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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑ

Ένα χρόνο μαζί
σε ένα κοινό όραμα
με στόχους και αποτελέσματα
Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε την Απολογιστική Έκδοση της Πρωτοβουλίας
για μια Βιώσιμη Ελλάδα 2020 η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της πρώτης
χρονιάς λειτουργίας της.
Ένα χρόνο πριν, σε πείσμα των καιρών και των αντίξοων συνθηκών, ξεκινήσαμε την
Πρωτοβουλία αυτή με όραμα να προωθήσουμε τις αρχές μιας Βιώσιμης Οικονομίας
και Κοινωνίας, με βασική παράμετρο την Ποιότητα Ζωής για όλους.
Η Πρωτοβουλία είναι ένα ζωντανό παράδειγμα πολυ-συμμετοχικού διαλόγου και
συνεργασίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, κάτι το οποίο θεωρούμε πως έχει
ανάγκη η ελληνική κοινωνία σήμερα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή,
ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η αβεβαιότητα, η κρίση και η αμφισβήτηση των αξιών
είναι εμφανείς. Μέσα από τις τοποθετήσεις και τις προτάσεις όλων των συμμετεχόντων
οργανισμών προωθείται μια συστηματική εμπλοκή συμμετόχων με μια καινοτόμο
προσέγγιση διαλόγου.
Προκειμένου να πετύχουμε το όραμά μας, χρειάζεται να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα
εργαλεία, τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες εκείνες που θα επιτρέψουν στους
οργανισμούς και στους εμπλεκόμενους φορείς να ενσωματώσουν τις αρχές της
Βιώσιμης Ανάπτυξης στην καθημερινή τους λειτουργία. Επιπρόσθετα, χρειάζεται
να αναπτύξουμε τις δομές εκείνες που θα προωθήσουν το δημόσιο διάλογο και θα
συμβάλλουν στις δημόσιες πολιτικές με στόχο τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου
ανάπτυξης.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους οργανισμούς που στήριξαν ενεργά την Πρωτοβουλία
τον πρώτο αυτό χρόνο λειτουργίας της καθώς και όλους τους εκπροσώπους των
θεσμικών και των επιχειρηματικών φορέων, της κοινωνίας πολιτών, της ακαδημαϊκής
κοινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης που εργάστηκαν μέσω των διαφόρων
επιτροπών και των ομάδων εργασίας με ενθουσιασμό και μεράκι για την ολοκλήρωση
των βασικών αποτελεσμάτων του πρώτου χρόνου.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Σπυρίδων Λιούκας
Πρόεδρος
QualityNet Foundation

Χρυσούλα Εξάρχου
Αντιπρόεδρος
QualityNet Foundation

H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» υλοποιείται από το QualityNet Foundation,
το Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών, σε συνεργασία με Διεθνείς,
ΔΙΚΤΥΟ
Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Φορείς με στόχο την προαγωγή της Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

&ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

www.qualitynet.gr | info@qualitynet.gr | 210 6898 594
www.sustainablegreece2020.com | info@sustainablegreece2020.com
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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 ένα μεγάλο αριθμό συμμετόχων
με τους οποίους επικοινωνεί και διαβουλεύεται όπως 2.850 μέλη επιχειρήσεις, 150 Θεσμικούς
Φορείς, 340 Οργανισμούς Κοινωνίας Πολιτών, 21.000 ενεργούς πολίτες και καλύπτει με την
εκπαιδευτική του δραστηριότητα τις ανάγκες 35.000 μαθητών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
κάθε χρόνο.

 πικοινωνεί με τους θεσμικούς και επιστηΕ
μονικούς φορείς, την επιχειρηματική κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών, με εξειδικευμένα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.

 ροωθεί τη συνεργασία Δημόσιων και ΙδιΠ
ωτικών Φορέων στην ανάπτυξη δράσεων /
πρωτοβουλιών παρέμβασης που απαντούν
στις κοινωνικές ανάγκες της εποχής μας.

Υποστηρίζει τους Οργανισμούς για την υιοθέτηση στρατηγικών, πρακτικών και δράσεων που αναδεικνύουν τη δέσμευσή τους
στην Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 ροωθεί την Κοινωνική Υπευθυνότητα προς
Π
το ευρύ κοινό, μέσω δράσεων ενημέρωσης,
αφύπνισης και ενεργού συμμετοχής.

 αταγράφει τις κοινωνικές ανάγκες σε εθνιΚ
κό επίπεδο, όπως αυτές προκύπτουν από συστηματική έρευνα και διαβούλευση με τους
Θεσμικούς Φορείς και την Κοινωνία Πολιτών.

 υμβάλλει στη διαμόρφωση των αυριανών
Σ
Ενεργών Πολιτών μέσω της εκπαιδευτικής
του δραστηριότητας στην Α/θμια Εκπαίδευση.

Με μια ματιά
• Α
 παντά στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου μο- • Αναπτύσσεται με τη συμμετοχή κοινωνικών
ντέλου ανάπτυξης στη χώρα μας που να εξασφαεταίρων από όλους τους χώρους της ελληνικής
λίζει μια Βιώσιμη Οικονομία-Κοινωνία με την
κοινωνίας όπως εκπροσώπων της Ακαδημαϊκής
έννοια της ισόρροπης ανάπτυξης της οικονομικής
Κοινότητας, των Θεσμικών, Κοινωνικών και Επιδραστηριότητας με περιβαλλοντική φροντίδα και
χειρηματικών Φορέων, των Επιχειρήσεων και των
κοινωνική συνοχή.
Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της
Κοινωνίας Πολιτών.
• Ε
 πιδιώκει μέσω της ανάπτυξης ενός συστηματοποιημένου Διαλόγου:
• Να ενισχύσει το επίπεδο ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στην
εγχώρια αγορά και να βάλει τα θέματα αυτά στην ατζέντα των θεσμικών φορέων.
•Ν
 α δημιουργήσει 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.
• Σ
 υνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το • Δικτυώνει ένα ισχυρό δίκτυο συμμετόχων τον
German Council for Sustainable Development
πρώτο χρόνο λειτουργίας της (2014-2015) όπως:
(RNE), το World Business Council for Sustainable
33 Επιχειρηματικοί Φορείς, 120 Επιχειρήσεις, 17
Development (WBCSD) και τον ερευνητικό ορΟργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 44
γανισμό ΕΙRIS καθώς και με Θεσμικούς Φορείς
Οργανισμοί της Κοινωνίας Πολιτών.
της χώρας μας, όπως το Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
• Χρηματοδοτείται μέσω της ετήσιας συνδρομής των εταιριών που συμμετέχουν ως «Πρεσβευτές
Βιωσιμότητας».

www.sustainablegreece2020.com
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Τα αποτελέσματα
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 και Κοινωνίας, η οποία θα μπορεί
να διασφαλίσει την Κοινωνική Συνοχή μέσω της ισόρροπης ανάπτυξης του τρίπτυχου
Οικονομία - Περιβάλλον - Κοινωνία. 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 μια Βιώσιμη Κοινωνία.

Ο στόχος

Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας

Κατάρτιση Κειμένου Πολιτικής

Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης
(Monitoring) των δράσεων / πρωτοβουλιών που
αναπτύσσονται στη χώρα μας στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Καταγραφή των θέσεων και των απόψεων όλων
των προσκεκλημένων κοινωνικών εταίρων για τη
δημιουργία ενός κειμένου πολιτικής προκειμένου
να αξιοποιηθεί στη διαμόρφωση της νομοθετικής
διαδικασίας σε ό,τι αφορά τα θέματα Βιώσιμης
Ανάπτυξης στη χώρα μας.

Bravo Sustainability Awards

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 δημιουργώντας μια Βιώσιμη Οικονομία και Κοινωνία.

H Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» προσβλέπει:
 τη δημιουργία εργαλείων και μεθοδολογιών που να μπορούν να υποστηρίξουν τους Οργανισμούς
Σ
τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα στην πορεία τους προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 τη στήριξη του έργου των Δημόσιων Φορέων και Οργανισμών μέσω της δημιουργίας κατάλληλων
Σ
δομών διαλόγου, γνώσης και στοχευμένων εργαλείων με σκοπό να συνεισφέρουν στην προσπάθεια
της Ελληνικής Πολιτείας για τη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 την προσπάθεια αλλαγής της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό όσον αφορά στα θέματα ΒιώΣ
σιμης Ανάπτυξης, μέσω των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται από Οργανισμούς και Επιχειρήσεις.
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Τα βασικά αποτελέσματα της Πρωτοβουλίας στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της έχουν
δημιουργηθεί με την ενεργό συμμετοχή ενός ισχυρού δικτύου από 33 Επιχειρηματικούς Φορείς, 120 Επιχειρήσεις, 17 Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 44
Οργανισμούς της Κοινωνίας Πολιτών, οι οποίοι συμμετείχαν στις Ομάδες Διαλόγου
για τη συνδιαμόρφωση των παρακάτω μεθοδολογιών και εργαλείων:

QualityNet Foundation

Ανάδειξη και επιβράβευση των καλύτερων πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας στο
Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας μέσω ενός συστηματοποιημένου διαλόγου.

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας
Πρακτικό εργαλείο διαφάνειας και αυτοδέσμευσης των οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Λειτουργίας που απαντά
στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για δημοσιοποίηση μη οικονομικών στοιχείων.

Sustainability Index
Μηχανισμός αξιολόγησης των εισηγμένων επιχειρήσεων από τους θεσμικούς επενδυτές.
QualityNet Foundation

Action Greece 2020
Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης με καταγεγραμμένους
στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι οποίοι θα
υλοποιηθούν με τη δημιουργία συμπράξεων μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Πλατφόρμα έρευνας και καταγραφής
των Κοινωνικών Αναγκών
Δημιουργία μηχανισμού καταγραφής και τεκμηρίωσης αναγκών σε εθνικό και σε τοπικό
επίπεδο, με στόχο τη σύνδεση με τα προγράμματα που εφαρμόζει ο ιδιωτικός τομέας και
την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ιδιωτικού
και δημόσιου τομέα.
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Όλοι μαζί διαμορφώνουμε τη
Η δύναμη της συμμετοχής

Βιώσιμη Ελλάδα του αύριο
44 Οργανισμοί της Κοινωνίας Πολιτών

Η ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων κοινωνικών εταίρων στις εργασίες της.
Κοινωνικοί και Επιχειρηματικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών διαβουλεύονται και συνδιαμορφώνουν τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που αναπτύσσονται στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας, ώστε να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για την προώθηση της Βιώσιμης
Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Συνοχής στη χώρα μας.

33 Επιχειρηματικοί Φορείς

17 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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Όλοι μαζί διαμορφώνουμε τη

Βιώσιμη Ελλάδα του αύριο

Ιδρυτικοί Φορείς της Πρωτοβουλίας
Η Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ελλάδα 2020Sustainable Greece 2020 ξεκίνησε με ένα
κοινό όραμα το οποίο η ίδια η Πρωτοβουλία
μοιράστηκε με τους σημαντικότερους Φορείς
της χώρας και που συμβάλλουν ο καθένας ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητάς του στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη του τόπου.
Λαμβάνοντας υπόψη πως ο ρόλος της επιχειρηματικής κοινότητας είναι καθοριστικός προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάβαση σε μια Βιώσιμη Οικονομία με περιβαλλοντική συνείδηση
και κοινωνική συνοχή, η Πρωτοβουλία ξεκίνησε
το 2014 με την ενεργό συμμετοχή 7 Ιδρυτικών
φορέων οι οποίοι εκπροσωπούν όλο το φάσμα
της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Αναγνωρίζοντας το γεγονός πως η χώρα μας βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, όλοι οι συμμετέχοντες στην Πρωτοβουλία προσδοκούν τη δημιουργία μιας Βιώσιμης Οικονομίας–Κοινωνίας
στηριζόμενη σε ένα μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης με άξονες την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια για μια κοινωνία
ευημερίας χωρίς αποκλεισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Ιδρυτικοί Φορείς της Πρωτοβουλίας υπέγραψαν τη Χάρτα για τη Βιώσιμη
Ελλάδα 2020, μια συμβολική πράξη, με στόχο να
υπογραμμίσει τη συνεχή δέσμευση και βούληση
των Ιδρυτικών Φορέων να συνεργαστούν έμπρακτα
προς την κατεύθυνση της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
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Ο ΣΕΒ και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουν
πρωτοστατήσει στη δημιουργία της Πρωτοβουλίας Sustainable
Greece 2020 και έχουν συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη μέσω
αυτής των απαιτούμενων εργαλείων και μεθοδολογιών για
την προώθηση στη χώρα μας του σύγχρονου επιχειρηματικού
προτύπου αυξημένης λογοδοσίας και κοινωνικής ευθύνης. Το
κάναμε αυτό επειδή πιστεύουμε ότι η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι
η μόνη πραγματική λύση για μια οικονομία ανταγωνιστική και
εξωστρεφή, στην οποία η ιδιωτική πρωτοβουλία αποτελεί τον
κύριο αναπτυξιακό μοχλό και η πολιτεία τον θεματοφύλακα
των θεσμών και της κοινωνικής συνοχής.
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολλές. Σταχυολογώντας μπορούμε να αναφέρουμε τη διαχείριση απορριμμάτων
και λυμάτων, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, την προστασία
της βιοποικιλότητας, την κυκλική οικονομία, την ενεργειακή
αποδοτικότητα και το ενεργειακό μείγμα. Όλα αυτά μπορούν
να αποτελέσουν αναπτυξιακές ευκαιρίες, να δημιουργήσουν
θέσεις εργασίας και να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση του
περιβάλλοντος.
Η Πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει την πλατφόρμα ενός ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ όλων των συμμετεχόντων (κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις, κοινωνία των πολιτών), χωρίς
τον οποίο κανένα από τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν
μπορεί να επιλυθεί. Οι επενδυτικές ευκαιρίες που θα προκύψουν είναι σημαντικές και η Πολιτεία οφείλει να τις καταστήσει
ελκυστικές για Έλληνες και ξένους επενδυτές εξασφαλίζοντας
το απαιτούμενο σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον.

Η Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020», η οποία υλοποιείται από το Δίκτυο των Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών
Πολιτών (QualityNet Foundation), συνιστά μια πρωτοβουλία
που φέρνει κοντά την επιχειρηματική κοινότητα, την Πολιτεία και τα δίκτυα φορέων και πολιτών που έχουν ως κοινή
επιδίωξη την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της
Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.
Μια πρωτοβουλία, ιδρυτικό μέλος της οποίας είναι και η
Ελληνική Ένωση Τραπεζών, που συνεχίζει να στηρίζει το
σημαντικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως η κατάρτιση
του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας. Ο εν λόγω Κώδικας
αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο προώθησης της αειφόρου
ανάπτυξης, της διαφάνειας και της ανταγωνιστικότητας των
παραγωγικών τάξεων και δύναται παράλληλα να θέσει τις
βάσεις δημιουργίας και άλλων παράλληλων κινήτρων σε
συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως
κατεξοχήν τα πιστωτικά ιδρύματα.
Η Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» αποκτά ολοένα
μεγαλύτερη σημασία στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία,
όπου το ζητούμενο είναι η χάραξη -και συνεπαγόμενη υλοποίηση- ενός νέου βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου, το
οποίο θα μετασχηματίσει την παραγωγική μας βάση με αιχμή
την εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Λούκα Κατσέλη
Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας

Ευθύμιος Βιδάλης

Στο παραπάνω περιβάλλον, η Πρωτοβουλία Sustainable
Greece 2020 έχει με τη σειρά της συμβάλει σημαντικά στο
διάλογο μέσω της ανοιχτής διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και φορέων καθώς και στην
καταγραφή δράσεων και προγραμμάτων που έχουν ήδη αναπτυχθεί. Επιπλέον, η δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων και η καταγραφή των καλών πρακτικών αποτελούν στόχους
της Πρωτοβουλίας που με την επίτευξή τους θα υποστηρίξουν
περαιτέρω την πορεία των Οργανισμών και των εταιριών προς
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και θα συνεισφέρουν στην προσπάθεια
της Ελληνικής πολιτείας για τη διαμόρφωση σχετικών δημόσιων πολιτικών.

Σωκράτης Λαζαρίδης

Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του ΣΕΒ
και Πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

QualityNet Foundation

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί ένα από τα κορυφαία ζητήματα της εποχής μας. Περιγράφει μια ανάπτυξη όπου ό,τι
δημιουργείται θα πρέπει να ενισχύει και να μη στερεί τις
δυνατότητες δημιουργίας του αύριο. Μια ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανθρώπινες ανάγκες, βελτιώνει την ποιότητα
ζωής αλλά βασίζεται και στην αποτελεσματική και περιβαλλοντικά υπεύθυνη χρήση όλων των πόρων της κοινωνίας, είτε
φυσικών, είτε ανθρωπίνων είτε οικονομικών. Οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στην Ευρώπη σχετικά με τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη έχουν σαν σκοπό να ενισχυθεί η μετάβαση προς
μια αποτελεσματική στη χρήση των πόρων οικονομία και να
αποσυνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη από τη χρήση της ενέργειας καθώς και να εφαρμοσθούν πολιτικές που θα βοηθούν
τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρές, να ανταποκρίνονται στις
προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης όντας πιο ανταγωνιστικές
και αποτελεσματικές, αναθεωρώντας τις στρατηγικές τους
και τις οργανωτικές τους δομές.

Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών

QualityNet Foundation
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Ιδρυτικοί Φορείς της Πρωτοβουλίας

Στρατηγική επιλογή του ΣΕΒΤ και της Ελληνικής Βιομηχανίας
Τροφίμων, είναι η Βιώσιμη Ανάπτυξη – ανάπτυξη δηλαδή με
κοινωνική συνοχή και σεβασμό στο περιβάλλον. Στην εποχή
μας που το περιβάλλον τίθεται στην κορυφή της ατζέντας,
για την Πολιτεία αλλά και όλους τους κοινωνικούς εταίρους,
η Βιομηχανία Τροφίμων παίρνει πρωτοβουλίες και εντείνει
τις προσπάθειές της για τη διαμόρφωση και υλοποίηση μιας
μακροχρόνιας περιβαλλοντικής στρατηγικής, που θα οδηγήσει στην αντιμετώπιση κρίσιμων και χρόνιων προβλημάτων
που εμποδίζουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και αποτρέπουν τις
επενδύσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒΤ επιβραβεύει την Πρωτοβουλία
Sustainable Greece 2020, ως ένα εγχείρημα μέγιστης σημασίας και έχοντας υπάρξει Ιδρυτικό Μέλος της, βοήθησε
στην υλοποίηση του στόχου της που είναι η προώθηση της
Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από την ενθάρρυνση ενός συστηματοποιημένου διαλόγου καθώς και τη δημιουργία μεθοδολογιών
που την υποστηρίζουν. Μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας του
Sustainable Greece 2020, η ενεργός συμμετοχή των εκπροσώπων της Επιχειρηματικής Κοινότητας, των Οργανισμών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών είχε ως
αποτέλεσμα η Βιώσιμη Ανάπτυξη να εξελιχθεί σύμφωνα με
τις προτεραιότητες που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
όπου η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η προστασία του περιβάλλοντος αναπτύσσονται ισόρροπα.

