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Με αφορμή την συμπλήρωση τριών μηνών από την παρουσίαση της Πρωτοβουλίας 

SUSTAINABLE GREECE 2020, το συγκεκριμένο report προόδου έχει ως στόχο να 

παρουσιάσει όλες τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί στο διάστημα αυτό. 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

Από την έναρξη της Πρωτοβουλίας μέχρι σήμερα, ο αριθμός των Συνεργαζομένων Φορέων 

αυξήθηκε σε τριάντα (30)  και ο αριθμός των επιχειρήσεων  Πρεσβευτών στους πενήντα (50). 

Οι τριάντα οχτώ (38) από τις πενήντα επιχειρήσεις έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τη 

συμμετοχή τους υπογράφοντας τη ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑ και αναμένονται οι 

υπογραφές άλλων δώδεκα (12) εταιριών. 

Περισσότερες πληροφορίες:  

http://www.sustainablegreece2020.com/gr/sustainable-greece-initiative/presbeytes-

biwsimothtas.24.html 

2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΥΠΑΝ) 

Ολοκληρώθηκε σε πρώτη φάση και έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η Εθνική 

Στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη τη  οποία προωθεί η Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου με επικεφαλής τον Γ.Γ. του ΥΠΑΝ κ. Στέφανο Κομνηνό. Καθ’ολη τη διάρκεια της 

διαδικασίας εκπόνησης του σχεδίου στρατηγικής, το QNF συμμετείχε στην αντίστοιχη 

επιτροπή του Υπουργείου μέσω του Προέδρου του Οργανισμού και ακαδημαϊκού κ. 

Σπυρίδωνα Λιούκα. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με εκπροσώπους της 

Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 και του ΥΠΑΝ, συζητήθηκαν οι τομείς συνεργασίας 

και οι τρόποι με τους οποίους η Πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλλει στην εθνική στρατηγική 

για την ΕΚΕ μέσω των μεθοδολογιών και των εργαλείων που αναπτύσσει η Πρωτοβουλία 

για την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπευθυνης επιχειρηματικοτητας στην 

χώρα μας. Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο θα προσκληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στο 

Δημόσιο Διάλογο για την Εθνική  Στρατηγική που θα οργανώσει η Γ.Γ. του ΥΠΑΝ. 

Μπορείτε να δείτε το  σχέδιο προς διαβούλευση στο www.opengov.gr   
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3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ & ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ  ΕΘΝΙΚΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Καθοριστικής σημασίας υπήρξαν οι συναντήσεις με εκπροσώπους του τραπεζικού τομέα 

προκειμένου να συζητηθούν αναλυτικότερα οι τρόποι σύνδεσης της Πρωτοβουλίας με το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα στην χώρα μας, γεγονός που όπως είχε υπογραμμισθεί 

εξ΄αρχής, αποτελεί στόχο όλων των ιδρυτικών φορέων της Πρωτοβουλίας. Παράλληλα, 

πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους θεσμικών φορέων με στόχο να 

διευκολυνθεί η σύνδεση με τις εξαγωγές και υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις με εξαγωγικό 

προσανατολισμό. 

Τέλος, υπήρξαν επίσημες ενημερώσεις σχετικά με την πορεία της Πρωτοβουλίας στις 

αντίστοιχες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γ. Διεύθυνση Εσωτερικής 

Αγοράς και Γ. Διεύθυνση Βιομηχανίας)  

4. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, η Αντιπρόεδρος του QualityNet Foundation, του φορέα 

υλοποίησης της Πρωτοβουλίας, συμμετείχε σε μια σειρά στρατηγικών συναντήσεων και 

συνεδρίων εκτός Ελλάδος με στόχο την ισχυροποίηση των διεθνών συνεργασιών και την 

απαραίτητη ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 

Συγκεκριμένα, στις 2 Ιουνίου η κ. Εξάρχου συμμετείχε σε πάνελ διαλόγου κατά τη διάρκεια 

του Εθνικού συνεδρίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που οργανώθηκε από το German Council 

for Sustainable Development (RNE), στρατηγικό εταίρο της Πρωτοβουλίας. 

