμμετοχή του Οργανισμού σας ως «ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» προϋποθέτει:


Τη δημοσιευμένη δέσμευση του Οργανισμού για την προώθηση της υπεύθυνης λειτουργίας του.



Την ανάπτυξη δράσεων και πολιτικών που υποστηρίζουν αυτή την δέσμευση ως προς τους
εργαζομένους, την αγορά, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Με αυτόν τον τρόπο εντάσσεται τον Οργανισμό σας στο Δίκτυο Πρωτοπόρων Οργανισμών του
QualityNet Foundation σε Εθνικό & Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο Οργανισμός σας ως «ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» απολαμβάνει τα κάτωθι προνόμια*:
1. Υπογραφή της Χάρτας για τη Βιώσιμη Ελλάδα 2030 στην Ετήσια εκδήλωση από τις «THE MOST
SUSTAINABLE COMPANIES 2017».
2. Ανάδειξη των πρωτοβουλιών και δράσεων σας σε διακεκριμένο χώρο του μηχανισμού
καταγραφής (Sustainability monitoring), του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
3. Παρουσίαση των πολιτικών και διαδικασιών που υποστηρίζουν τη στρατηγική Βιώσιμης
Ανάπτυξης, την διαφάνεια και αυτοδέσμευση της Επιχείρησης σας, με τη συμπλήρωση των
κριτηρίων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Με τη συμπλήρωση αυτή παρέχονται:
«SUSTAINABILITY CERTIFICATION (Δήλωση Συμμόρφωσης και Πίνακα Τεκμηρίωσης)» από το
QualityNet και «Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (εξαγωγή καταγεγραμμένου εταιρικού
περιεχομένου)» του Οργανισμού σας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:



Τους θεσμικούς φορείς, ως απάντηση στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί
δημοσιοποίησης μη χρηματο-οικονομικών πληροφοριών.



Τις τράπεζες, στη καλύτερη αξιολόγηση μη χρηματο-οικονομικών δεδομένων προς
εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από τους επενδυτές.



Τους πελάτες σας, δίνοντας τεκμηριωμένη παρουσίαση των δεδομένων με συστημική
προσέγγιση του Οργανισμού σας στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και ταυτόχρονα ένταξη
του στο «ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ».

4. Συμμετοχή στο SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY, τη Χάρτα της Βιώσιμης Ανάπτυξης
& της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Η ένταξη μιας επιχείρησης βασίζεται σε
κατάταξη ενός των τριών επιπέδων των: Sustainability Leaders, Top Sustainable Companies και
Sustainable Companies, και την αναδεικνύει μεταξύ των πρωταγωνιστών της Βιώσιμης
Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.
5. Συμμετοχή στην Ετήσια έκδοση και στον online Οδηγό για την ανάδειξη σας στις «THE MOST
SUSTAINABLE COMPANIES 2017 IN GREECE».

(*) Οι ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2017 επωφελούνται δωρεάν από όλες τις υπηρεσίες του
συγκεκριμένου πακέτου.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος
............... .................................................... ................ .........
δηλώνω το ενδιαφέρον του Οργανισμού
.............................................................................. ..............
να συμμετάσχει ενεργά στην Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» ως «Πρεσβευτής
Βιωσιμότητας» με το ετήσιο ποσό των 2.500€ πλέον ΦΠΑ, το οποίο καλύπτει την ετήσια συνδρομή του
Οργανισμού μας .

Υπογραφή

......................................

Ημερομηνία

......................................
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