Η περαιτέρω διασύνδεση της τουριστικής δραστηριότητας
της χώρας μας με την πρωτογενή παραγωγή, την απασχόληση, τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον αποτελούν
βασικές προτεραιότητες του τομέα για τα επόμενα χρόνια.
Πλέον, έχει επέλθει η κατάλληλη ζύμωση ώστε οι τουριστικές επιχειρήσεις να συστηματοποιήσουν, να αναδείξουν
και να εξελίξουν τις πρακτικές βιώσιμου, υπεύθυνου και
ποιοτικού τουρισμού που υλοποιούν.
Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι η Πρωτοβουλία για μια
Βιώσιμη Ελλάδα 2020, έχει ήδη δείξει σημαντικό έργο
στον ένα χρόνο λειτουργίας της. Με την υποστήριξη όλο
και περισσότερων φορέων και επιχειρήσεων, είναι βέβαιο
ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσης και
εμπειριών θα δημιουργήσει το απαιτούμενο όχημα με το
οποίο θα ενισχύσουμε τόσο το διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και επιχειρήσεων για θέματα Βιώσιμης
Ανάπτυξης όσο και τη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών
για το μέλλον.

Ανδρέας Α. Ανδρεάδης

Στη μεγάλη προσπάθεια, την οποία καταβάλει η χώρα μας για
να αποκαταστήσει τη σταθερότητα, η Πρωτοβουλία μας θα είναι
ακόμη πιο ενεργή και δραστήρια.
Ο κλάδος του Φαρμάκου έχει στον πυρήνα της φιλοσοφίας του
την πίστη ότι με τη συνεχή διεκδίκηση της νέας γνώσης και
την επένδυση στην καινοτομία είναι εφικτό να «θεραπευτούν»
πολλές παθογένειες που δεν επιτρέπουν στις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν πλούτο
για τη χώρα και ασφάλεια για την κοινωνία.
Στην πιο κρίσιμη μεταρρύθμιση απ’ όλες - στη «μεταρρύθμιση της σκέψης» - και στην πιο κερδοφόρα επένδυση -στην
«επένδυση στην καινοτομία»- ο ΣΦΕΕ και οι εταιρίες- μέλη
του θα συνεχίζουν να βρίσκονται στο πλευρό της Πολιτείας
και της κοινωνίας. Με όραμα και αποστολή μας να είναι η
Υγεία αυτονόητο δικαίωμα για τους πολίτες και παράλληλα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Βιώσιμης Ελλάδας 2020 σε
ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.
Η ενδυνάμωση της Πρωτοβουλίας δείχνει ότι η επιχειρηματικότητα στη χώρα ανανεώνεται, συντονίζεται και αναπτύσσει
τα αντίδοτα στην κρίση και την απογοήτευση της κοινωνίας.

Πρόεδρος Δ.Σ.
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΣΕΤΕ)

Πασχάλης Αποστολίδης
Πρόεδρος Δ.Σ.
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
(ΣΦΕΕ)

Ευάγγελος Καλούσης

Η υγιής, ανταγωνιστική και καινοτόμος επιχειρηματικότητα αποτελεί το κλειδί για την υπέρβαση της οικονομικής
κρίσης, για την αποκατάσταση του κοινωνικού ιστού, αλλά
και για την οικοδόμηση ενός νέου, βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης στη χώρα.
Στο πλαίσιο αυτό, χρειαζόμαστε περισσότερες επιχειρήσεις οι
οποίες λειτουργούν με όραμα. Επιχειρήσεις που μπορούν να
είναι κερδοφόρες, παράγοντας ταυτόχρονα αξία για τις κοινωνίες που τις περιβάλλουν. Χρειαζόμαστε περισσότερη γνώση
και εμπειρία σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσα από τη
δικτύωση και τη διάχυση καλών πρακτικών. Χρειαζόμαστε,
όμως, και μια νέα κουλτούρα και σε επίπεδο Πολιτείας και
κοινωνίας, ώστε η ιδιωτική πρωτοβουλία να αντιμετωπίζεται
πλέον όχι ως εχθρός αλλά ως δύναμη για το κοινό καλό. Σε
αυτές τις κατευθύνσεις, η συμβολή της πρωτοβουλίας «Βιώσιμη Ελλάδα 2020» είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τον πρώτο
χρόνο λειτουργίας της. Συνεχίζουμε, λοιπόν, να συμμετέχουμε
ενεργά, να στηρίζουμε το έργο και τους στόχους της.

Κωνσταντίνος Μίχαλος
Πρόεδρος
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
(ΕΒΕΑ)

Πρόεδρος
Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
(ΣΕΒΤ)
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Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών συμμετέχει με υπερηφάνεια στην Πρωτοβουλία «Βιώσιμη Ελλάδα
2020». Πρόκειται για ένα φορέα που μπορεί να στηρίξει
ουσιαστικά την προώθηση μιας νέας, σύγχρονης αντίληψης
και πρακτικής στην Ελλάδα, στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας.
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Ο ρόλος των
Πρεσβευτών Βιωσιμότητας
ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ είναι οι Οργανισμοί αυτοί που έχουν αποφασίσει να υιοθετήσουν στρατηγικές Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας & Κοινωνικής Υπευθυνότητας στη λειτουργία τους, αναγνωρίζοντας ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που να υποστηρίζει
ταυτόχρονα την υπεύθυνη λειτουργία, την περιβαλλοντική φροντίδα και την κοινωνική συνοχή.
Θέλουν να συνδέουν τον Οργανισμό τους με εθνικές και ευρωπαϊκές πλατφόρμες βιωσιμότητας
αναδεικνύοντας το νέο πρόσωπο της χώρας μας στο εξωτερικό μέσα από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν.

Οι Πρεσβευτές Βιωσιμότητας

Οι Πρεσβευτές Βιωσιμότητας συμμετέχουν:
Στην υπογραφή της Χάρτας για τη Βιώσιμη Ελλάδα 2020.
Στη διαδικασία του Διαλόγου με την κατάθεση απόψεων και θέσεων, προκειμένου να συμβάλουν στην
κατάρτιση ενός κειμένου πολιτικής προς τους Θεσμικούς Φορείς για την υποστήριξη του νομοθετικού
τους έργου και στη συνδιαμόρφωση των μεθοδολογιών και εργαλείων της Πρωτοβουλίας μέσω συμμετοχής σε ομάδες εργασίας (working groups).
 Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας, έναν Εθνικό μηΣτο
χανισμό αποτύπωσης και παρακολούθησης όλων των
καλών πρακτικών (best practices) και των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Βιώσιμης
Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας &
Κοινωνικής Υπευθυνότητας, στο τρίπτυχο Οικονομία
- Περιβάλλον - Κοινωνία στη χώρα μας.

σβευτές Βιωσιμότητας αλλά και ως μέσο δικτύωσης
για μεταφορά και λήψη τεχνογνωσίας μεταξύ Οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης
Λειτουργίας.

Στον
Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας ο οποίος
αποτελεί πρακτικό εργαλείο διαφάνειας και αυτοδέσμευσης των Οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης
Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Λειτουργίας και απαντά
στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για δημοσιοποίηση μη οικονομικών στοιχείων.

Στην
παρουσίαση του προφίλ του Οργανισμού όσον
αφορά στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης
Επιχειρηματικότητας στην Απολογιστική Έκδοση της
Πρωτοβουλίας καθώς και στον ηλεκτρονικό Οδηγό
Πρεσβευτών.


Στο
Δίκτυο Ανταλλαγής Γνώσης & Εμπειριών της
Πρωτοβουλίας που θα λειτουργήσει ως μέσο παρουσίασης των προγραμμάτων που υλοποιούν οι Πρε-

Ως Πρεσβευτές Βιωσιμότητας μπορούν να συμμετέχουν Οργανισμοί της Επιχειρηματικής Κοινότητας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών
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Στα κύρια αποτελέσματα της Πρωτοβουλίας περιλαμβάνονται, επιπρόσθετα, το Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας, το
Action Greece 2020, ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας, το Sustainability Index και ο Μηχανισμός Καταγραφής Κοινωνικών Αναγκών, που θα αποτελέσουν τα εργαλεία, τα οποία θα υποστηρίξουν τους Οργανισμούς και τις
Επιχειρήσεις ώστε να ενσωματώσουν πολιτικές Βιωσιμότητας & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, στηρίζοντας στην
πράξη την Κοινωνική Συνοχή.

Χάρτα για τη Βιώσιμη Ελλάδα 2020
Το πλαίσιο
Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή της ιστορίας της. 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, η οποία θα μπορεί να διασφαλίσει την Κοινωνική
Συνοχή μέσω της ισόρροπης ανάπτυξης του τρίπτυχου Οικονομία-Περιβάλλον-Κοινωνία. Η τρέχουσα οικονομική
και χρηματοπιστωτική κρίση απέδειξε ότι η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό παράγοντα για τα χρηματοπιστωτικά μας
συστήματα και την οικονομία ως σύνολο. Συνεπώς, χρειαζόμαστε ένα μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης με άξονες την
καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια, για μια κοινωνία ευημερίας χωρίς αποκλεισμούς. Θεωρούμε πως είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η συνεργασία της ιδιωτικής και της
δημόσιας πρωτοβουλίας, προκειμένου να καταλήξουμε στη σύνθεση και την ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων
και δράσεων που συμβάλλουν σε μία Βιώσιμη Κοινωνία.

Στην Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» συμμετέχουμε όλοι εμείς, Θεσμικοί, Κοινωνικοί, Επιχειρηματικοί,
Επαγγελματικοί και Επιστημονικοί φορείς, Ακαδημαϊκή Κοινότητα, Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Οργανισμοί της Κοινωνίας Πολιτών, με σκοπό:
• Την καταγραφή των εμποδίων ανάπτυξης αλλά και των μέτρων που στηρίζουν την πραγματική οικονομία, μειώνουν
τις κοινωνικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης και είναι συμβατά με μακροχρόνιους στόχους βιωσιμότητας.
• Τη βελτίωση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των αποφάσεων πολιτικής.
• Την περαιτέρω προώθηση καινοτόμων ιδεών και πρωτοβουλιών σε ζητήματα διακυβέρνησης, εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης και περιβαλλοντικής τεχνολογίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Δεσμευόμαστε να συμβάλουμε:
✓ Στην επίτευξη των στόχων της Πρωτοβουλίας.

Όραμα και Στόχοι
Αναλαμβάνουμε μια εμβληματική Πρωτοβουλία με τίτλο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑ «Sustainable
Greece 2020», η οποία αποσκοπεί στο να προωθήσει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σύμφωνα με τις βασικές κατευθύνσεις
και προτεραιότητες που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή
και η προστασία του περιβάλλοντος αναπτύσσονται ισόρροπα. Προσβλέπουμε στην ανάπτυξη ενός συστηματοποιημένου Διαλόγου με τους κύριους εκπροσώπους των Θεσμικών, Κοινωνικών, Επιχειρηματικών, Επαγγελματικών
και Επιστημονικών Φορέων και Οργανισμών, καθώς και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, ο οποίος θα συμβάλει στη
δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων που θα υποστηρίζουν την πορεία της χώρας μας προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη τόσο σε μικροοικονομικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο.
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Βιώσιμη Ελλάδα του αύριο

✓ Στην ενδυνάμωση των δυνατοτήτων της Ελλάδας
να βαδίσει στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης,
δίνοντας έμφαση στο διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων.
✓ Στη βελτίωση των δημόσιων πολιτικών και δράσεων ώστε να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες
και προοπτικές διακυβέρνησης και ανάπτυξης.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

✓ Στην εκπόνηση και υποστήριξη Σχεδίου Δράσης,
λαμβάνοντας υπόψη τις τρεις συνιστώσες της Βιώσιμης Ανάπτυξης: την οικονομία, την κοινωνία
και το περιβάλλον.

Ο Διάλογος θα εστιάσει στη δημιουργία ενός Κειμένου Πολιτικής (policy paper), το οποίο θα προωθηθεί στα αρμόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά όργανα προκειμένου να αξιοποιηθεί στη διαμόρφωση της νομοθετικής διαδικασίας.
Στόχος είναι οι απόψεις και οι δεσμεύσεις των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετείχαν στη διαδικασία Διαλόγου να
συνδράμουν στη χάραξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα.

✓ Στη σταδιακή μετάβαση σε μια οικονομία «αληθινής αξίας», η οποία θα ενσωματώνει τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κόστη/οφέλη στα
οικονομικά της αποτελέσματα.

QualityNet Foundation

QualityNet Foundation

✓ Στην ανάπτυξη της συνεργασίας σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων
της Βιώσιμης Ανάπτυξης, προσβλέποντας στην
επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, με
έμφαση στον περιορισμό των περιβαλλοντικών
κινδύνων και στην αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής σε ένα στρατηγικό ευρωπαϊκό πλαίσιο.
✓Σ
 την ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης,
αναπτύσσοντας περισσότερες πρωτοβουλίες και
στρατηγικές προσεγγίσεις για την ανταλλαγή γνώσεων και τις ορθές πρακτικές για την ανάδειξη
και αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της
χώρας.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Πρακτικές Βιώσιµης Ανάπτυξης
& Υπεύθυνης Επιχειρηµατικότητας στη

www.observatory.sustainablegreece2020.com
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Πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης
και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας
Αποτελεί έναν Εθνικό μηχανισμό αποτύπωσης και παρακολούθησης όλων των
καλών πρακτικών (best practices) και των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στο
πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας & Κοινωνικής
Υπευθυνότητας, στο τρίπτυχο Οικονομία - Περιβάλλον - Κοινωνία στη χώρα μας.

Το Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας:
 πευθύνεται σε Θεσμικούς, Κοινωνικούς και
Α
Επιχειρηματικούς Φορείς, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και της Κοινωνίας Πολιτών.
 ροβάλλει το γενικότερο επίπεδο στο οποίο
Π
βρίσκεται η χώρα μας στα θέματα Βιώσιμης
Ανάπτυξης μέσω των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται από τους Οργανισμούς.

 μπλουτίζεται καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου
E
με τη συστηματική καταγραφή από τους συμμετέχοντες οργανισμούς όλων των δράσεων και
πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας Sustainable
Greece 2020.
 ειτουργεί ως Δίκτυο ανταλλαγής γνώσης και
Λ
εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων Οργανισμών.

Η επιστημονική επεξεργασία των συνολικών αποτελεσμάτων του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
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.
 Ετήσια Έκδοση του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ θα παραδίδεται στους Εθνικούς
Η
και Ευρωπαϊκούς Θεσμικούς Φορείς με στόχο να αποτελέσει αφενός ένα εργαλείο προβολής
του γενικότερου επιπέδου στο οποίο βρίσκεται η χώρα μας στα θέματα αυτά και αφετέρου ένα
εργαλείο υποστήριξης των δημόσιων πολιτικών.
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QualityNet Foundation

http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/navarino-natura-hall.18.html
QualityNet Foundation
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Οι τάσεις στα θέματα
Βιώσιμης Ανάπτυξης

Διαβάθμιση καλών πρακτικών ως προς τους 3 πυλώνες
της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Κατά την πιλοτική φάση λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Βιωσιμότητας, σε μια πε-

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ρίοδο 6 μηνών (Οκτώβριος 2014 – Μάρτιος 2015), συμμετείχαν 146 Οργανισμοί και

26%

κατεγράφησαν 440 πρωτοβουλίες και δράσεις.

46%

Όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων του Παρατηρητηρίου Βιω-

28%

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

σιμότητας, υπάρχει μια κοινή θεματολογία των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται
και από τις τρεις κοινωνικές ομάδες (Επιχειρήσεις, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμοί Κοινωνίας Πολιτών) φανερώνοντας την από κοινού αναγνώριση
των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης στα οποία χρειάζεται να υπάρξει παρέμβαση. Η
κουλτούρα των συνεργασιών θα πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων προκειμένου για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, υιοθέτησης

Συγκριτικά με τους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Οικονομία - Περιβάλλον - Κοινωνία) στη βάση των οποίων κατατέθηκαν οι δράσεις και πρωτοβουλίες των συμμετεχόντων Οργανισμών, φαίνεται ότι οι τρεις κοινωνικές ομάδες που συμμετείχαν (Επιχειρήσεις, ΟΤΑ, ΜΚΟ) διατηρούν ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και επιδιώκουν την
υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίτευξή της. Ωστόσο, φαίνεται οτι η διαβάθμιση /προσέγγιση της Βιώσιμης
Ανάπτυξης από το σύνολο των συμμετεχόντων γίνεται περισσότερο μέσω του Πυλώνα της Κοινωνίας, που υπερτερεί κατά 46%,
έναντι του Πυλώνα της Οικονομίας που αγγίζει το 26% και του Πυλώνα του Περιβάλλοντος που αγγίζει το 28%.

συμπεριφορών και προτύπων βιωσιμότητας αλλά και σχεδιασμού/υλοποίησης καλών
πρακτικών.

86
17
43
22

Επιχειρήσεις /
Επιχειρηματικοί Φορείς

Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις

299
55
84

Σύγκριση προσανατολισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης ανά ομάδα
καλές Πρακτικές

Πυλώνας Οικονομία

30%

39%
καλές Πρακτικές

31%
Επιχειρήσεις /
Επιχειρηματικοί Φορείς

καλές Πρακτικές

QualityNet Foundation

Πυλώνας Περιβάλλον

Πυλώνας Κοινωνία

17%

20%
47%

33%

Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

69%

14%

Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις

Από τον προσανατολισμό της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις τρεις κοινωνικές ομάδες φαίνεται ότι η Επιχειρηματική Κοινότητα έχει πιο ισόρροπη προσέγγιση μεταξύ των θεματικών πυλώνων της, ενώ στους ΟΤΑ και ΜΚΟ η έμφαση δίνεται
περισσότερο στον Κοινωνικό Πυλώνα, γεγονός που δύναται να δικαιολογηθεί από τις συνέπειες της οικονομικής
κρίσης στη χώρα μας.

QualityNet Foundation
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Οικονομία
Επιχειρήσεις -
Επιχειρηματικοί φορείς Πυλώνας Οικονομία

18%

Καινοτομία προϊόντων/
υπηρεσιών
Επιχειρησιακή ηθική
Ανάπτυξη πράσινων
προϊόντων/υπηρεσιών
Αντιμετώπιση της
διαφθοράς
Διαχείριση θεμάτων
καταναλωτών/πελατών

Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Πυλώνας Οικονομία

14%
11%
11%
11%

Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις Πυλώνας Οικονομία

28%
27%

Εξυπηρέτηση του πολίτη
Προώθηση της
καινοτομίας
Δέσμευση στη βιώσιμη
ανάπτυξη
Δημοσιοποίηση δεικτών
υπεύθυνης λειτουργίας
Συνεργασία με άλλους
φορείς

18%
9%
9%

Προώθηση της
καινοτομίας
Διαχείριση &
ενεργοποίηση εθελοντών
Διαφάνεια στην
οργάνωση & λειτουργία
Επικοινωνία με τα
ενδιαφερόμενα μέρη -
εμπλεκόμενους φορείς
Δημοσιοποίηση δεικτών
υπεύθυνης δραστηριοποίησης

36%
22%
14%
7%
7%

Στον Πυλώνα της Οικονομίας, κοινή συνιστώσα όλων των
Ομάδων είναι η προώθηση της Καινοτομίας (Επιχειρήσεις
29%, ΟΤΑ 27%, ΜΚΟ 36%) και ακολουθεί για τις επιχειρήσεις και τους ΟΤΑ η δέσμευσή τους σε θέματα Υπεύθυνης
Λειτουργίας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και η Καταπολέμηση της
Διαφθοράς (Επιχειρήσεις 33%, ΟΤΑ 27%, ΜΚΟ 21%). Είναι
σημαντικό ότι όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν τη σημασία της καινοτομίας ως μοχλό ανάπτυξης των υπηρεσιών/
προϊόντων τους καθώς και ότι όλες οι ομάδες έχουν εντάξει
ψηλά στην αντζέντα τους τα θέματα Υπεύθυνης Λειτουργίας
αναπτύσσοντας Κώδικες Βιωσιμότητας, υποστηρίζοντας τη
διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Περιβάλλον
Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Πυλώνας Περιβάλλον

Επιχειρήσεις -
Επιχειρηματικοί φορείς Πυλώνας Περιβάλλον
Αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής
Ανάπτυξη
περιβαλλοντικών
δράσεων
Διαχείριση στερεών &
υγρών αποβλήτων
Εξοικονόμηση φυσικών
πόρων
Εφαρμογή συστήματος
περιβαλλοντικής
διαχείρισης

19%
17%
17%
16%
14%

Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις Πυλώνας Περιβάλλον

22%

Διαχείριση στερεών &
υγρών αποβλήτων
Αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής
Βιώσιμη αστική δόμηση
& πολεοδομικός
σχεδιασμός
Εξοικονόμηση φυσικών
πόρων
Προστασία των
οικοσυστημάτων & της
βιοποικιλότητας

22%
17%
11%
11%

Ενέργειες αφύπνισης &
ενημέρωσης περιβαλλοντικών
δράσεων
Προστασία των
οικοσυστημάτων & της
βιοποικιλότητας
Υπεύθυνη περιβαλλοντική
συμπεριφορά
Εξοικονόμηση φυσικών
πόρων
Διαχείριση στερεών & υγρών
αποβλήτων

42%
25%
9%
8%
8%

Στον Πυλώνα του Περιβάλλοντος, κοινή συνιστώσα μεταξύ των Επιχειρήσεων και των ΟΤΑ παραμένει η ανάπτυξη
δράσεων για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής
(Επιχειρήσεις 19%, ΟΤΑ 22%) καθώς και της Διαχείρισης
Αποβλήτων (Επιχειρήσεις 17%, ΟΤΑ 22%). Μεγάλες θεματικές που τόσο οι Επιχειρήσεις όσο και οι ΟΤΑ τις έχουν
εντάξει στις προτεραιότητές τους. Η δράση των ΜΚΟ όσον
αφορά στον πυλώνα του Περιβάλλοντος φαίνεται ότι προσανατολίζεται σε ενέργειες αφύπνισης και ενημέρωσης
σε ποσοστό 42%.