Στη συνέχεια, η κα Εξάρχου συναντήθηκε με αξιωματούχους της Γερμανικής κυβέρνησης 

προκειμένου να συζητήσει και να ανταλλάξει απόψεις σχετικά με τον μεθοδολογία 

διαλόγου και της συμμετοχής πολλών διαφορετικών συμμετόχων στη διαδικασία δημόσιου 

διαλόγου που αποτέλεσε τη βάση για τη διαμόρφωση της στρατηγικής για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη στην Γερμανία.  Η κα Εξάρχου, είχε επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσει στην 

Γερμανική πόλη Eschborn, ένα forum διαλόγου με προσκεκλημένους στοχευμένους 

κοινωνικούς εταίρους, το οποίο οργανώθηκε από το RNE με στόχο την αναθεώρηση του 

Γερμανικού Κώδικα Βιωσιμότητας. 

Τέλος, οργανώθηκε μια συνάντηση μεταξύ του QNF  και της ομάδας του ερευνητικού 

οργανισμού EIRIS στο Λονδίνο με στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διαμόρφωση 

του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας καθώς και ενός Δείκτη Βιωσιμότητας συνδεδεμένος με 

τη χρηματιστηριακή αγορά και τις επενδύσεις. 
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5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Ολοκληρώθηκε στις 28 Ιουλίου η διαδικασία Αναθεώρησης του Γερμανικού Κώδικα 

Βιωσιμότητας στην οποία συμμετείχαν 30 ελληνικοί οργανισμοί και που 

πραγματοποιήθηκε παράλληλα σε Γερμανία, Γαλλία και Ελλάδα. 

Πιο αναλυτικά, στη διαδικασία Αναθεώρησης συμμετείχαν στέλνοντας σχολια οι παρακάτω 

οργανισμοί: 

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Lafarge Group, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΑ- ELFE GROUP, ΦΟΥΡΛΗΣ,  ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΟΜΙΛΟΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ, ION Α.Ε, EUROBANK, DEMO Α.Ε, CHIPITA S.A,  COCA COLA 

3E, COMERGON S.A, ERNST & YOUNG, FRIGOGLASS, GRANT THORNTON, JETOIL S.A, J&P 

AVAX, ROBERT BOSCH S.A, PAPASTRATOS S.A, KPMG, NOVARTIS, PRICEWATERHOUSE 

COOPERS, TUPPERWARE Hellas, S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, VODAFONE, WIND και τέλος 

το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ και η Ελληνική Εταιρία Προστασία Περιβάλλοντος και 

Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ). 

Στη χώρα μας η διαδικασία Αναθεώρησης του Γερμανικού Κώδικα έδωσε την ευκαιρία 

στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συνδεθούν με θέματα 

Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, να εξοικειωθούν με τα 

δεδομένα του Γερμανικού Κώδικα ,μιας αναγνωρισμένης καλής πρακτικής σε Ευρωπαικό 

επίπεδο, και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους προκειμένου να διαμορφωθεί η 

κατάλληλα βάση για τη δημιουργία στη συνέχεια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ο 

οποίος θα προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα και θα αποτελέσει συλλογική προσπάθεια 

των οργανισμών που συμμετέχουν στην όλη Πρωτοβουλία. 

Η εργασία των επιτροπών για την προσαρμογή του Κώδικα στην χώρα μας θα διαρκέσει 

όλο το Φθινόπωρο με στόχο την παρουσίαση του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας στις 

αρχές του 2015. 

6. ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Κατά τη διάρκεια Μαΐου-Ιουλίου και μετά από διαβουλεύσεις όλων των συμμετεχόντων 

φορέων και επιχειρήσεων με τη συντονιστική επιτροπή της Πρωτοβουλίας 

οριστικοποιήθηκε  η διαμόρφωση του χρονοδιαγραμμάτος  και των παραδοτέων της 

Πρωτοβουλίας. Αποφασίστηκε να δοθεί έμφαση για τη  χρονική περίοδο 2014-2015 στη: 

• Διεξαγωγή του Δημόσιου Διαλόγου (Ιούνιος 2015) και   

• Διαμόρφωση του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας (Ιανουάριος 2015).             
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Επίσης ολοκληρώθηκε η αναδιαμόρφωση των θεματικών Αξόνων του Διαλόγου 

πραγματοποιήθηκε έπειτα μετά από προτάσεις που κατέθεσαν οι συμμετέχοντες φορείς 

και επιχειρήσεις στην Πρωτοβουλία. 

 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ WORKSHOPS  

 

Κατά τη διάρκεια Ιουνίου- Ιουλίου οργανώθηκε μια σειρά εξειδικευμένων ενημερώσεων 

Φορέων και εταιριών που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία. 

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 19 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο ενημερωτικό workshop 

με προσκεκλημένους τους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων φορέων  ενώ την Τετάρτη 9 

Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε το δεύτερο ενημερωτικό workshop με προσκεκλημένους τους 

εκπροσώπους των εταιριών που συμμετέχουν στο Sustainable Greece 2020 ως 

«Πρεσβευτές Βιωσιμότητας».  

8.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η αναδιαμόρφωση ολόκληρης της 

ιστοσελίδας της Πρωτοβουλίας με δημοσίευση νέου υλικού καθώς και με την μετάφρασή 

της στην αγγλική γλώσσα: http://www.sustainablegreece2020.com/ 

Παράλληλα, δημιουργήθηκε το επίσημο μέσο επικοινωνίας της Πρωτοβουλίας, το πρώτο 

newsletter το οποίο αποστέλλεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα με στόχο την 

αμεσότερη και αποτελεσματικότερη ενημέρωση των συμμετεχόντων στην Πρωτοβουλία 

αλλά και του ευρύτερου κοινού.  

Για περισσότερες πληροφορίες:  

http://us8.campaign-

archive2.com/?u=8f8d87de67876c9e172a43bae&id=8e06b6c76a&e=977746d594 
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ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Στις 1 Σεπτεμβρίου ξεκινά  ο Δημόσιος Διάλογος με την καταγραφή στο διαδίκτυο των 

θέσεων και των πρωτοβουλιών όλων των συμμετεχόντων και θα αναμένεται να 

ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου. 

Η διαδικασία ανάπτυξης του Δημόσιου Διαλόγου θα πραγματοποιηθεί σε 2 επίπεδα:  

 

• Το πρώτο  επίπεδο αφορά  στη  συμμετοχή στο Διάλογο μέσω 

διαδικτύου (οnline διάλογος ). Οι οργανισμοί καλούνται να καταγράψουν 

τις ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ που έχουν αναπτύξει, τις ΑΠΟΨΕΙΣ &  ΘΕΣΕΙΣ τους για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην ανάπτυξη μιας Βιώσιμης 

Επιχειρηματικότητας καθώς και τις ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ τους για το 2020.  

• Το δεύτερο επίπεδο αφορά στη σύσταση ειδικών working groups με στοχευμένες    

ομάδες συμμετόχων και στην  ανάπτυξη διαλόγου ώστε οι απόψεις τους να 

ληφθούν υπόψη στην τελική μορφή της δημιουργίας του policy paper.  

 

 

Το Φθινόπωρο ξεκινούν οι εργασίες για τη διαμόρφωση του Ελληνικού Κώδικα  

Βιωσιμότητας. 

 

Αναμένεται να συσταθεί η εισηγητική επιτροπή με τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών 

για την αρχική διαμόρφωση των προτάσεων  και του πλαισίου ανάπτυξης και προσαρμογής 

του Κώδικα Βιωσιμότητας στην Ελληνική αγορά. Στη συνέχεια θα σχηματισθούν ομάδες 

εργασίας για τη δημουργία του τελικού κειμένου. 

 