Κοινωνία
Επιχειρήσεις -
Επιχειρηματικοί φορείς Πυλώνας Κοινωνία
Βελτίωση ποιότητας ζωής
Κατάρτιση νέων
Πρόληψη & διαχείριση
θεμάτων υγείας &
ασφάλειας
Υποστήριξη της τοπικής
κοινωνίας μέσω της
τοπικής ανάπτυξης
Συνεργασία με άλλους
φορείς
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15%
15%
14%
12%
10%

Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις Πυλώνας Κοινωνία

Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Πυλώνας Κοινωνία
Βελτίωση
ποιότητας ζωής
Συνεργασία
με άλλους φορείς
Προώθηση της αλληλεγγύης
& του εθελοντισμού
Προώθηση της υπεύθυνης
δραστηριοποίησης
Καταπολέμηση της ανεργίας /
Ενίσχυση της απασχολησιμότητας

46%
19%
15%
4%
4%

QualityNet Foundation

Δράσεις για την υγεία
Εκπαίδευση -Νέα γενιά
-Διά βίου μάθηση
Διασφάλιση
κοινωνικής συνοχής
Βελτίωση
ποιότητας ζωής
Συνεργασία
με άλλους φορείς

QualityNet Foundation

21%
21%
14%
11%
11%

Στον Πυλώνα της Κοινωνίας, κοινή συνιστώσα μεταξύ και
των τριών κοινωνικών ομάδων παραμένει η Βελτίωση της
Ποιότητας Ζωής (Επιχειρήσεις 43%, ΟΤΑ 61%, ΜΚΟ 46%)
που εξηγείται από την αναγνώριση των συνεπειών της κοινωνικοοικονομικής κρίσης και την προσπάθειά τους να
συνεισφέρουν συστηματικά στην υποστήριξη ομάδων πληθυσμού που έχουν πληγεί από αυτήν.
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www.bravo.sustainablegreece2020.com
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BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS
Ένας μεγάλος Διάλογος αναπτύσσεται και αναδεικνύει τις καλύτερες πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας και συμβάλλουν στην
προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας,
της δημιουργίας προτύπων υπεύθυνης συμπεριφοράς και της βελτίωσης της
ποιότητας ζωής.

• Στην προώθηση των πρακτικών που
μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο για την
καινοτομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, να αναπαραχθούν και να χρησιμοποιηθούν σε ευρύτερες εφαρμογές.

28

Το 2015, τα Bravo Sustainability Awards
εξελίσσονται στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας
Sustainable Greece 2020 και θέτουν σε διαδικασία διαλόγου και αξιολόγησης τις πρωτοβουλίες και δράσεις που οι Οργανισμοί αναπτύσσουν
στα πλαίσια της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής
Υπευθυνότητας.

Τα Bravo Sustainability Awards λειτουργούν ως μηχανισμός διαλόγου, αφύπνισης και εκπαίδευσης
της ίδιας της αγοράς και της κοινωνίας αναφορικά με τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της
Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Από τη στιγμή της ιδρύσεως του Θεσμού μέχρι σήμερα, τα Bravo δεν
στοχεύουν μόνο στην τελική βράβευση και την ανάδειξη των νικητών αλλά κυρίως στην προώθηση
ενός συστηματοποιημένου διαλόγου με ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών εταίρων. Με άλλα λόγια, η διαδικασία βράβευσης των καλύτερων πρακτικών στηρίζεται στη φιλοσοφία του QualityNet Foundation
που εστιάζει στην εμπλοκή και στο διάλογο με τους Κοινωνικούς Εταίρους.

Τα Bravo Sustainability Awards στοχεύουν:

• Στην ανάδειξη και επιβράβευση των καλύτερων πρακτικών που υλοποιούνται από
Επιχειρήσεις και Οργανισμούς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών.
Συνδέονται με ευρύτερους εθνικούς στόχους
και προωθούν εμπράκτως τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και
την Κοινωνική Υπευθυνότητα.

Ο θεσμός Bravo αναπτύσσεται από το 2010 ως
ένα πρωτοποριακό εργαλείο ανοικτής διαβούλευσης προς την κατεύθυνση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.
Μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης εταιρικών
Απολογισμών Βιωσιμότητας, ο Θεσμός πλαισιώθηκε από ένα ευρύ φάσμα Κοινωνικών Εταίρων
αναπτύσσοντας το διάλογο μεταξύ των Επιχειρήσεων και των συμμετόχων τους.

• Στη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την ανάπτυξη δράσεων που
υποστηρίζουν την Ποιότητα Ζωής.
• Στην αφύπνιση και ενεργοποίηση του ευρύτερου συνόλου της ελληνικής κοινωνίας
στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και
Κοινωνικής Υπευθυνότητας.
• Στην ενίσχυση της δικτύωσης και αλληλεπίδρασης με άλλους Οργανισμούς που
δραστηριοποιούνται σε θέματα Βιώσιμης
Ανάπτυξης προκειμένου να δημιουργηθούν
συνεργασίες για την περαιτέρω ανάπτυξη
καλών πρακτικών βιωσιμότητας.

QualityNet Foundation

Τα χαρακτηριστικά του θεσμού:
Διευρυμένος Χαρακτήρας

Εγκυρότητα

Εθνικός & Διεθνής Χαρακτήρας

Μια ευρεία ομάδα εμπλεκομένων:

Μια ανεξάρτητη Επιστημονική Επιτροπή με την υποστήριξη επίσημων
φορέων έχει την ευθύνη της ανάπτυξης του Θεσμού, καθώς και των
κριτηρίων αξιολόγησης του Δείκτη
Αντίληψης και του Δείκτη Βιωσιμότητας.

•Ο
 Θεσμός τελεί υπό την αιγίδα επίσημων φορέων της χώρας.
•Σ
 τηρίζεται στις αρχές και τις απαιτήσεις διεθνώς αναγνωρισμένων
προτύπων (Global Compact, Global
Reporting Initiative, ISO 26000).

Διαφάνεια

Ανεξαρτησία

Εξέλιξη

Η διοργάνωση του Θεσμού καθώς
και η διαδικασία αξιολόγησης
ελέγχεται και επιβεβαιώνεται από
τέσσερις ελεγκτικούς φορείς με
πλήρη διάκριση αρμοδιοτήτων.

•Ο
 ι Κοινωνικοί Εταίροι συμμετέχουν
αφιλοκερδώς και εθελοντικά στη
διαδικασία του Διαλόγου.
•Ο
 Θεσμός δεν στηρίζεται σε χορηγίες, πέραν των χορηγών επικοινωνίας και των υποστηρικτών της
τελικής εκδήλωσης.

•Β
 ρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής
και τις παρατηρήσεις και τα σχόλια
των Κοινωνικών Εταίρων, των Εταιριών και των συμμετεχόντων στην
τελική εκδήλωση του Θεσμού.

•1
 20 Κοινωνικοί Εταίροι
•Ε
 πιχειρηματικοί & Θεσμικοί
Φορείς
• Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

QualityNet Foundation
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Κατηγορίες Διακρίσεων
Διακυβέρνηση Διοίκηση Αγορά Καινοτομία
Περιβάλλον Κοινωνία Συνεργασία

με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
1. Bravo Governance

Οι πρωτοβουλίες που αφορούν στο σύστημα διακυβέρνησης ενός Οργανισμού. Πρακτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς (Corruption), την προώθηση της διαφάνειας (Transparency) και της λογοδοσίας
(Accountability). Ανάπτυξη Πλαισίου Αρχών και Λειτουργίας που ανταποκρίνεται στις διαστάσεις της Βιώσιμης
Ανάπτυξης, συστηματοποιημένες πρακτικές ανάπτυξης
διαλόγου (Stakeholder Dialogue) με το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών του (Stakeholders & Shareholders)
και διαδικασίες ενσωμάτωσης των απόψεών τους και
σύνδεσή τους με τα ουσιώδη θέματα του Οργανισμού.

2. Bravo Market

Οι πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύσσονται και
προωθούν το υπεύθυνο marketing, τη δημιουργία πράσινων ή υπεύθυνων προϊόντων. Ανάπτυξη προγραμμάτων
social marketing καθώς και πολιτικές/δράσεις που προωθούν την υπευθυνότητα και τη βιωσιμότητα του δικτύου
των προμηθευτών (Responsible Procurement), του δικτύου διανομής (Responsible Supply Chain), τις υπεύθυνες προμήθειες, αλλά και τη γενικότερη ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση του καταναλωτή.

3. Bravo Environment

Οι πρωτοβουλίες και δράσεις που συνδέονται με την περιβαλλοντική διαχείριση των Οργανισμών. Η συμμόρφωση με περιβαλλοντικά πρότυπα και όρους, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι αειφόρες μέθοδοι
διαχείρισης του περιβάλλοντος και οι πρακτικές μείωσης
του ανθρακικού αποτυπώματος. Θα αναδειχθούν οι καλές
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πρακτικές σε θέματα εξοικονόμησης φυσικών πόρων,
διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, προστασίας
των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, βιώσιμης
γεωργίας, βιώσιμων μεταφορών και βιώσιμης κινητικότητας, βιώσιμης αστικής δόμησης και πολεοδομικού
σχεδιασμού, προώθησης δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

4. Bravo Society

Οι πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύσσονται με στόχο τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Πρακτικές
που αφορούν την απασχολησιμότητα και την κατάρτιση
του εργατικού δυναμικού με στόχο να αποκτήσει εξειδικευμένες δεξιότητες, την υποστήριξη της ισορροπίας
επαγγελματικού και προσωπικού χρόνου καθώς και την
ένταξη νέων σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. Πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την
αντιμετώπιση της ανεργίας, την καταπολέμηση της φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Πρακτικές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής
κοινωνίας (τουριστική & πολιτιστική ανάπτυξη, συμβολαιακή γεωργία κλπ).

5. Bravo in Action

Οι πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύσσονται μέσα
από τη συνεργασία Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Ειδικότερα, δίνεται μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη δράσεων
συνεργασίας μεταξύ Επιχειρήσεων, Φορέων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Κοινωνίας Πολιτών/ΜΚΟ και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, που έχουν ως στόχο να συμβάλουν στη
Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή.
QualityNet Foundation
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Επιχειρήσεις /
Επιχειρηματικοί Φορείς
Υποψηφιότητες
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Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Υποψηφιότητες

55

Οργανισμοί
Κοινωνίας Πολιτών
Υποψηφιότητες

Στα Bravo Sustainability Awards 2015 συμμετέχουν Επιχειρήσεις, Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
καθώς και Οργανισμοί της Κοινωνίας Πολιτών με 172 πρακτικές που κατέγραψαν στο πλαίσιο του Διαλόγου
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 και οι οποίες παρουσιάζονται στο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.
Τα Bravo Sustainability Awards αναπτύσσονται
μέσω ενός συστηματοποιημένου διαλόγου με
120 κοινωνικούς εταίρους οι οποίοι εκπροσωπούν την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, τους Θεσμικούς, Επιχειρηματικούς & Κοινωνικούς Φορείς,
τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
την Κοινωνία Πολιτών και τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης.
Η αξιολόγηση των υποψήφιων πρακτικών γίνεται
σύμφωνα με κριτήρια τα οποία βασίζονται σε διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα.

Με την επιστημονική αξιολόγηση από Ακαδημαϊκούς, με την ανάπτυξη ομάδων διαλόγου με
εξειδικευμένα κοινά, αλλά και με την ανάπτυξη
διαλόγου με ένα διευρυμένο δίκτυο συμμετόχων
που διαμορφώνουν τις τάσεις στην αγορά καθώς
και με την πρόσκληση συμμετοχής του ευρύτερου κοινού στη διαδικασία διαλόγου/αξιολόγησης,
επιτυγχάνεται μια γενική εμπλοκή συμμετόχων
(stakeholder engagement) με βάση τις πρακτικές
των πρωτοπόρων Οργανισμών που ηγούνται στα
θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας.

Τα Bravo Sustainability Awards αποτελούν ένα καινοτόμο παράδειγμα πολυσυμμετοχικού διαλόγου
και εμπλοκής συμμετόχων που συμβάλλει στην περαιτέρω προώθηση και κατανόηση των θεμάτων
που άπτονται της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής
Υπευθυνότητας.

Επιτροπή Ακαδημαϊκών
19 Stakeholders

Experts Focus Groups
55 Stakeholders

Stakeholders
Engagement Group
46 Stakeholders

Ενεργοί Πολίτες
Διαδικτυακή συυμμετοχή
4.686 Ενεργοί Πολίτες

QualityNet Foundation
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Οι νικητές του Bravo Sustainability Awards
2015
Μέσα από μια διαδικασία Διαλόγου και εμπλοκής μιας μεγάλης γκάμας συμμετόχων, αναδείχθηκαν φέτος οι
νικητές του Θεσμού Bravo Sustainability Awards στην Τελετή Απονομής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης.
Με τη συμμετοχή 120 Κοινωνικών Εταίρων και 4.686 Ενεργών Πολιτών, 170 Πρωτοβουλίες & Δράσεις Βιώσιμης
Ανάπτυξης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας & Κοινωνικής Υπευθυνότητας διαγωνίστηκαν, αξιολογήθηκαν και
αναδείχθηκαν στο πλαίσιο του Θεσμού. Φέτος, τα Bravo Sustainability Awards έχουν στόχο να ενθαρρύνουν τις
πρωτοβουλίες και τις δράσεις των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων καθώς και τη συμμετοχή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Τα Bravo Sustainability Awards δεν αναδεικνύουν απλώς τελικούς νικητές. Αναδεικνύουν το διάλογο, την εμπλοκή
πολλών διαφορετικών συμμετόχων και ενδιαφερομένων μερών και προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσα από
τα πολλά επίπεδα της διαδικασίας αξιολόγησής τους.

BRAVO MARKET
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
S&B BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΆ
ΟΡΥΚΤΆ Α.Ε. - IMERYS

Νέα οικονομική, φιλική στο περιβάλλον δραστηριότητα στη θέση
ενός αποκατεστημένου ορυχείου στο νησί της Μήλου

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

Ο «Συνήγορος του Πελάτη» της Εθνικής Τράπεζας

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
«Γαλακτοκομικά: Απόλαυση-Υγεία-Παιχνίδι»

DIAGEO Ελλάς

«Μαθαίνω για το αλκοόλ»:
Υπεύθυνη Κατανάλωση Αλκοολούχων Ποτών

BASF ΕΛΛΆΣ ΑΒΕΕ

Ανίχνευση υπολειμμάτων δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών
προϊόντων σε φρούτα και λαχανικά

ΟΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΜΚΟ
ΔΕΣΜΟΣ

Οι Νικητές ανά κατηγορία
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΤΕ – COSMOTE 2013

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΌΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

Κοινωνικός Απολογισμός 2013:
Βέλτιστες Πρακτικές, Καλύτερο Αποτύπωμα

Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας για την Ψηφιοποίηση
Διπλωμάτων Οδήγησης

ΜΚΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

EQUAL SOCIETY ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

*ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:

ΌΜΙΛΟΣ ΕΛΒΑΛ

ΜΕΓΑΛΗ

Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Μέτρησης Κοινωνικής Απόδοσης
Επενδύσεων (SROI)

ΜΕΣΑΙΑ

InnovAthens - Κόμβος Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Desmos Direct

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικών υδάτων

ΌΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης:
Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και
ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

OTE-COSMOTE

Παρακολούθηση και μείωση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου

TEMES Α.Ε.

Ίδρυση του Navarino Environmental Observatory

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ
Ι ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας από τους «Μύλους Θράκης»
με χαρακτηριστικά βιώσιμης γεωργίας

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

OTE-COSMOTE

ΟΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

BRAVO ENVIRONMENT

BRAVO GOVERNANCE
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

BRAVO ENVIRONMENT ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ
QualityNet Foundation

QualityNet Foundation
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BRAVO SOCIETY
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

BRAVO ENVIRONMENT
ΟΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Βράβευση της ΔΕΥΑΗ στον πανελλήνιο διαγωνισμό της ΔΕΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

Ανέγερση νέας πτέρυγας χειρουργείων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

S&B BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΆ
ΟΡΥΚΤΆ Α.Ε. - IMERYS

YOU@S&B: Η καριέρα σου ξεκινάει εδώ!

ΤΡΆΠΕΖΑ EUROBANK
ERGASIAS Α.Ε.

egg – enter.grow.go

ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.

Oracle Academy - Introduction to Computer Science

Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Δήμου Παλαιού Φαλήρου

ΜΚΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πρόγραμμα «Αειφόρο Αιγαίο»

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

Δημιουργία Δικτύου Κατόχων Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών (ΣΦΚ)

ΤΝΤ ΣΚΑΙΠΑΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

Κοινωνικό Πρόγραμμα «Μεταφέρουμε Ελπίδα» από την ΤΝΤ Ελλάδας

ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ

Ανακύκλωση Χρησιμοποιημένων Σαπουνιών και Συσκευασίας τους

Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΕ

Πιάτα αγάπης

ΟΤΑ

BRAVO IN ACTION
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

VODAFONE ΕΛΛΆΔΑΣ

Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone

ΌΜΙΛΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Πρόγραμμα: «Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει»

OTE-COSMOTE

Χορηγία ΟΤΕ - COSMOTE στην περιοδική Έκθεση
«Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων: το Πλοίο, οι Θησαυροί, ο Μηχανισμός»
και στη Νέα Ενάλια Ανασκαφή στα Αντικύθηρα

ΟΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

*ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:
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ΜΕΓΑΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Προστασία παιδιών από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Πολιτιστικός Οργανισμός Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Διαγενεακή Επικοινωνία, Ενεργή Γήρανση και Προγράμματα Διά Βίου
Μάθησης για την Τρίτη Ηλικία

ΜΚΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

PRAKSIS

Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Αθήνας στο πλαίσιο
του Προγράμματος «Συν στο Πλην»

ΕΛΙΞ

Υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες

SOLIDARITYNOW

Κέντρα Αλληλεγγύης

Βραβείο Μικρής Επιχείρησης:

ΜΚΟ Φάρος Ελπίδας - Δήμος Κηφισιάς: Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΛΙΜΈΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ Α.Ε.

Εκπαίδευση πολιτών στις Α΄ Βοήθειες στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες
του Δήμου Θεσσαλονίκης

Φέτος αποφασίστηκε να δοθεί ένα τιμητικό Βραβείο Μικρής Επιχείρησης στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου
για τη συνολική του παρουσία εφόσον συγκέντρωσε με την υποψήφια πρακτική του τη μεγαλύτερη βαθμολογία
στην αντίστοιχη κατηγορία μεγέθους επιχείρησης.

ΜΚΟ
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
(Ο.ΔΙ.Κ)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΜΕΣΑΙΑ

* Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Θεσμού Bravo Sustainability Awards τα τελικά αποτελέσματα για τις
Επιχειρήσεις προκύπτουν σε συνάρτηση με το μέγεθός της κάθε επιχείρησης -εκφρασμένος σε τζίρο και αριθμό εργαζομένων- και μόνο όταν έχουν υποβληθεί τουλάχιστον τρεις υποψήφιες πρακτικές στην κάθε κατηγορία βραβείου. Στη βάση
αυτή, δεν προκύπτουν πάντα νικητές για όλα τα μεγέθη Επιχειρήσεων σε ορισμένες κατηγορίες διακρίσεων.

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ
QualityNet Foundation

QualityNet Foundation
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Προς έναν Ελληνικό Κώδικα
Βιωσιμότητας

www.sustainablegreece2020.com
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Ε λληνικός Kώδικας

Bιωσιμότητας

1 Κώδικας - 4 Πυλώνες - 20 Κριτήρια
• Στρατηγική Ανάλυση
& Μέτρα
• Ουσιαστικότητα
• Στόχοι
• Βάθος Αλυσίδας Αξίας
ική
γ
η

Δια
χε
ίρι
ση

Ελληνικός
Κώδικας
Βιωσιµότητας

• Απασχόληση
✓ Υποστηρίζει τη σύνδεση των Οργανισμών με
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη εφόσον χρησιμοποιεί μια
κοινή με τους Γερμανούς συνεργάτες μας και
εμπεριστατωμένη μεθοδολογία, σε ό,τι αφορά
την πρακτικότητα στην υποβολή Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Διαχείρισης.

✓ Αποτελεί εργαλείο εσωτερικής βελτίωσης
ενός Οργανισμού σχετικά με τις προσεγγίσεις
του στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.
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✓ Παρέχει πληροφόρηση στους επενδυτές και
λειτουργεί ως μέσο μέτρησης των εταιρικών
αποτελεσμάτων λαμβάνοντας υπόψη μη οικονομικούς δείκτες, ανά κριτήριο.
✓ Δίνει τη δυνατότητα παρουσιάσεων με συγκριτικούς δείκτες.
✓ Ανταποκρίνεται στις επιταγές της Οδηγίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημοσιοποίηση μη
οικονομικών πληροφοριών.

QualityNet Foundation

• Ανθρώπινα Δικαιώματα
• Ενίσχυση της Τοπικής
Κοινωνίας

νί

α

βά

ιν

• Ίσες Ευκαιρίες

ω

[3 Κριτήρια]

λλ

Κο

ον

[7 Κριτήρια]

• Εργασιακά Δικαιώματα

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

• Υπευθυνότητα
• Κανόνες & Διαδικασίες
• Έλεγχος
• Σύστημα Παροχής Κινήτρων
• Διάλογος με τα
Ενδιαφερόμενα Μέρη
• Καινοτομία & Διαχείριση
Προϊόντος

σίας
ικα
αδ
Δι

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και αντλεί τεχνογνωσία από τον
αντίστοιχο Γερμανικό Κώδικα Βιωσιμότητας ο οποίος έχει αναπτυχθεί από το German Council for
Sustainable Development (RNE) (http://www.nachhaltigkeitsrat.de/en/home/) λαμβάνοντας υπόψη τις
ιδιομορφίες της ελληνικής αγοράς, το μέγεθος των Οργανισμών καθώς και το βαθμό ωρίμανσής τους.
Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας Βιώσιμης
Ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

[6 Κριτήρια]

[4 Κριτήρια]

Στρ
ατ

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πρακτικό
εργαλείο διαφάνειας και αυτοδέσμευσης των οργανισμών σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας το οποίο θα απαντά
στις επιταγές της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημοσιοποίηση μη
οικονομικών στοιχείων (non-financial reporting). Ουσιαστικά ανταποκρίνεται
στην ανάγκη μέτρησης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής
επίδρασης των Οργανισμών.

Πε

ρι

• Χρήση Φυσικών Πόρων
• Διαχείριση Πόρων
• Κλιματική Αλλαγή
- Εκπομπές Αερίων
Σχετικές με το Κλίμα

• Πολιτική Επιρροή
• Συμπεριφορά συμμορφούμενη
στο Νόμο και την Πολιτική

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αναπτύσσεται με ένα μοντέλο 20 Κριτηρίων που βασίζονται
σε διεθνή πρότυπα όπως Global Reporting Initiatives, Global Compact, Οδηγίες του ΟΟΣΑ για
πολυεθνικές, ISO26000, EFFAS, EMAS, κ.ά.

QualityNet Foundation
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Ε λληνικός Kώδικας
Ανάπτυξη του Ελληνικού
Κώδικα Βιωσιμότητας

Τρόπος Συμμετοχής

Η ανάπτυξη του Κώδικα Βιωσιμότητας στα εθνικά δεδομένα ξεκίνησε μέσα από μια διαδικασία διαλόγου
στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και στελεχών επιχειρήσεων. Η ομάδα εργασίας
κατέληξε στη δημιουργία του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας με στόχο την προσαρμογή μιας Ευρωπαϊκής μεθοδολογίας στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

Επίπεδα Συμμετοχής
Εφαρμόζοντας διαδοχικά τα κριτήρια του Κώδικα
Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς ως
προς το μέγεθος των Οργανισμών/Επιχειρήσεων, προσαρμόζεται εφαρμόζοντας διαδοχικά επίπεδα.
Ετσι, κάθε Οργανισμός που επιθυμεί να συνδεθεί με τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Eπιχειρηματικότητας μπορεί να συμμετάσχει σε μια εθνική πλατφόρμα Βιωσιμότητας, συμπληρώνοντας τα διαφορετικά επίπεδα του Κώδικα Βιωσιμότητας ανάλογα με την ωρίμανση των εσωτερικών του
διαδικασιών. Με αυτό τον τρόπο, προσκαλούμε όλες τις εταιρίες ανεξαρτήτως μεγέθους να συνδεθούν
με τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω μιας συστημικής προσέγγισης και μέσω διαδικασιών που ούτως ή άλλως εφαρμόζει κάθε Οργανισμός /Εταιρία και οι οποίες βεβαίως μπορούν (ή και) διαφέρουν
ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο κατά περίπτωση νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο.

Επίπεδο 2
10 Κριτήρια

Επίπεδο 3
15 Κριτήρια
• 1 0 Κριτήρια του

Επίπεδο 1
5 Κριτήρια

• 5 Κριτήρια του

• Στρατηγική Ανάλυση
& Μέτρα

• Στόχοι

• Έλεγχος

• Υπευθυνότητα

• Διαχείριση Πόρων

•Κ
 λιματική αλλαγή -

• Χρήση Φυσικών Πόρων

• Ίσες Ευκαιρίες

• Εργασιακά Δικαιώματα

• Απασχόληση

• Ανθρώπινα Δικαιώματα

• Διαφθορά - Διαδικασίες
πρόληψης παράνομων
συμπεριφορών

• Τοπική Κοινωνία

• Πολιτική Επιρροή
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Επιπέδου 1 +

Επιπέδου 2 +

• Κανόνες & Διαδικασίες

Σχετικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Bιωσιμότητας

Επίπεδο 4
20 Κριτήρια
• 1 5 Κριτήρια του
Επιπέδου 3 +

Θέλοντας να προωθήσουμε το συστημικό τρόπο συμμετοχής κάθε Οργανισμού στον Ελληνικό Κώδικα
Βιωσιμότητας, έχουμε λάβει υπόψη μας τα ήδη υπάρχοντα λειτουργικά / διαχειριστικά συστήματα που
ο κάθε Οργανισμός εφαρμόζει και προσκαλούμε τις Εταιρίες, τους Οργανισμούς του Δημοσίου και τους
Δημόσιους Φορείς να συμμετάσχουν στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας με τα παρακάτω βήματα:

ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

Επιλέγοντας τα κριτήρια και το
επίπεδο εφαρμογής στο οποίο
επιθυμούν να απαντήσουν και να
συνδεθούν.

Επιλέγοντας τον τρόπο με τον
οποίο επιθυμούν να απαντήσουν
σε κάθε κριτήριο ανάλογα με το
επίπεδο ωρίμανσης στο οποίο
βρίσκονται, π.χ. το επίπεδο αυτοδέσμευσης, τις πολιτικές που
αναπτύσσουν, τις διαδικασίες
που τηρούν και τις επιδόσεις που
έχουν σε κάθε τομέα.

Παρουσιάζοντας την αξιοπιστία
των διαδικασιών ελέγχου.

Συμμόρφωση

Επεξήγηση

Προσέγγιση

Ελληνικός
Κώδικας
Βιωσιμότητας

Επίδοση

• Ουσιαστικότητα
Αξιοπιστία

•Σ
 τάδιο Αλυσίδας
Προστιθέμενης Αξίας

• Αυτοδέσμευση
• Πολιτικές
• Διαδικασίες

Προσέγγιση

• Δήλωση
• Δέσμευση /
Αιτιολόγηση

• Μετρήσιμα
Στοιχεία
• Διαδικασίες
Ελέγχου

Αξιοπιστία

• Διαδικασίες
Ελέγχου

•Σ
 ύστημα Παροχής
Κινήτρων

•Σ
 υνεργασία
με Συμμετόχους

•Κ
 αινοτομία &
Διαχείριση Προϊόντος

QualityNet Foundation

Εφόσον είστε Επιχείρηση/Οργανισμός που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στις ομάδες διαλόγου και
συμμετοχής στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να
συνδιαμορφώσετε την τελική μεθοδολογία ενός πολύ σημαντικού εργαλείου που θα διευκολύνει τη
σύνδεσή σας με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα. info@qualitynet.gr.

QualityNet Foundation
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Επιτροπές
Διαλόγου και Ανάπτυξης

www.sustainablegreece2020.com
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Η Επιτροπή Παρατηρητηρίου Βιωσιμότητας

Επιτροπές
Διαλόγου και Ανάπτυξης
Τα παραδοτέα του πρώτου χρόνου λειτουργίας της Πρωτοβουλίας οφείλονται
στη συστηματική εργασία μιας ομάδας προσώπων με τεχνογνωσία και πείρα
στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, εκπροσώπους Θεσμικών Φορέων, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, της
Επιχειρηματικής Κοινότητας, των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και της Κοινωνίας Πολιτών οι οποίοι συμμετείχαν σε μια σειρά ομάδων εργασίας τις Επιτροπές Διαλόγου και Ανάπτυξης της Πρωτοβουλίας.

Ναυσικά Ζευγώλη

Μαργαρίτα Καραβασίλη

Σπύρος Λιούκας

Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης
και Κοινωνικής Συνεισφοράς Vodafone

Πρόεδρος,
Παρατηρητήριο Πολιτών
για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD)

Ομότιμος Καθηγητής
Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Πηνελόπη Παγώνη

Ντέπη Τζιμέα

Άγγελος Τσακανίκας

Ανώτερη Διευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας,
Περιβάλλοντος& Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΟμίλουΟμίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Δ/ντρια Εταιρικής Επικοινωνίας
Όμιλος ΟΤΕ

Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ,
Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΟΒΕ

Η Επιτροπή Bravo Sustainability Awards

Επιστημονική Eπιτροπή

44

Σπύρος Λιούκας

Σταύρος Μαυρογένης

Αναστάσιος Ξεπαπαδέας

Ομότιμος Καθηγητής
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδάκτωρ
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Καθηγητής
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σάββας Ρομπόλης

Άγγελος Τσακανίκας

Γρηγόρης Τσάλτας

Σπύρος Χρυσανθόπουλος

πρ. Επιστημονικός Διευθυντής
Ινστιτούτο Εργασίας ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ,
Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΟΒΕ

Πρύτανης
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επιστημονικός Συνεργάτης,
Ινστιτούτο Εργασίας ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

QualityNet Foundation

Ρένα Κουμάντου

Δημήτρης Αποστολίδης

Πρόεδρος Επιτροπής

KPMG-Project Manager,
Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου,
Κλιματικής Αλλαγής & Βιώσιμης
Ανάπτυξης, Διαχείρισης Κινδύνων

Διονυσία (Σίσσυ)
Ηλιοπούλου
Strategic Communications
& Sustainability Expert

Μυρτώ Κονταξή

Αλέξανδρος Κωστόπουλος

Μάρκος Λουκογιαννάκης

Γεωργία Μουρλά

Communication Manager,
Group Sustainable
Development, S&B

Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων,
CSR Hellas

Γενικός Διευθυντής, ΣΕΒ Συμβούλιο
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Δ/ντρια Στρατηγικού
Σχεδιασμού, Όμιλος
Ελληνικά Χρηματιστήρια

Λενιώ Μυριβήλη

Βάσω Παπαδημητρίου

Έλσα Σταθοπούλου

Εντεταλμένη Δημοτική
Σύμβουλος, Δήμος Αθηναίων

Γενική Δ/ντρια Συνδέσμου ΣΕΒΤ

Δ/ντρια Μάρκετινγκ & Εύρεσης
πόρων, Παιδικά Χωριά SOS

QualityNet Foundation

Ελένη Φώτη

Παναγιώτης Χαμπεσής

Διευθύντρια Διεθνών
Εμπορικών Σχέσεων, ΕΒΕΑ

Στέλεχος, Ελληνική
Ένωση Τραπεζών
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Η Επιτροπή Ανάπτυξης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

Eπιτροπή Επικοινωνίας

Ναυσικά Ζευγώλη

Γεράσιμος Γεωργόπουλος

Ιωάννης Καραβάς

Δημήτρης Βέργαδος

Γιώργος Γαλάνης

Αλεξάνδρα Γρίσπου

Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης
Ανάπτυξης και Κοινωνικής
Συνεισφοράς, Vodafone

Προϊστάμενος Τμήματος
Θεσμικών ρυθμίσεων και ΓΕΜΗ,
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
& Προστασίας του Καταναλωτή

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
& Δημοσίων Σχέσεων,
Αλουμίνιον Α.Ε.

Δ/ντής Τομέα Επικοινωνίας
& Δημοσίων Σχέσεων, ΣΕΒ

Προϊστάμενος Εταιρικής Ευθύνης,
Όμιλος Μυτιληναίος

Υπεύθυνη Επικοινωνίας,
Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια

Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας

Αλέξανδρος Κουλίδης

Νικόλαος Μέλιος

Πηνελόπη Παγώνη

Εύη Ιωαννίδου

Κίμων Μαλαταράς

Άννα Μάλτη

Νικόλαος Μαρινάκος

Διευθυντής Περιβάλλοντος
Όμιλος ΤΙΤΑΝ

Στέλεχος, Δ/νση Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης ΥΠΑΠΕΝ

Υποδιευθυντής ΕΚΕ,
Όμιλος Εθνικής Τράπεζας

Ανώτερη Δ/ντρια Υγιεινής,
Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και
Βιώσιμης Ανάπτυξης, Όμιλος ΕΛΠΕ

Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων
& ΕΚΕ, Eurobank

Corporate Affairs Director,
Roche

Προϊσταμένη Τμήματος Εταιρικής
Υπευθυνότητας, ΟΤΕ COSMOTE

Δ/ντής Διεύθυνσης ΕΚΕ
της Εθνικής Τράπεζας & του Ομίλου

Κατερίνα Περίσση

Ελένη Στυλιανή Σταρρά

Ρένα Σώτα

Παναγιώτης Χαμπεσής

Γιώργος Παπαϊωάννου

Φανή Πετρίδη

Βάσια Στασινοπούλου

Σέβη Σφακιανάκη

Υπεύθυνη Τμήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Ομίλου ΟΤΕ

Προϊστάμενη Τμήματος
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ΕΒΕΑ

Procurement, Security
& CR Manager, TNT

Στέλεχος, Ελληνική
Ένωση Τραπεζών

Communications Manager,
AbbVie

CSR Manager
& Communications, Roche

Community Relations &
CSR Senior Manager, Wind

Senior Specialist Policy
& Communication, MSD
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Εναρκτήρια Εκδήλωση
Στις 29 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η εναρκτήρια εκδήλωση της
Πρωτοβουλίας για μια Βιώσιμη Ελλάδα 2020. Το κυρίαρχο μήνυμα της εκδήλωσης ήταν
πως για πρώτη φορά στη χώρα μας, η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί κοινό στόχο, κοινή
επιδίωξη και πλαίσιο συνεργασίας της Ελληνικής αγοράς, της Κοινωνίας των Πολιτών και
της Ελληνικής Πολιτείας. Στην εκδήλωση συμμετείχε ένα ευρύ φάσμα 350 εκπροσώπων
του Επιχειρηματικού Κόσμου, των Θεσμικών Φορέων, των Οργανισμών της Τοπικής αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών οι οποίοι ενημερώθηκαν για την Πρωτοβουλία,
τους στόχους και τα επόμενα βήματα.

Peter Bakker

Πρόεδρος του World Business Council for Sustainable Development

«

Εναρκτήρια εκδήλωση 2014

Ευθύμιος Βιδάλης

Νίκος Χαραλαμπίδης

Πρόεδρος Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Γενικός Διευθυντής Greenpeace Hellas

κόσμου τελευταία, θεωρώ πως μια σοβαρή επιχείρηση
οφείλει να αντιλαμβάνεται τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με την
περιβαλλοντική και την κοινωνική της διάσταση ως σημαντική ευκαιρία διαχείρισης του ρίσκου της.

που θέλουμε. Δεν νομίζω όμως πως έχουμε αδράξει την
ευκαιρία αυτή. Θα πρέπει να γίνει ουσιαστικός διάλογος
και δεν είμαστε συνηθισμένοι στο να κάνουμε διάλογο.
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη έχει ανάγκη από μακροχρόνιο σχεδιασμό, χρονοδιαγράμματα και Δείκτες επίδοσης.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
«
γεγονός το οποίο απασχολεί το σύνολο του επιχειρηματικού

»

Η κρίση που βιώνουμε μας έχει δώσει την ευκαιρία
«
να χαράξουμε με διαφορετικό τρόπο το πλαίσιο ανάπτυξης

«

Dr. Guenther Bachmann

Γενικός Γραμματέας του German Council for Sustainable Development (RNE)

»

Εναρκτήρια εκδήλωση 2014
Έχω εντυπωσιαστεί από την αφοσίωση των ελληνικών Πρωτοβουλιών, οι οποίες προωθούν
την Εταιρική Υπευθυνότητα στο πεδίο της Βιωσιμότητας. Είμαι πεπεισμένος ότι οι φιλόδοξες πολιτικές για ένα Βιώσιμο Μέλλον προσφέρουν νέες ευκαιρίες για ακμάζουσες πράσινες οικονομίες, αξιοπρεπή εργασία και ευημερία». To German Council for Sustainable
Development, το οποίο αποτελεί ένα πολυσυμμετοχικό και συμβουλευτικό όργανο της γερμανικής κυβέρνησης, υποστηρίζει την πορεία της χώρας προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αρχικά
εισάγαμε τον Κώδικα Βιωσιμότητας στη Γερμανία. Τώρα χαιρόμαστε ιδιαιτέρως να τον δούμε
να προσαρμόζεται και να εφαρμόζεται στην ελληνική αγορά. Μαζί δουλεύουμε ώστε να
εδραιωθεί ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Βιωσιμότητας ως ένα πρακτικό εργαλείο αυτοδέσμευσης
και διαφάνειας των οργανισμών. Προσβλέπουμε στην κοινή μας αυτή συνεργασία η οποία
θεωρώ πως αποτελεί χρήσιμο παράδειγμα και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εφόσον προωθεί την
εμπλοκή συμμετόχων και το συνεχή διάλογο με γνώμονα ένα Βιώσιμο μέλλον για όλους.

Γιάννης Μιχαήλ

Χρήστος Γκόρτσος

Κωνσταντίνος Φρουζής

Πρόεδρος, Ελληνική Εταιρία
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, (ΕΛΛΕΤ)

Γενικός Γραμματέας
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ)

πρ. Πρόεδρος ΣΦΕΕ
Εναρκτήρια Εκδήλωση 2014

αίτερα αυτή τη χρονική στιγμή να συνδράμουμε ως κλάδος μέσα από τη δράση
μας στη συγκεκριμένη Πρωτοβουλία στο
σχεδιασμό ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα.

Οφείλουμε στη χώρα αυτή να ενσωματώσουμε επιτέλους τη διάσταση της
καινοτομίας στην έννοια της Βιώσιμης
Ανάπτυξης, μια διάσταση πρωταρχικής
σημασίας ιδιαίτερα στο χώρο της υγείας. Συνεπώς, μιλώντας για Δείκτες, θα
πρέπει να κάνουμε πράξη και το Δείκτη
μιας καινοτόμου σκέψης.

«

Στην όλη συζήτηση για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη, υπάρχει πολλή θεωρία και
οφείλουμε να έρθουμε στην πράξη.
Πρέπει να θέσουμε σαφείς στόχους και
να θεσπίσουμε μετρήσιμους Δείκτες για
τη φέρουσα ικανότητα της κάθε δραστηριότητας.

»
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«

Η Πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει την πλατφόρμα ενός ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ όλων των συμμετεχόντων (κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις, κοινωνία των πολιτών), χωρίς τον οποίο κανένα από
τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν μπορεί να επιλυθεί.

«

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας εκδήλωσης, 24 αρχικοί Επιχειρηματικοί Φορείς και 25 εταιρίες
μοιράστηκαν το κοινό όραμα της Πρωτοβουλίας ως ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ και με τη συμβολική
κίνηση υπογραφής της Χάρτας για τη Βιώσιμη Ελλάδα δεσμεύθηκαν έμπρακτα να συμμετάσχουν με πράξεις και πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας.

Οι προτεραιότητες της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 ευθυγραμμίζονται με
τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Όλοι εμείς στο WBCSD, πιστεύουμε πως η
επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να διαδραματίζει κομβικό ρόλο σε ό,τι αφορά την
προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εξεύρεση
λύσεων με εφαρμογή όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθιστώντας
ακόμα πιο επιτυχημένες τις επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες, εξασφαλίζοντας παράλληλα μεγαλύτερη κοινωνική ευημερία και προστατεύοντας το περιβάλλον μας από το
οποίο εξαρτόμαστε όλοι. Στο πλαίσιο αυτό, προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία του
WBCSD με την Πρωτοβουλία για μια Βιώσιμη Ελλάδα 2020 στο πλαίσιο του Action 2020,
προκειμένου να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους και να προωθήσουμε περαιτέρω τις
συνέργειες μεταξύ των επιχειρήσεων, των θεσμικών φορέων και της επιστημονικής κοινότητας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων όπως την κλιματική αλλαγή.

QualityNet Foundation

Ο τραπεζικός τομέας παρακολουθεί
«
τα θέματα αειφορίας και χαιρόμαστε ιδι-

»

«

»
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Λούκα Κατσέλη

Ετήσια Εκδήλωση

Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας

Ένα χρόνο μετά, την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015 στο αίθριο του Μεγάρου Μελά της Εθνικής Τράπεζας, παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου χρόνου λειτουργίας της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020,
με κεντρική ομιλήτρια την κα Λούκα Κατσέλη, Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Πρόεδρο
του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν για την πορεία των παραδοτέων της Πρωτοβουλίας καθώς και για τα επόμενα
βήματα. Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο οι νέοι οργανισμοί που συμμετέχουν με την ιδιότητα του Πρεσβευτή
Βιωσιμότητας στην Πρωτοβουλία, υπέγραψαν τη Χάρτα για μια Βιώσιμη Ελλάδα αυξάνοντας τον αριθμό των
ενεργών συμμετεχόντων σε 33 επιχειρηματικούς φορείς και 49 επιχειρήσεις.

Είναι με μεγάλη χαρά που συμμετέχω στη σημερινή εκδήλωση της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ελλάδα 2020,
μια Πρωτοβουλία που φέρνει κοντά την επιχειρηματική
κοινότητα, την Πολιτεία και δίκτυα φορέων και πολιτών
που έχουν ως κοινή επιδίωξη την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας
στη χώρα μας.
Μια Πρωτοβουλία, ιδρυτικό μέλος της οποίας είναι και
η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, που συνεχίζει να στηρίζει
το σημαντικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως η
δημιουργία Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας. Και θα
ήθελα στο σημείο αυτό να χαιρετίσω την προσπάθεια
ανάπτυξης ενός πρακτικού εργαλείου διαφάνειας και
αυτοδέσμευσης των επιχειρήσεων και των οργανισμών
της χώρας, που επιθυμούν να συνδεθούν με τα θέματα
της Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσω Δεικτών απόδοσης βάσει
διεθνών προτύπων και να ανταποκρίνεται στις επιταγές
της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημοσιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών.
Ο Κώδικας Βιωσιμότητας θα αποτελέσει ένα πρακτικό
εργαλείο προώθησης της Βιωσιμότητας, της διαφάνειας και της ανταγωνιστικότητας ενός οργανισμού και θα
μπορούσε παράλληλα να θέσει τις βάσεις δημιουργίας
και άλλων παράλληλων κινήτρων σε συνεργασία με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς όπως τράπεζες, εμπορικά
επιμελητήρια για προώθηση εξαγωγών κλπ.

QualityNet Foundation

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί το κλειδί για έξοδο από
την κρίση, για την αντιμετώπιση των τεράστιων κοινωνικών προβλημάτων και ανισοτήτων - με πρώτη και κύρια
την ανεργία - για την αύξηση του παραγόμενου προϊόντος
και τη βελτίωση της ευημερίας. Κυρίως, η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί εχέγγυο ότι οι πολιτικές που υλοποιούνται ικανοποιούν τις ανάγκες του σήμερα, χωρίς όμως
να υποσκάπτουν τη δυνατότητα των επόμενων γενεών να
ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες.

Αντώνης Παπαδεράκης

Νίκος Σαράντης

Γενικός Γραμματέας Εμπορίου

Ετήσια εκδήλωση Μάιος 2015

Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων και Καματερού
Ετήσια εκδήλωση Μάιος 2015

Η διασφάλιση της διαφάνειας στο πλαίσιο μιας
«
λογοδοσίας βασιζόμενης σε διεθνή πρότυπα, απο-

Ο προβληματισμός της Πρωτοβουλίας για τη Βι«
ώσιμη Ανάπτυξη αφορά στον πυρήνα του προβλήμα-

τελεί κρίσιμο παράγοντα για την ποιότητα της σχέσης ανάμεσα σε μια επιχείρηση και την κοινωνία.
Σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος θεσμών όπως η
Πρωτοβουλία για μια Βιώσιμη Ελλάδα 2020 δύναται
να αποδειχτεί καταλυτικός.

τος που αντιμετωπίζουμε ως χώρα. Πώς θα οδηγηθούμε από τη σημερινή κατάσταση της ύφεσης και
της παραγωγικής αποδιοργάνωσης σε μια τελείως
διαφορετική πραγματικότητα.

»
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Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 αποκτά ακόμη
μεγαλύτερη σημασία στο περιβάλλον οικονομικής και
κοινωνικής κρίσης που βρίσκεται η χώρα μας, όπου το
ζητούμενο σήμερα όσο ποτέ είναι η προώθηση ενός νέου
βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου, το οποίο θα απελευθερώσει δημιουργικές δυνάμεις και θα μετασχηματίσει
την παραγωγική μας βάση με αιχμή την εξωστρέφεια
και την καινοτομία.

QualityNet Foundation

»
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Η Ευρωπαïκή διάσταση της Πρωτοβουλίας
και οι σχέσεις με δίκτυα του εξωτερικού

Παρουσίαση της Πρωτοβουλίας για μια Βιώσιμη Ελλάδα 2020,
στο Διεθνές Συνέδριο του Global Compact στο Βερολίνο

Το QualityNet Foundation παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις πιο σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στα θέματα
Βιώσιμης Ανάπτυξης όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Προς το σκοπό αυτό, συμμετέχει σε μια σειρά Οργανισμών και Δικτύων του εξωτερικού μέσα από τους οποίους
προωθεί και προβάλλει τους στόχους της Πρωτοβουλίας για μια Βιώσιμη Ελλάδα προκειμένου να αναδείξει τις
δράσεις που αναπτύσσονται στη χώρα μας στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και
Κοινωνικής Υπευθυνότητας παρά τις αντίξοες συνθήκες.
Συγκεκριμένα, το QualityNet Foundation τον τελευταίο χρόνο έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και συναντήσεις σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο με τη συνεργασία των παρακάτω φορέων: u u u

Στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με το German Council for
Sustainable Development (RNE) (http://www.nachhaltigkeitsrat.de) το Qualitynet
Foundation συμμετείχε στις εργασίες ενός Ευρωπαϊκού Φόρουμ (European Soiree)
που διοργανώθηκε στο Βερολίνο στις 28 Ιανουαρίου. Στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού και του Γερμανικού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών, της
Γερμανικής κυβέρνησης, εκπρόσωποι των Γερμανικών επιχειρήσεων καθώς και της ευρύτερης κοινωνίας πολιτών.
Το Φόρουμ εστίασε στις εξελίξεις αναφορικά με τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κώδικα Βιωσιμότητας, ως
μιας πρακτικής Πανευρωπαϊκής πλατφόρμας διαφάνειας στο πλαίσιο της πρόσφατης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για
τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων καθώς και τις αντίστοιχες πρακτικές που αναπτύσσονται
σε επίπεδο κρατών μελών προκειμένου να ανταποκριθούν στα δεδομένα της εν λόγω Οδηγίας. Η Αντιπρόεδρος
του QualityNet Foundation κ. Χρυσούλα Εξάρχου, εκπροσωπώντας την Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020
παρουσίασε τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για τη δημιουργία ενός Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας
και παρουσίασε τον τρόπο προσαρμογής του στην Ελληνική αγορά.

Σ:

Περισσότερες πληροφορίες για το Φόρουμ:
http://ec.europa.eu/growth/industry/
corporate-social-responsibility/index_en.htm
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Το Διεθνές Συνέδριο του Global Compact συγκέντρωσε έναν μεγάλο αριθμό περίπου 400 συμμετεχόντων εκπροσώπους επιχειρήσεων, επιχειρηματικών φορέων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, της τοπικής αυτοδιοίκησης,
της Γερμανικής κυβέρνησης καθώς και των Ευρωπαϊκών οργάνων.
Ειδικότερα το QualityNet συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου μέσω της παρουσίας επίσημου περιπτέρου στο χώρο του συνεδρίου, σε συνεργασία με το στρατηγικό εταίρο της Πρωτοβουλίας, το German Council
for Sustainable Development (RNE), Θεσμικό φορέα της Γερμανικής κυβέρνησης για τα θέματα της Βιώσιμης
Ανάπτυξης. Στόχος του QualityNet Foundation ήταν αφενός η παρουσίαση της γενικότερης Πρωτοβουλίας για
μια Βιώσιμη Ελλάδα 2020 ως ένα παράδειγμα πολυσυμμετοχικού διαλόγου και εμπλοκής συμμετόχων για την
προώθηση του μοντέλου της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο καθώς και η παρουσίαση των εργαλείων
και μεθοδολογιών που έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου της Πρωτοβουλίας.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί για τη δημιουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ και την προσαρμογή του στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Ο Ελληνικός Κώδικας
Βιωσιμότητας, αντλώντας τεχνογνωσία από τον αντίστοιχο Γερμανικό, αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο διαφάνειας
και αυτοδέσμευσης των οργανισμών σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και
ανταποκρίνεται στις επιταγές της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημοσίευση μη οικονομικών στοιχείων
(non-financial reporting).
Τη στενή συνεργασία των δύο οργανισμών υπογράμμισε η ίδια Prof. Dr. Lucia Reisch, μέλος του German
Council for Sustainable Development (RNE) κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου πάνελ του συνεδρίου το οποίο
και συντόνισε, αναφέροντας πως μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας που έχουν οι δύο Οργανισμοί RΝΕ &
QNF, ιδιαίτερα αναφορικά με τον Κώδικα Βιωσιμότητας, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας μιας ευρύτερης
πλατφόρμας προώθησης της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Prof. Dr. Lucia Reisch υπογράμμισε
χαρακτηριστικά πως το QualityNet Foundation είναι ο οργανισμός που μέσω της Πρωτοβουλίας για μια Βιώσιμη
Ελλάδα 2020 προσαρμόζει τον Κώδικα Βιωσιμότητας σε εθνικό επίπεδο.

ΡΙΞΗ:

Το QualityNet Foundation συμμετείχε στις
εργασίες του Multistakeholder Forum για
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) το
οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 3 και 4
Φεβρουαρίου 2015. Το Forum εστίασε στις εξελίξεις
σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε διεθνές
και Ευρωπαϊκό επίπεδο αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά πως ο τομέας της Βιώσιμης Ανάπτυξης και
της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας αφορά σε ένα
ευρύ φάσμα θεμάτων όπως τις διεθνείς αναπτυξιακές συνεργασίες, τη χρηματοπιστωτική αγορά, την
επίδραση στην εφοδιαστική αλυσίδα, την αγορά των
υπεύθυνων προμηθειών, τα ανθρώπινα δικαιώματα,
τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις καθώς και τις εθνικές
στρατηγικές σε επίπεδο κρατών μελών.

Το QualityNet Foundation, ως φορέας υλοποίησης της Πρωτοβουλίας για μια Βιώσιμη
Ελλάδα 2020, στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίασης της Πρωτοβουλίας σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο, συμμετείχε στις εργασίες του ετήσιου Διεθνούς συνεδρίου του Global Compact
των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 13 και 14 Οκτωβρίου γιορτάζοντας
φέτος τα 15 χρόνια από την ίδρυσή του.

Μέσω της Πρωτοβουλίας για μια Βιώσιμη Ελλάδα 2020, το QualityNet Foundation συνεργάζεται στενά με το World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD) το διεθνές
επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνεργασίας,
συμμετείχε ενεργά σε μια σειρά συναντήσεων
των μελών του Συμβουλίου τόσο στην Ατλάντα
τον Νοέμβριο του 2014 όσο και στο Montreaux
τον Απρίλιο του 2015 παρακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, τις προτεραιότητες καθώς και τις
προτάσεις της επιχειρηματικής κοινότητας σε ό,τι
αφορά τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

QualityNet Foundation

Παράλληλα, η project manager του RNE, κ. Yvonne Zwick, κατά την παρουσίασή της σε ειδικό break out
session του συνεδρίου αναφορικά με το θέμα της δημοσιοποίησης μη οικονομικών στοιχείων, σύμφωνα και με
την αντίστοιχη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχε την ευκαιρία να αναφερθεί διεξοδικότερα στα οφέλη και
στα χαρακτηριστικά του Κώδικα Βιωσιμότητας, ως εργαλείου διαφάνειας και αυτοδέσμευσης των οργανισμών και
να υπογραμμίσει τη συνεργασία με το QualityNet Foundation. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η Πρωτοβουλία για
μια Βιώσιμη Ελλάδα 2020 αποτελεί ένα παράδειγμα για το πώς μια μη κυβερνητική Πρωτοβουλία μιας χώρας με
ιδιαίτερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα κατορθώνει και συσπειρώνει σημαντικούς φορείς, μπορεί μέσω
της Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και εργαλείων που αναπτύσσει, όπως ο Κώδικας Βιωσιμότητας, να συμβάλλει
στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής»

QualityNet Foundation
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Λίγα λόγια για την εταιρία
Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος
της Lafarge κατέχει στην Ελλάδα ηγετική θέση στην παραγωγή τσιμέντου, με
περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας και ένα δίκτυο 42 παραγωγικών και
εμπορικών εγκαταστάσεων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ
Ως επιτυχημένες αναγνωρίζονται οι εταιρίες όχι μόνον ως προς τις οικονομικές
τους επιδόσεις, αλλά και σύμφωνα με την ικανότητά τους να δημιουργούν αξία
για όλους τους κοινωνικούς εταίρους τους με τον τρόπο που διαχειρίζονται τις
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Αυτή υπήρξε πεποίθησή μας εδώ και
πολλά χρόνια. Για εμάς, η αειφόρος ανάπτυξη εκτείνεται πέρα από τη διαχείριση κινδύνων και τη συμμόρφωση απλώς με τα πρότυπα και τη νομοθεσία.
Πιστεύουμε ότι η επιτυχία και η ανάπτυξη μιας ηγετικής εταιρίας όπως η δική
μας εξαρτάται από το αν έχει όραμα και μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που
θα δημιουργεί αξία και θα διαμορφώνει ένα βιώσιμο μέλλον για την κοινωνία.
Pierre Deleplanque
Διευθύνων Σύμβουλος

Στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, είναι σταθερή πεποίθησή μας ότι το καλώς
επιχειρείν λειτουργεί υπέρ της ίδιας της επιχείρησης. Αντιλαμβανόμαστε και
ανταποκρινόμαστε στα ποικίλα ενδιαφέροντα των Συμμετόχων, διασφαλίζουμε
υψηλή παραγωγικότητα διατηρώντας ταυτόχρονα τον έλεγχο των κινδύνων,
πετυχαίνουμε ανάπτυξη, ενώ επιδεικνύουμε σεβασμό προς το περιβάλλον και
διατηρούμε τον έλεγχο του κόστους επιφέροντας ταυτόχρονα θετικό κοινωνικό-οικονομικό αντίκτυπο.
Ως μέρος της συνεχούς προσπάθειας για την επίτευξη βιωσιμότητας μέσα από
την ισόρροπη αποτελεσματικότητα, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες σε θέματα
ουσίας για τους Συμμετόχους μας. Για παράδειγμα, αναλαμβάνουμε ενεργό
ρόλο για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, συμμετέχοντας στο
Πρόγραμμα Διαχείρισης & Μείωσης των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα
(Airport Carbon Accreditation) και μειώνοντας συνεχώς την κατανάλωση ενέργειας (μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 21% από
το 2005, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 κατά 22.000 τόνους ετησίως).

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.
είναι μία πρωτοπόρος συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα για την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου
της πρωτεύουσας με στόχο τη δημιουργία υψηλής αξίας για το σύνολο των Συμμετόχων του και την ανάπτυξη τόσο των
αεροναυτιλιακών όσο και των μη αεροναυτιλιακών δραστηριοτήτων του.

Παραμένουμε διαχρονικά σταθεροί στην πορεία μας για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα ώστε να παράγουμε και να διανέμουμε βιώσιμη οικονομική και
μη-οικονομική αξία στους Συμμετόχους μας. Ενσωματώνουμε καταξιωμένες
αρχές βιωσιμότητας στις εταιρικές μας αξίες και στη λειτουργία μας, θέτοντας
το παράδειγμα στην τοπική και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα.
Γιάννης Ν. Παράσχης
Chief Executive Officer
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Λίγα λόγια για την εταιρία
Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δραστηριοποιείται στους τομείς των κατασκευών,
της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, των παραχωρήσεων, της
διαχείρισης απορριμμάτων, των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων.

Μετά από 45 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και πλέον σε 16 χώρες στην
Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Β. Αφρική και τις ΗΠΑ, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
έχει διαμορφώσει ισχυρή φήμη και μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με
τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους μετόχους του, μέσα από την
κουλτούρα και τις αξίες που διέπουν την επιχειρηματική μας δράση.

Η Εταιρική Υπευθυνότητα για εμάς, αποτελεί βασική προϋπόθεση για Βιώσιμη
Ανάπτυξη και παράλληλα παράγοντα σταθερότητας και επιτυχίας. Η εφαρμογή
πρακτικών υπεύθυνης λειτουργίας αποτελεί στρατηγική μας επιλογή, δίνοντας
έμφαση και εστιάζοντας διαχρονικά σε ουσιαστικά θέματα και κρίσιμους πυλώνες της επιχειρηματικής υπευθυνότητας:

Η τεχνογνωσία των ανθρώπων μας, η επιμονή μας, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες
συνθήκες, να επενδύουμε διαρκώς αλλά και η διαχρονικά υψηλή ποιότητα των
έργων μας, μας επιτρέπουν να παραμένουμε ένας από τους κορυφαίους Ομίλους στους κλάδους δραστηριότητάς μας, παρέχοντας παράλληλα στοχευμένη
υποστήριξη σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες και στις τοπικές κοινωνίες όπου
δραστηριοποιούμαστε.

• Επενδύουμε ουσιαστικά και συστηματικά στους ανθρώπους μας, δίνοντας έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξή τους, παρέχοντας παράλληλα ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών που σέβεται την προσωπικότητα του εργαζομένου.

Προσφέροντας περισσότερες από 6.000 θέσεις εργασίας κι έχοντας επενδύσει
μέσα στην κρίση άνω των 1,5 δις ευρώ, στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική
οικονομία αλλά και το τραπεζικό σύστημα της χώρας, διατηρώντας συνεχώς
όλα τα διαθέσιμα του Ομίλου σε ελληνικές τράπεζες.

• Ο σεβασμός και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την Ελβάλ.

Γιώργος Περιστέρης
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Όμιλος Ελβάλ κατέχει ηγετική θέση
στον κλάδο επεξεργασίας και εμπορίας αλουμινίου στην Ευρώπη. Mε 12
παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, τη
Βουλγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο
πραγματοποιεί το 90% των πωλήσεών
του σε περισσότερες από 90 χώρες
παγκοσμίως.

• Κύρια προτεραιότητα για μας, αποτελεί η διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, χωρίς κινδύνους, τραυματισμούς, ατυχήματα
και επαγγελματικές ασθένειες.

• Με αμείωτο ζήλο προωθούμε την ανακύκλωση του αλουμινίου στην Ελλάδα,
με τη λειτουργία και τις δράσεις του Κέντρου Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου
(ΚΑΝΑΛ). Παράλληλα, για την ανακύκλωση αλουμινίου στο εργοστάσιο μας
επενδύουμε σε σύγχρονη τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον.
• Σταθερά προσανατολισμένοι στην καινοτομία, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην
έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, με σκοπό την ανάπτυξη νέων καινοτόμων λύσεων και προϊόντων προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας.
Οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και συνεργάτες μας και
βρισκόμαστε πάντα κοντά τους ενώ, παράλληλα, υποστηρίζουμε τις ανάγκες
της τοπικής κοινωνίας όπου δραστηριοποιούμαστε.
Λάμπρος Βαρούχας
Γενικός Διευθυντής
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Η Εθνική Τράπεζα, σε μια πορεία πλέον των 174 χρόνων, έχει διαδραματίσει
πρωταγωνιστικό και θεσμικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις της χώρας αναλαμβάνοντας πάντα σημαντικές πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα μάλιστα σε δύσκολες
περιόδους.
Η υπεύθυνη λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας, ως αναπόσπαστο μέρος της
κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται, αντανακλάται στο Όραμα και τις
Αξίες του Οργανισμού αποδεικνύοντας τη δέσμευση και αφοσίωσή του στην
εταιρική υπευθυνότητα.

Η Εθνική Τράπεζα ηγείται του μεγαλύτερου Ομίλου χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών στην Ελλάδα και τη ΝΑ
Ευρώπη, με δυναμική παρουσία σε 12
χώρες. Οι δραστηριότητες του Ομίλου
περιλαμβάνουν συνολικά 10 τράπεζες
και 63 χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της, η Εθνική Τράπεζα, έχει θεσπίσει
την Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας και του Ομίλου και
το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Τράπεζας.
Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα αναπτύσσει με συνέπεια και συνέχεια σε βάθος
χρόνου, το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης «ΕΥΘΥΝΗ» που στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: «Άνθρωπος», «Πολιτισμός», «Περιβάλλον». Το
συνολικό ποσό που διατέθηκε μέσω του Προγράμματος «Ευθύνη» σε πλήθος
κοινωνικών δράσεων ανήλθε για το 2014 σε € 18,8 εκατ..
Σταθερή στις δεσμεύσεις της, συνέχισε και το 2015, την εφαρμογή της στρατηγικής της και το ευρύ κοινωνικό της έργο, υλοποιώντας τους στόχους της
για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, τη στήριξη δράσεων για την
πράσινη ανάπτυξη, τη βελτίωση στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού
της, την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της και τη συνεισφορά της στην
κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιείται.
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης
Διευθύνων Σύμβουλος

www.nbg.gr
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Λίγα λόγια για την εταιρία
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΒΕΕ (πρώην Βιομηχανία
Φωσφορικών Λιπασμάτων) ιδρύθηκε το
1964 και είναι η μοναδική βιομηχανία
παραγωγής χημικών Λιπασμάτων που
λειτουργεί ακόμη στην Ελλάδα. Η Εταιρεία έχει παρουσία στην παγκόσμια
ανταγωνιστική αγορά των λιπασμάτων
λόγω της άριστης ποιότητας των προϊόντων της.

Η Αειφόρος Ανάπτυξη είναι μια διαδικασία για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών του σήμερα χωρίς να υπονομεύεται η δυνατότητα των μελλοντικών
γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.
Η ELFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη, υποστηρίζοντας την παραγωγή
τροφίμων, τη διατήρηση των πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Στην ELFE πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν αειφόρο ανάπτυξη
μόνο μέσα σε ένα υγιές περιβάλλον και μια σταθερή κοινωνία. Εργαζόμαστε
συνεχώς για μια ανταγωνιστική και δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία που θα
λειτουργεί υπεύθυνα και με σεβασμό απέναντι στους μετόχους της, τους εργαζόμενους, τους πελάτες της, τους καταναλωτές, την κοινωνία και το περιβάλλον.
Η ELFE έχει ως μακρόπνοο στόχο τη δημιουργία κουλτούρας αειφορικής
ευαισθητοποίησης και αποφάσισε να στηρίξει τη δημιουργία ενός μοντέλου
αειφορικής οικονομίας-κοινωνίας στην Ελλάδα. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί για
Αειφορική και Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα στοχεύοντας στη διαρκή βελτίωση
των επιδόσεων της Αειφορίας.

Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1930 και για 85 χρόνια κατέχει ηγετική θέση στο
χώρο του κακάο και της σοκολάτας στην Ελλάδα, έχοντας ως βασική στρατηγική
να παράγει πάντα ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα σεβόμενη το εσωτερικό και
εξωτερικό της περιβάλλον.
Απόδειξη αυτής της στρατηγικής, που διέπει όλες μας τις λειτουργίες και ιδιαιτέρως την παραγωγική μας διαδικασία, είναι η δέσμευσή μας για εφαρμογή
συστημάτων που διασφαλίζουν το περιβάλλον (ISO 14001:2004), την απόλυτη
ασφάλεια των προϊόντων που παράγουμε (ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005),
την προστασία και περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών μας με τον καταναλωτή,
τους πελάτες και τους προμηθευτές μας. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη σημασία
στην προστασία και εξέλιξη των εργαζομένων μας, μέσω ενός προγράμματος
συνεχούς εκπαίδευσης.

Από το 1930 έως σήμερα, το όνομα ΙΟΝ
έχει καταφέρει να γίνει συνώνυμο της
σοκολάτας στην Ελλάδα χάρη στην εμμονή της εταιρίας στην ποιότητα, την
καινοτομία και την ξεχωριστή γεύση
των προϊόντων της.

Πέραν αυτών, η εταιρία μας έχει ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της Ελληνικής
κοινωνίας και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Για εμάς λοιπόν οι έννοιες
«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» και «Βιώσιμη Ανάπτυξη» αποτελούν βασικό
στοιχείο της επιχειρηματικής μας πρακτικής.
Ομάδα ΕΚΕ ΙΟΝ:
Στάθης Λοΐζος: Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ION AE
και Διευθύνων Σύμβουλος Interion A.E.

Γεώργιος Γεωργάρας
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλης Μπουκίδης: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας
και Ασφάλειας Τροφίμου (ΥΔΠΑΤ)
Παναγιώτης Ζουζανέας: Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης(ΥΠΔ)
Μαρία Μάρρα: αναπληρώτρια ΥΔΠΑΤ και ΥΠΔ
Στάθης Βασιλείου: αναπληρωτής ΥΔΠΑΤ
Μιχάλης Φιλιππίδης: Υπεύθυνος προϊόντων, διεύθυνση marketing
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www.elfegroup.eu

www.ion.gr
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Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας προσφέροντας
προϊόντα και υπηρεσίες κορυφαίων προδιαγραφών. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
διακατέχονται από υψηλό αίσθημα ευθύνης προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,
τους εργαζόμενους, την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία.
Στη σημερινή παγκόσμια αναδιάταξη ενεργειακών πόρων, η διερεύνηση ενεργειακών
επιλογών από ανανεώσιμους πόρους αποτελεί ύψιστη στρατηγική προτεραιότητα για
τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Κλειδί στη στρατηγική αυτή επιλογή αποτελεί
η πορεία προς μια Βιώσιμη Ανάπτυξη κύριο χαρακτηριστικό της οποίας θα είναι:

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι κορυφαίος ενεργειακός όμιλος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με παρουσία σε
7 χώρες και δραστηριότητες που καλύπτουν ολόκληρο το ενεργειακό φάσμα.
Οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στα
Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου.

• Ο περιορισμός της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.
• Η διεύρυνση της διαφοροποίησης ενεργειακών πόρων.
• Η επίτευξη παραπέρα μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και γενικότερα ο
περιορισμός της κλιματικής αλλαγής.
• Η αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων και ιδιαίτερα εγχώριας βιομάζας, με στόχο την
προώθηση της περιφερειακής και αγροτικής ανάπτυξης, με δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, καλύτερων υπηρεσιών ενέργειας και βελτίωση των συνθηκών υγείας.
Περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα αποτελούν τους βασικούς
πυλώνες πάνω στους οποίους θα χαραχθεί η στρατηγική των ΕΛΠΕ για Βιώσιμη
Ανάπτυξη. Εξίσου, όμως, σημαντικές στη στρατηγική αυτή θα συνεχίσουν να είναι
οι μέχρι σήμερα αρχές και προτεραιότητες για Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους
εργασίας, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, ο συνεχής εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού μας, και η συνεργασία και η ικανοποίηση όλων των κοινωνικών μας Εταίρων.
Η διοίκηση του Ομίλου δεσμεύεται στην ενίσχυση της φιλόδοξης και δημιουργικής
επιχειρηματικής κουλτούρας, με συνείδηση της κοινωνικής της ευθύνης και στόχο
την ανάπτυξη και την ευημερία των μελλοντικών γενεών.
Γρηγόρης Στεργιούλης
Διευθύνων Σύμβουλος

www.helpe.gr
Δείτε περισσότερα για τον Πρεσβευτή Βιωσιμότητας
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ENERGY
& INDUSTRIAL
• Project Management
• Consultancy
• Conceptual Design,
Feasibility Studies,
Initial Project Planning
• Basic Design
• Front End Engineering Design (FEED)
• Detailed Engineering
• Procurement Services
• Construction Management
& Supervision

Λίγα λόγια για την εταιρία
Στην ΕΝΟΙΑ είμαστε υπερήφανοι για την καθιέρωσή μας ως αποτελεσματικού
και αξιόπιστου μελετητή βιομηχανικών έργων, για την πολύχρονη και εξαιρετική συνεργασία με τους Πελάτες μας, τους Συνεργάτες μας και τα άλλα
Ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτά τα αποτελέσματα οφείλονται στην επιχειρηματική
μας φιλοσοφία σχετικά με την Ακεραιότητα και τη διασύνδεσή της με τη Βιωσιμότητα. Την Ακεραιότητα την αντιλαμβανόμαστε ως τη συνείδηση να πράττουμε
το σωστό καθώς είναι ο ασφαλέστερος δρόμος προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Κάθε μέλος της ΕΝΟΙΑ έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη Βιώσιμη Ανάπτυξη
του οργανισμού. Γνωρίζουμε καλά πως οι πράξεις μας ή οι παραλείψεις μας
είναι αυτές που προάγουν ή μειώνουν την αξία της Εταιρίας. Στην ΕΝΟΙΑ έχουμε
συνειδητοποιήσει πως οι επιλογές μας έχουν σημαντικό και πολλές φορές
κρίσιμο αντίκτυπο στις ζωές μας, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η ΕΝΟΙΑ διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση και μελέτη σημαντικών
διεθνών βιομηχανικών έργων. Ιδρύθηκε
στην Αθήνα το 1987 και δραστηριοποιείται, εκτός από την Ελλάδα, στη Βόρεια
Αφρική και στις χώρες της Μέσης Ανατολής (Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, κ.ά.).

Υποστηρίζουμε τη Βιωσιμότητα με την υιοθέτηση πολιτικών οι οποίες διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων μας και τη διαρκή εφαρμογή των προτύπων
λειτουργίας της επιχείρησής μας.

Γιώργος Φλωράκης
Γενικός Διευθυντής

www.enoia.gr
Δείτε περισσότερα για τον Πρεσβευτή Βιωσιμότητας
http://www.sustainablegreece2020.com/gr/sustainability-ambassadors-list
QualityNet Foundation

67

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

SUSTAINABLE GREECE 2020

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

SUSTAINABLE GREECE 2020

2015

2015

Λίγα λόγια για την εταιρία

Λίγα λόγια για την εταιρία
Εδώ και περίπου έναν αιώνα, οι ΜΥΛΟΙ
ΘΡΑΚΗΣ, παράγουν αδιάκοπα μία μεγάλη
γκάμα προϊόντων για την αρτοποιία και τη
ζαχαροπλαστική, για την εγχώρια και τις
ξένες αγορές.

H «Μύλοι Θράκης Ι. Ουζουνόπουλος Α.Ε.» είναι από τις σημαντικότερες στον
κλάδο της, οικογενειακή βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής αλεύρων/προϊόντων από σιτάρι, που μετρά 3 γενεές και 90 χρόνια λειτουργίας. Χαρακτηριστικά
της είναι ο σεβασμός στον καταναλωτή, η σύνδεσή της με τις πρώτες ύλες της
ελληνικής γης, η καινοτομία, η περιβαλλοντική προστασία και η προσφορά της
στην κοινωνία του Έβρου.
Η ΜΘ ξεκίνησαν από το 2010 πιλοτικά προγράμματα πρωτοποριακής καλλιέργειας με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. Σήμερα, συνεργάζεται με περισσότερους από 600 παραγωγούς που καλλιεργούν 35.000 στρέμματα γης στην
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και παράγει περισσότερους από 17.000 τόνους
μαλακών σιτηρών, εφάμιλλων με τα υψηλής ποιότητας εισαγόμενα στη χώρα
μαλακά σιτηρά.
Η στενή συνεργασία αγροτών, βιομηχανίας-Πανεπιστημίων και ερευνητικών
κέντρων, αναβαθμίζει και αναβιώνει τον αρχαίο σιτοβολώνα της Θράκης, οδηγεί
στην παραγωγή προϊόντων υψηλής αγνότητας και θρεπτικής αξίας, από εγχώριες πρώτες ύλες, στηρίζει τις θέσεις εργασίας και το εισόδημα στην Περιφέρεια,
συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω μεθόδων παραγωγής και
βιομηχανοποίησης, συμβάλλει στην οικονομία μέσω επενδύσεων και μείωσης
εισαγωγών πρώτων υλών.

H Costa Navarino αναπτύσσεται με βάση το όραμα να τοποθετηθεί η Μεσσηνία στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, με σεβασμό στο περιβάλλον και την
κληρονομιά του τόπου. Εδώ, σε αυτόν τον ποιοτικό αειφόρο προορισμό που
αποτελεί ταυτόχρονα μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις της
Μεσογείου, δημιουργήσαμε ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης. Ένα
μοντέλο που στηρίζεται στις αρχές της αειφορίας και συνδέει την επιτυχία του
με την επιτυχία όλης της περιοχής, συνιστώντας παράδειγμα καλών πρακτικών
σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ΤΕΜΕS Α.Ε. είναι ο φορέας ανάπτυξης
της Costa Navarino, του πρώτου ολοκληρωμένου τουριστικού προορισμού
υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα, που
συμβάλλει στην καθιέρωση της Μεσσηνίας ως τουριστική περιοχή υψηλής ποιότητας και παγκοσμίου φήμης.

Αυτό το όραμα για έναν αειφόρο προορισμό διέπει την επιχειρηματική μας
πολιτική, σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας μας, αποτελώντας βασικό χαρακτηριστικό της ταυτότητας του προορισμού. Γι’ αυτόν το σκοπό, επενδύσαμε
πάνω από 10% του συνολικού κόστους (580εκ. ευρώ) της πρώτης φάσης επένδυσης, σε περιβαλλοντικές πρακτικές. Αυτή η προσέγγισή μας, αναγνωρίστηκε
καθολικά όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και διεθνώς, τοποθετώντας τον
προορισμό ως διεθνές πρότυπο αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.
Στέφανος Θεοδωρίδης
Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνα Ουζουνοπούλου
Διευθύνουσα Σύμβουλος
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www.myloi-thrakis.gr

www.costanavarino.com
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Ως Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, έχοντας συνείδηση το ρόλου μας ως ένας από
τους ηγετικούς βιομηχανικούς ομίλους στην Ελλάδα με σημαντική επίδραση
στην ανάπτυξη της χώρας, επιδιώκουμε να ανταποκριθούμε στις δύσκολές
σύγχρονες προκλήσεις, όχι απλώς με επάρκεια, αλλά κυρίως με όρους που
τηρούν την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε συνάρτηση με την κοινωνική
και περιβαλλοντική επίδοση.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Όμιλος Επιχειρήσεων είναι από τους κορυφαίους
βιομηχανικούς Ομίλους της χώρας, με
δραστηριότητα στους τομείς Έργων EPC,
Μεταλλουργίας-Μεταλλείων και Ενέργειας από το 1908.

Σε διεθνές επίπεδο, εδραιώνουμε τα προϊόντα της ελληνικής μεταλλουργικής βιομηχανίας. Διαπρέπουμε στην κατασκευή μεγάλων ενεργειακών έργων
EPC σε ταχύτατα αναπτυσσόμενες διεθνείς αγορές, ενώ πρωτοπορούμε με
επενδύσεις που χαράσσουν το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας και ανοίγουν
προοπτικές για την κοινωνία, τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον.
Με σταθερά βήματα και όραμα για το μέλλον διατηρούμε αδιαπραγμάτευτη τη
δέσμευσή μας στο στόχο της «Συνεχούς Υπεύθυνης Ανάπτυξης». Εμπνεόμενοι από τις διαχρονικές μας αξίες κάθε επιχειρηματικό μας βήμα γίνεται με
σεβασμό προς το περιβάλλον, τους εργαζομένους και τους μετόχους μας, ενώ
ταυτόχρονα βρισκόμαστε σε μια συνεχή διαδικασία αξιολόγησης των δράσεών μας, ώστε να βελτιώνουμε το συνολικό μας αποτύπωμα στις τοπικές μας
κοινωνίες.
Η προσέγγιση αυτή θεωρούμε ότι αποτελεί ενδεδειγμένη πρακτική, στην κατεύθυνση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, την οποία και προσπαθούμε να ενσωματώσουμε στις καθημερινές μας πρακτικές.
Ευάγγελος Γ. Μυτιληναίος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

www.mytilineos.gr
Δείτε περισσότερα για τον Πρεσβευτή Βιωσιμότητας
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Στον Όμιλο ΟΤΕ δίνουμε την ίδια, μεγάλη σημασία στις οικονομικές, αλλά και
στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές μας επιδόσεις.
Έχοντας χτίσει τη χρηματοοικονομική μας σταθερότητα παραμένουμε, με μεγάλη διαφορά, ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες στην Ελλάδα. Με τα
Δίκτυα Νέας Γενιάς να επεκτείνονται με ταχείς ρυθμούς, συνεισφέρουμε στην
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας.
Η επένδυσή μας στην κοινωνία και στην προστασία του περιβάλλοντος παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής μας δράσης. Τη χρονιά που
πέρασε μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας διαθέσαμε περισσότερα από 2,8 εκατ. ευρώ σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες.
Οι άνθρωποί μας είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, γι’ αυτό παρά την κρίση εξασφαλίζουμε τις θέσεις εργασίας για το προσωπικό μας ενώ πραγματοποιούμε
προσλήψεις που τόσο έχει ανάγκη η χώρα.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα
και μαζί με τις θυγατρικές του ένας από
τους κορυφαίους στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη. Προσφέρει το πλήρες φάσμα
των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία, ευρυζωνικές
υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση
και λύσεις ICT.

Οι πελάτες μας και οι ανάγκες τους βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε στρατηγικής
μας απόφασης. Στόχος είναι με την άριστη τεχνολογία και τεχνογνωσία μας,
να προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία πελάτη στις ψηφιακές επικοινωνίες
και να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί και ανταγωνιστικοί, δημιουργώντας νέες
ευκαιρίες για όλους.
Μιχάλης Τσαμάζ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου

www.cosmote.gr
Δείτε περισσότερα για τον Πρεσβευτή Βιωσιμότητας
http://www.sustainablegreece2020.com/gr/sustainability-ambassadors-list
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Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ιδρύθηκε
το 1969 και αποτελεί την κορυφαία ελληνική εταιρία μη αλκοολούχων ποτών.
Μέσω ενός δικτύου που περιλαμβάνει
25 γραμμές παραγωγής και εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα, παράγει και
διανέμει ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο
προϊόντων ποιότητας, συμβάλλοντας
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Λίγα λόγια για την εταιρία
Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον έχουμε μακροχρόνια δέσμευση στην Εταιρική Υπευθυνότητα και στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αυτή η δέσμευση αποτελεί
βασική παράμετρο του τρόπου λήψης αποφάσεων για τη λειτουργία και τη
δραστηριότητά μας και παρουσιάζεται έμπρακτα μέσα από τις πολιτικές και
πρακτικές που εφαρμόζουμε.
Σε συνέπεια με την πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Coca-Cola
Hellenic, ο οποίος ηγείται του κλάδου στο Dow Jones Sustainability Index,
θέτουμε ολοένα πιο ψηλά τον πήχη για τις πρακτικές που εφαρμόζουμε σε
τοπικό επίπεδο. Αυτές οι πρακτικές αγγίζουν κάθε άξονα της Βιώσιμης
Ανάπτυξης: τη φροντίδα για τους ανθρώπους μας και τους συνεργάτες μας,
τη συμβολή στην υπεύθυνη λειτουργία της αγοράς, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, τη συνεισφορά στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Προσδοκούμε ότι ως Πρεσβευτής Βιωσιμότητας
στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, θα συμβάλλουμε
μέσω των καλών πρακτικών που εφαρμόζουμε στη συνολική προσπάθεια
που γίνεται από επιχειρήσεις και φορείς, για έναν όχι μόνο χρήσιμο, αλλά
απαραίτητο Διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Νάγια Καλογεράκη
Γενική Διευθύντρια

Η εμπέδωση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, έννοια που σήμερα αντιλαμβανόμαστε παγκοσμίως ως βέλτιστη πρακτική,
για τον Τιτάνα έχει υπάρξει διαχρονικά αναπόσπαστο μέρος της συνολικής
στρατηγικής κατεύθυνσης και λειτουργίας του εκ της ιδρύσεώς του το 1902:
Προσήλωση στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης που ισορροπεί μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζει τις
πολιτικές και πρακτικές της με γνώμονα την προστασία της υγείας και της
ασφάλειας στην εργασία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργή
σύμπραξη με τους συμμετόχους (stakeholders).

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και δομικών
υλικών, με καθετοποιημένη παραγωγή
και 113 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Με έδρα την Ελλάδα, ο Όμιλος
διαθέτει εργοστάσια τσιμέντου σε εννέα χώρες.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, επιδιώκουμε την ενσωμάτωση της αειφορίας στην επιχειρηματικότητα, μέσα από τις διεθνείς μας δεσμεύσεις, όπως η
συμμετοχή μας στην εκστρατεία του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς και στις Ομάδες Εργασίας της Πρωτοβουλίας
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιμέντου (WBCSD/CSI), μεταξύ των
οποίων και αυτές της Βιοποικιλότητας και της Βιώσιμης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στις οποίες συμπροεδρεύουμε.
Η φιλοσοφία, οι αξίες και η συσσωρευμένη εμπειρία του Τιτάνα αποτελούν το
εφαλτήριο για τη σύμπραξη στην πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 προωθώντας το κοινό όραμα για μια βιώσιμη οικονομία που θα έχει ως επίκεντρο
μια κοινωνία ευημερίας και υγιούς επιχειρηματικότητας.

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος
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www.coca-colahellenic.gr

www.titan.gr
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H ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ είναι μια
πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο της ανθρώπινης υγείας στην Ελλάδα με πολλά
χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των φαρμάκων και του ιατρικού εξοπλισμού καθώς και άλλων προϊόντων για την υγεία
του ανθρώπου.

Στη Φαρμασέρβ – Λίλλυ προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε στους ασθενείς υψηλής ποιότητας, πρωτότυπα φαρμακευτικά σκευάσματα που καλύπτουν
πραγματικές ανάγκες & προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις σε σοβαρές ασθένειες. Σκευάσματα που βοηθούν τους ανθρώπους να ζήσουν περισσότερο και
με καλύτερη ποιότητα ζωής. Καθημερινά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι
δυνατό για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών στα φάρμακα που
έχουν ανάγκη ενώ ταυτόχρονα παρέχουμε υποστηρικτικά προγράμματα που
συμβάλλουν στην εκπαίδευσή τους για την καλύτερη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων.
Για μας, όμως, το πώς δραστηριοποιούμαστε έχει την ίδια μεγάλη σημασία με
αυτά τα οποία επιτυγχάνουμε.

Ιδιαίτερα για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων, ο μόνος τρόπος να μπορέσουν
να συγκεράσουν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων των Συμμετόχων
(Stakeholders), είναι να διαμορφώσουν προοπτική και ελπίδα παράλληλα με
μια λογική αποδοτικότητας της επένδυσης και της εργασίας τους.

Ο Όμιλος FOURLIS αποτελεί έναν από
τους μεγαλύτερους εμπορικούς Ομίλους
καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα,
την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία
και την Τουρκία.

Τα φίλτρα μέσα από τα οποία πρέπει να «βλέπουμε» οφείλουν να περιλαμβάνουν και αυτά της Ακεραιότητας, του Αλληλοσεβασμού και της Αποτελεσματικότητας.

Επιχειρούμε καθημερινά με Υπεύθυνες Πρακτικές που αντανακλούν τη σταθερή
προσήλωση στις Αξίες μας, χτίζοντας γερά θεμέλια για το παρόν και το μέλλον.

Με γνώμονα αυτές τις Αξίες, στον Όμιλο FOURLIS δρούμε καθημερινά με
υπευθυνότητα και σεβασμό στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον
και σε όλους τους σχεδιασμούς μας, τους στόχους και τις αποφάσεις μας,
ακόμα και τις πιο δύσκολες, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να λειτουργούμε,
πάντα με σαφή προτεραιότητα τη δημιουργία μίας καλύτερης ζωής για όλους.

Σπύρος Φιλιώτης
Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής

Απόστολος Πεταλάς
Chief Executive Officer

Όλες οι δραστηριότητές μας έχουν ως θεμέλιο τις βασικές Εταιρικές Αξίες της
Ακεραιότητας, της Αρτιότητας & του Σεβασμού προς τον Άνθρωπο.
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Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο που ζούμε, γίνεται όλο και περισσότερο
αναγκαίο να αναζητούμε τρόπους όχι μόνο για τη βραχυπρόθεσμη επιτυχία
αλλά και για τη μακροχρόνια προοπτική και βιωσιμότητα.

www.lilly.gr

www.fourlis.gr
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Η AbbVie είναι μία παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία, με αποστολή να
αξιοποιήσει την εμπειρία, τους αφοσιωμένους ανθρώπους και τη μοναδική
προσέγγισή της για καινοτομία, με σκοπό την ανάπτυξη προηγμένων θεραπειών, που θα καλύπτουν μερικές από τις
πιο σύνθετες και σοβαρές ασθένειες.

Η AbbVie, ως νέα βιοφαρμακευτική εταιρία, έθεσε εξαρχής τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κοινωνική Υπευθυνότητα ως βασικούς πυλώνες της λειτουργίας
της. Όχι ως απλά θεωρητικές έννοιες, αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι της
καθημερινής μας δραστηριότητας.
Στόχος μας είναι οι ενέργειές μας στους τομείς αυτούς, να αποτελούν επένδυση με συγκεκριμένους στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα και οφέλη, που
θα μας βοηθήσουν τόσο στο να συνεχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε και στο
μέλλον ως υπεύθυνη επιχείρηση όσο και στο να προσφέρουμε στο κοινωνικό
σύνολο. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, συμμετείχαμε πρόσφατα στο διαγνωστικό
εργαλείο CRI Pass του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης και λάβαμε τη σχετική
πιστοποίηση, ενώ έχουμε αποφασίσει να λαμβάνουμε μέρος σε μια σειρά
από πρωτοβουλίες που στόχο έχουν την ανάδειξη της Υπευθυνότητας και της
Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας.
Δέσμευση όλων μας στην AbbVie, είναι να συνεχίσουμε να προχωρούμε με
μικρά αλλά ολοκληρωμένα και καινοτόμα βήματα για την επίτευξη του στόχου
αυτού. Έχοντας πάντα συμμέτοχους τους συνεργάτες μας και πρωτοστάτες
τους ίδιους τους εργαζομένους μας. Χωρίς κάτι να έρχεται ως δεδομένο από
τη Διοίκηση αλλά με την αμέριστη στήριξή της.
Πασχάλης Αποστολίδης
Γενικός Διευθυντής, AbbVie Greece
Πρόεδρος ΣΦΕΕ

Η ποιότητα είναι αυτό που διαφοροποιεί κάθε προϊόν.
Αυτό που αναγνωρίζεται ως ποιότητα σήμερα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και συστηματικά προτάσσει τη φύση και τον φυσικό
τρόπο ζωής ως τη νέα πολυτέλεια. Η ύλη και το υλικό υποδουλώνονται αντί
να υποδουλώνουν.
Όραμα και δέσμευση του Ομίλου είναι η καθιέρωση υψηλών προτύπων λειτουργίας κι ανάπτυξης στον ελληνικό τουρισμό, σύμπλευσης με το δρόμο του
πολιτισμού και του φυσικού περιβάλλοντος και, εν τέλει, η τοποθέτηση της
Ελλάδας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, ως μοναδικού ελκυστικού προορισμού με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και πλούτο εμπειριών.

Ο Όμιλος Aldemar Resorts, με 31
χρόνια δυναμικής παρουσίας στη διεθνή κι ελληνική αγορά, επενδύει συνεχώς στην καινοτομία προϊόντων κι
ιδεών, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα
ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο, την
κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.

Το φυσικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο περιβάλλον και η ανάδειξή τους βρίσκονται στο κέντρο του προγράμματος ΕΚΕ του Ομίλου που φέρει το όνομα “Mare
Verde”. Δέσμευση και στόχος μας αποτελεί η συνεχής μείωση του ενεργειακού
μας αποτυπώματος, με παράλληλη διατήρηση υψηλών επιπέδων παροχής
υπηρεσιών και ικανοποίησης των επισκεπτών. Ο Όμιλος έχει πιστοποιηθεί για
το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει κατά ISO 14001 από
το διαπιστευμένο φορέα TUV Hellas. Η πιστοποίηση αυτή, έρχεται σε συνέχεια μιας μακρόχρονης και μεθοδικής προσπάθειας και διακρίσεων όπως οι
διεθνείς βραβεύσεις World Travel Awards – Europe’s Leading Green Hotel
Chain 2012 & 2008/ Corporate Responsibility Index – Silver 2011/ Corporate
Responsibility Index), η επί δεκαετίας βράβευση των παραλιών μας με τη
γαλάζια σημαία, η επί σειρά ετών βράβευση με τα green keys, κι η ανάδειξη
του Ομίλου ως Best working place.
Αλέξανδρος Αγγελόπουλος
Αντιπρόεδρος
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www.abbvie.gr

www.aldemar-resorts.gr
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Λίγα λόγια για την εταιρία
Στη BASF, δημιουργούμε χημεία εδώ και 150 χρόνια. Είμαστε η κορυφαία
χημική εταιρία στον κόσμο και συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με την
περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. Μέσω της επιστήμης και της καινοτομίας, βοηθάμε τους πελάτες μας σε όλους σχεδόν τους
κλάδους της οικονομίας να ανταποκριθούν στις σημερινές και μελλοντικές
ανάγκες της κοινωνίας. Τα προϊόντα και οι λύσεις που προσφέρουμε συμβάλουν στην προστασία των φυσικών πόρων, στην εξασφάλιση διατροφής
και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η συμβολή μας αυτή συνοψίζεται
στη διατύπωση του εταιρικού μας σκοπού: Δημιουργούμε χημεία για ένα
αειφόρο μέλλον.

Στη BASF, δημιουργούμε χημεία εδώ
και 150 χρόνια. Το εύρος των προϊόντων
της εταιρίας εκτείνεται από τα χημικά,
πλαστικά, προϊόντα υψηλής απόδοσης
έως τα προϊόντα φυτοπροστασίας, το
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Η βιωσιμότητα λοιπόν είναι αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής και της
οργάνωσής μας γιατί κατανοούμε πόσο κρίσιμη είναι για το μέλλον όλων μας.
Η αυξανόμενη ζήτηση σε φυσικούς πόρους δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις
στον πλανήτη μας. Καταναλώνουμε ήδη περισσότερα από όσα μπορεί η γη
να παράγει. Πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών αναγκών ώστε να υπάρξει Βιώσιμη
Ανάπτυξη. Οι πελάτες και συνεργάτες μας συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο τη σημασία της αειφορίας. Γι’ αυτό, θέλουμε να συμμετέχουμε
σε έναν ανοικτό διάλογο και να καθορίζουμε τα επόμενα βήματά μας μαζί
τους. Δημιουργούμε συνέργειες ώστε να αναπτύξουμε από κοινού βιώσιμες
λύσεις. Παράλληλα, εκμεταλλευόμαστε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες προσφέροντας στους πελάτες μας καινοτόμα προϊόντα και λύσεις που συμβάλλουν
στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Βασίλης Γούναρης
Διευθύνων Σύμβουλος

www.basf.gr
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Η φαρμακοβιομηχανία DEMO Α.Β.Ε.Ε.
δραστηριοποιείται στην παραγωγή και
προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων
στην Ελλάδα και στην περιοχή της ΝΑ
Ευρώπης, καθώς το χαρτοφυλάκιό της
συμπεριλαμβάνει πολλά ενέσιμα σκευάσματα.

Η ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΔΈΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ DEMO
Η Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και η συνεχής προσπάθεια για Βιώσιμη Ανάπτυξη πρέπει να αποτελεί στρατηγική επιλογή για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,
πόσο μάλλον για έναν εθνικό πρωταθλητή, όπως είναι η DEMO. Με αυτό τον
τρόπο, διασφαλίζεται άλλωστε και η μακροπρόθεσμη πορεία και πρόοδός της.
Για εμάς, Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα σημαίνει καταρχήν να ενεργούμε
καθημερινά με ήθος, έχοντας στο μυαλό μας, πέρα από την πρόοδο της
εταιρίας μας, τη γενικότερη πρόοδο της κοινωνίας. Πέρα, όμως, από την
υπευθυνότητα ως ηθική αξία, πιστεύουμε ότι οι υπεύθυνες επιχειρήσεις
είναι εκείνες που σχεδιάζουν με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επενδύουν και
στηρίζονται σε γερά θεμέλια.
Υπεύθυνη και άρα Βιώσιμη Ανάπτυξη για εμάς σημαίνει δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Μέσα από
πρωτοβουλίες που στηρίζουν τον εργαζόμενο, το συνεργάτη, τον ασθενή,
τον πολίτη, το περιβάλλον. Οι άξονες στους οποίους στηριζόμαστε είναι η
συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, η καινοτομία, οι εξαγωγές, η μείωση
του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι, θεωρούμε ότι ανταποδίδουμε στην κοινωνία την εμπιστοσύνη
της και παράλληλα, δημιουργούμε σταθερές βάσεις για την υγιή πορεία της
εταιρίας μας και στο μέλλον.

Ο Όμιλος της Εnel Green Power συνεισφέρει απο τη φύση του στην αειφόρο
ανάπτυξη, χάρη στην ευρεία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απο νερό, ήλιο,
άνεμο και γεωθερμία, συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό στην κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών της Ελλάδας, μέσω περιβαλλοντικά αειφόρων τεχνολογιών. Ωστόσο, η προσέγγιση της εταιρίας αναφορικά με την αειφορία δεν
περιορίζεται στη δήλωση της αδιαμφισβήτητης πράσινης φύσης της, αλλά
στοχεύει, επίσης, στην εφαρμογή μιας στρατηγικής που την ενσωματώνει
τόσο στις επιχειρηματικές πρακτικές της όσο και στο σύνολο της αξιακής
της αλυσίδας. Σε τοπικό επίπεδο, η Enel Green Power Hellas επιδιώκει την
ενσωμάτωση του προαναφερθέντος ορισμού της αειφορίας στη στρατηγική,
τις επιχειρηματικές της διαδικασίες και την αξιακή της αλυσίδα διαμέσου
μιας προοπτικής δημιουργίας κοινής αξίας, ώστε να εναρμονίσει τη θεώρηση
της εταιρίας με τις ανάγκες της κοινωνίας εντός της οποίας δραστηριοποιείται
και να διασφαλίσει επιλογές που δημιουργούν κοινή αξία και για τα δύο μέρη.

Η Enel Green Power Hellas ιδρύθηκε
το Δεκέμβριο του 2008 και είναι εταιρία του Ομίλου της Enel Green Power,
απόλυτα προσανατολισμένη στην παραγωγή ενέργειας απο ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας στην Ελλάδα, με εγκατεστημένη ισχύ 308 MW.

Γεώργιος Στάσσης
Διευθύνων Σύμβουλος Ανατολικής Ευρώπης & Αιγύπτου

Δημήτρης Δέμος
Γενικός Διευθυντής

82

www.demo.gr

www.enelgreenpower.com
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Στη DIAGEO, ο σκοπός μας είναι να γιορτάζουμε τη ζωή κάθε μέρα, παντού.
Αυτό σημαίνει πως θέλουμε οι μάρκες μας να είναι παρούσες σε κάθε γιορτή
και στις ξεχωριστές στιγμές των Ελλήνων καταναλωτών. Ακόμα, σημαίνει
πως κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε στη καθημερινή μας ζωή και πως
είμαστε όσο πιο καλοί γίνεται στη δουλειά μας, με τους φίλους μας, στην
κοινωνία και για την κοινωνία.

Η Diageo είναι η κορυφαία εταιρία
premium αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, με μια μοναδική σειρά προϊόντων
στις κατηγορίες spirits, μπύρας, κρασιού
και σαμπάνιας και κάποια από τα πιο
αναγνωρίσιμα brands διεθνώς.

Θέλουμε οι μάρκες μας να αποτελούν μέρος κάθε γιορτής, μικρής ή μεγάλης.
Η φιλοδοξία μας για τη DIAGEO είναι να είμαστε μία από τις εταιρίες καταναλωτικών προϊόντων με τις υψηλότερες επιδόσεις, με κορυφαία αξιοπιστία
και φήμη στον κόσμο. Για τον σκοπό αυτό επιζητούμε την εμπιστοσύνη και το
σεβασμό όλων και λειτουργούμε με διαφάνεια, αυθεντικότητα και κοινωνική
υπευθυνότητα κάθε μέρα, παντού.

Πηνελόπη Κούρκαφα
Country Director

www.diageo.com
Δείτε περισσότερα για τον Πρεσβευτή Βιωσιμότητας
http://www.sustainablegreece2020.com/gr/sustainability-ambassadors-list
QualityNet Foundation
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Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως
στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών,
χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και
η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση
εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και
τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στην EY, η δέσμευσή μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα πηγάζει από την εταιρική κουλτούρα και τις Αρχές που
βρίσκονται ενσωματωμένες στο εταιρικό μας DNA, τέμνοντας κάθε άξονα
της εταιρικής μας λειτουργίας. Θέτουμε την υπεύθυνη δραστηριοποίησή μας
ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και συντελούμε στη δημιουργία ενός
υπεύθυνου και βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η Βιωσιμότητα
βρίσκεται στην καρδιά της επιχειρηματικής μας στρατηγικής “Building a
better working world” («Χτίζοντας έναν καλύτερο εργασιακό κόσμο»). Η καθημερινή μας επιχειρηματική λειτουργία αποτελεί την πιο αντιπροσωπευτική
έκφραση της δέσμευσής μας στη Βιωσιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύουμε
στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ενδιαφερόμαστε έμπρακτα για
τους ανθρώπους μας και ενθαρρύνουμε την ενδυνάμωσή τους μέσω της
εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Επιπλέον, ευνοούμε τη
διαφορετικότητα, επενδύουμε στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα,
και η δέσμευσή μας στη Βιωσιμότητα γίνεται έκδηλη μέσω της προώθησής
της στον επιχειρηματικό κόσμο, προσφέροντας ποιοτικές επαγγελματικές
υπηρεσίες Βιωσιμότητας.

Παναγιώτης Ι.Κ. Παπάζογλου
Διευθύνων Σύμβουλος

Στη Eurobank, σ’ ένα δύσκολο και ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, πιστεύουμε στις Δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει για το 2015, με στόχο να συμβάλουμε
ουσιαστικά στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας
ευρύτερα. Οι δεσμεύσεις αυτές περιλαμβάνουν ενέργειες που συμβάλλουν
στη δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, που τόσο ανάγκη έχει
σήμερα η χώρα μας.

Η Eurobank είναι ένας από τους τέσσερις πυλώνες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, ο Όμιλος
έχει παρουσία σε εφτά χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ουκρανία, Λονδίνο).

Στο πλαίσιο αυτό, στη Eurobank, αναλαμβάνουμε δράσεις για την ενίσχυση
της εξωστρέφειας και της καινοτομίας και στηρίζουμε πρωτοβουλίες που
δημιουργούν αξία στην κοινωνία, όπως το πρόγραμμα νεανικής καινοτόμου
επιχειρηματικότητας, “egg-enter•grow•go”, ο διαγωνισμός εφαρμοσμένης
έρευνας και καινοτομίας “Η Ελλάδα Καινοτομεί!” και “Η μεγάλη στιγμή για
την Παιδεία”. Παράλληλα, συνεχίζουμε την προσπάθεια στήριξης της πραγματικής οικονομίας, χρηματοδοτώντας επιχειρηματικά σχέδια που συμβάλλουν
πραγματικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Θα ήθελα, επίσης, να θυμίσω ότι από το 2005, η Eurobank έχει ενταχθεί ως μέλος στο Παγκόσμιο Δίκτυο Χρηματοοικονομικών Οργανισμών, United Nations
Environment Program Finance Initiative (UNEP FI), όπου συνεργάζεται με
το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία του
Περιβάλλοντος και την προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Φωκίων Καραβίας
Διευθύνων Σύμβουλος
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www.ey.com

www.eurobank.gr
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Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος των πιο γνωστών εταιριών αναψυκτικών και ποτών σε ολόκληρο τον
κόσμο. Κατέχει ηγετική θέση στην
παγκόσμια αγορά επαγγελματικών
ψυγείων (ICM).

Στη Frigoglass η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εταιρικής μας στρατηγικής.
Αναγνωρίζουμε ότι οι βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές αποτελούν τη σημαντικότερη παράμετρο του τρόπου με τον οποίο ασκούμε την επιχειρηματική
μας δραστηριότητα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην τήρηση βιώσιμων, δεοντολογικά ορθών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών
οι οποίες με τη σειρά τους χρησιμοποιούνται για την αναδιαμόρφωση της
στρατηγικής ανάπτυξής μας και της προσέγγισης που υιοθετούμε σε σχέση
με την καινοτομία και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής μας συνείδησης.
Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εναρμονίζουμε την επιχειρηματική μας
στρατηγική με τη στρατηγική μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Δεσμευόμαστε
να διαχειριζόμαστε την επίδραση των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον
και να στηρίζουμε τις τοπικές κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε. Μελλοντικά θα συνεχίσουμε να ενσωματώνουμε τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε όλο
το εύρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και να επιδιώκουμε τη
συνεχή βελτίωση.
Νικόλαος Μαμουλής
Chief Executive Officer
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Η Galenica «αντιμέτωπη» με την πρόκληση ενός βιώσιμου μέλλοντος εντάσσει
και προάγει τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας στη
λειτουργία της. Συγκεκριμένα:
• Λειτουργούμε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς (GMPs, GLPs
και ISO 9001:2000, ISO 14001:2004). Εφαρμόζουμε διαδικασίες παραγωγής με
έμφαση στην ανακύκλωση, στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην ορθή
διαχείριση αποβλήτων.
• Επενδύουμε στην Έρευνα και Ανάπτυξη συνεργαζόμενοι με πανεπιστημιακά
ερευνητικά κέντρα υψηλού κύρους.
• Υποστηρίζουμε τη δια βίου εκπαίδευση των εργαζομένων μας μέσω ενδοεταιρικών ειδικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων
ως κύριες ενέργειες υπευθυνότητας της διοίκησης προς το ανθρώπινο δυναμικό,
αλλά και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας με τη διοργάνωση
υψηλού επιπέδου επιστημονικών συναντήσεων σε συνεργασία με επιστημονικούς
φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
• Προάγουμε και υποστηρίζουμε τους κανόνες διαφάνειας και επιχειρηματικής
ηθικής εφαρμόζοντας τον Κώδικα Δεοντολογίας EFPIA (European Federation
of Pharmaceutical Industries and Associations) διατμηματικά στο σύνολο των
λειτουργιών της εταιρίας μας.
• Ενισχύουμε με δωρεές φαρμάκων ανεξάρτητα αλλά και μέσω των Συλλογικών
μας Φορέων, τον Ι.Σ. Αθηνών καθώς και Δήμους και ΜΚΟ, συνδράμοντας στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας.
• Συμμετέχουμε σε δράσεις εθελοντισμού, ενδεικτικά αναφέροντας την εθελοντική
αιμοδοσία, στο πλαίσιο της κοινωνικής μας προσφοράς.
• Υποστηρίζουμε την κυκλοφορία ειδικών εκδόσεων με επιστημονικό, ιστορικό
και πολιτιστικό ενδιαφέρον, που έχουν χαρακτηριστεί ως βιβλιογραφικά σημεία
αναφοράς.

Η Galenica είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές φαρμακευτικές εταιρίες
που προάγει την έρευνα και υπηρετεί
με συνέπεια και επιστημονική ευθύνη την υγεία, αναπτύσσοντας υψηλής
ποιότητας και καινοτόμα φαρμακευτικά
ιδιοσκευάσματα.

Νικόλας Αδαμόπουλος
New Business Development Manager

www.frigoglass.com

www.galenica.gr
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Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε., η θυγατρική
του Ομίλου Italcementi στην Ελλάδα,
που δραστηριοποιείται στον κλάδο τσιμέντου με την επωνυμία «Τσιμέντα Χάλυψ», στο λατομικό κλάδο ως «Λατομεία
Χάλυψ» και στον κλάδο σκυροδέματος
ως «Ετ Μπετόν».

Ο Όμιλος Italcementi ενστερνίζεται και υποστηρίζει τις βασικές του αξίες
υπευθυνότητας, ακεραιότητας, αποδοτικότητας, καινοτομίας και διαφορετικότητας, τις οποίες και χρησιμοποιεί ως κατευθυντήριες γραμμές στις
καθημερινές του επιχειρηματικές δραστηριότητες.

«Οι ταχύτατες μεταβολές που συντελούνται στο κοινωνικό και οικονομικό
περιβάλλον κατευθύνουν τις επιχειρήσεις σε αναπροσδιορισμό του ρόλου
και της στρατηγικής τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν βιωσιμότητα και
προοπτική ανάπτυξης.

Ο Όμιλος αγωνίζεται για τη δημιουργία αξιών σύμφωνα με τα υψηλότερα
πρότυπα επιχειρηματικής ακεραιότητας, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό
σε οικονομική ανάπτυξη που υποστηρίζεται από καινοτομικές δράσεις,
προστασία του περιβάλλοντος, βελτίωση της διαβίωσης στο εργασιακό
περιβάλλον και χαρακτηρίζεται, επίσης, από στενές σχέσεις με τις τοπικές
κοινότητες και την κοινωνία υπό την ευρύτερη έννοια, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών οργανισμών και άλλων φορέων του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα.

Η INTERAMERICAN εκσυγχρονίζεται δυναμικά προς την κατεύθυνση της
ανταπόκρισης στις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και ασφαλιστικές προκλήσεις,
εξετάζοντας και αξιολογώντας τους κινδύνους και μειώνοντας την έκθεσή
της σε αυτούς. Παράλληλα, η Εταιρία προσαρμόζει τη διακυβέρνησή της στη
βάση της υπευθυνότητας, της διαφάνειας, του διαλόγου και της συνεργασίας
με stakeholders.

Ο Όμιλος και οι θυγατρικές του εταιρίες έχουν αναλάβει δεσμεύσεις για
την εφαρμογή αρχών ισότητας για όλους τους εργαζόμενους, εργολάβους,
υπεργολάβους, προμηθευτές, πελάτες, τελικούς χρήστες και για όλους
όσους εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη σφαίρα της επιχειρηματικής τους επιρροής.

Πρακτικά, η INTERAMERICAN υποστηρίζει τη Βιώσιμη Ανάπτυξή της υλοποιώντας με ποικίλες πρωτοβουλίες σειρά δεσμεύσεων για τη δημιουργία αξίας
και συνεισφοράς στην κοινωνική ευημερία και συνοχή, ενώ ταυτόχρονα εστιάζει
σταθερά στον πελάτη. Η Εταιρία επιζητεί τη συνεχή ενίσχυση του προτύπου
υπευθυνότητας που τη χαρακτηρίζει, με γνώμονα τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) και της Αειφόρου Ασφάλισης (Sustainable
Insurance) του ΟΗΕ».
Γιώργος Κώτσαλος
Διευθύνων Σύμβουλος

Stefano Costa
Διευθύνων Σύμβουλος
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Η INTERAMERICAN ιδρύθηκε το
1969. Το 2001 περιήλθε στην ιδιοκτησία του πανευρωπαϊκού Ομίλου
ACHMEA. Η INTERAMERICAN ηγείται
της ασφαλιστικής αγοράς στους τομείς
ασφαλειών υγείας και βοήθειας, ενώ
συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των κορυφαίων εταιριών και στους κλάδους
ζωής και γενικών ασφαλειών.

www.halyps.gr

www.interamerican.gr
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Ο Όμιλος J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. είναι ένας
από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, έχοντας ως
κέντρο ενδιαφέροντος τον άνθρωπο, το
περιβάλλον και συνδυάζει την αισθητική με τη λειτουργικότητα.

Ο Όμιλος J&P Άβαξ έχει αναπτύξει έντονη δράση στον τομέα της Βιώσιμης
Ανάπτυξης και Κοινωνικής Ευθύνης, συνειδητοποιώντας την αλληλεπίδραση
με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Για εμάς στην KPMG η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί σημαντικό μέρος της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας καθώς αναγνωρίζουμε
ξεκάθαρα την ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Η προσφορά του Ομίλου εκδηλώνεται κατ’ αρχήν μέσα από την οικονομική
συμπαράσταση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων διαφόρων
φορέων και τοπικών κοινοτήτων, αλλά και σε πλήθος άλλων εκδηλώσεων
πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Για την Εταιρεία, όμως, η κοινωνική ευθύνη
αποτελεί μία ευρύτερη έννοια, όπου στόχος δεν είναι μόνο η ενίσχυση συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της
ασφάλειας των εργαζομένων της, των περιοίκων των εργοταξίων της και των
χρηστών των έργων της.

Έχουμε σαν επίκεντρο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς εμπιστοσύνη, διαφάνεια και αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία.
Βασικό μας μέλημα είναι οι άνθρωποί μας, η κοινωνία και οι αγορές μέσα
στις οποίες δραστηριοποιούμαστε καθώς επίσης και οι πελάτες μας.

Στα πλαίσια αυτά, ο Όμιλος κινείται με στόχο την εφαρμογή ενός συστήματος
Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), γεγονός που τον καθιστά πρωτοπόρο στο χώρο των κατασκευών σε θέματα Ποιότητας, Ασφάλειας, Βιώσιμης
Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Κωνσταντίνος Μιτζάλης
Διευθύνων Σύμβουλος

Η KPMG παρέχει ολοκληρωμένες ελεγκτικές, συμβουλευτικές, λογιστικές,
φορολογικές υπηρεσίες σε ελληνικές
και διεθνείς εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, από το 1971.

Μέσω των δράσεων αλλά και των πρωτοβουλιών μας, στηρίζουμε την επιχειρησιακή μας ηθική πάνω σε συγκεκριμένους άξονες. Επικεντρωνόμαστε
στην επίτευξη ενός ευχάριστου και υγιούς εργασιακού κλίματος, προστατεύοντας τα εργασιακά δικαιώματα, καλλιεργώντας ταυτόχρονα ένα περιβάλλον
που ως στόχο έχει την αφοσίωση και πίστη των εργαζομένων στην εταιρία
και τις δράσεις της. Επιπλέον, φροντίζουμε για την καλλιέργεια κουλτούρας
εθελοντικής προσφοράς με τη συμμετοχή των εργαζομένων μας σε διάφορες
δράσεις, στοχεύοντας στην ανάπτυξη της κοινωνικής μας συνείδησης και της
συνολικής προσπάθειας προσφοράς και ευθύνης.
Τέλος, εφαρμόζουμε διάφορες δράσεις ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ενδεικτικά, η ανακύκλωση, η εξοικονόμηση
ενέργειας, η παρακολούθηση και ταυτόχρονα μείωση του εταιρικού μας
αποτυπώματος.
Σιάνα Κυριάκου
Γενική Διευθύντρια & COO
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www.jp-avax.gr

www.kpmg.com/gr
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Η MSD (Merck Sharp & Dohme) είναι
ένας παγκόσμιος ηγέτης στο χώρο της
Υγείας και μια από τις μεγαλύτερες
φαρμακευτικές εταιρίες παγκοσμίως,
με παρουσία σε 140 χώρες και 74.000
εργαζόμενους.

Στην MSD παγκοσμίως, έχουμε στόχο να παρέχουμε καινοτόμα φάρμακα που
σώζουν και βελτιώνουν ανθρώπινες ζωές. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την
ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων θεραπειών και επίσης μέσα από τις δράσεις
εταιρικής ευθύνης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποστολής μας ως
εταιρία.
Μεταξύ των σπουδαίων προγραμμάτων παγκόσμιας εμβέλειας που έχουν
αναπτυχθεί από την MSD, είναι το πρόγραμμα “MSD for Mothers” και το
“Mectizan Donation Program”.
Η πρώτη πρωτοβουλία αφορά σε μια επένδυση 500 εκατομμυρίων δολαρίων
και 10ετή δέσμευση της MSD για την καταπολέμηση των επιπλοκών της
εγκυμοσύνης και της γέννας.
Στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος δωρήθηκαν περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο θεραπείες σε περισσότερες από 117,000 κοινότητες 34 χωρών,
για την καταπολέμηση της τύφλωσης των ποταμών.
Στην MSD Ελλάδος, το όραμα μας εστιάζεται στην ανάληψη πρωτοβουλιών
που βελτιώνουν τις ανθρώπινες ζωές και ειδικότερα σήμερα που διανύουμε
την οικονομική κρίση, καταβάλουμε ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες προς
αυτήν την κατεύθυνση. Μέσω των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, εστιάζουμε στους τομείς της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της
φροντίδας και παράλληλα υλοποιούμε προγράμματα τα οποία συμβάλλουν στην
ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και παράλληλα στηρίζουν
τους εργαζόμενους μας να ζουν μια καλύτερη ζωή.
Haseeb Ahmad Managing
Director MSD Greece, Cyprus & Malta
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Στην εποχή όπου ο κόσμος ψάχνει σε συντονισμένες προσπάθειες να διερευνήσει πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον μαζί, εμείς ενισχύσαμε τις προσπάθειές μας στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης επιχείρησης.
Η οικοδόμηση μιας βιώσιμης επιχείρησης δεν γίνεται εν μια νυκτί – είναι ένα
ταξίδι, μια συνεχής δέσμευση που μεταφράζεται σε συνεκτικές στρατηγικές
και συνεπείς πρακτικές όπως συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Η Omya είναι ο κορυφαίος παραγωγός
βιομηχανικών ορυκτών παγκοσμίως,
κυρίως σε υλικά και χρωστικές ουσίες
με προέλευση το ανθρακικό ασβέστιο
και το δολομίτη, καθώς και παγκόσμιος
διανομέας εξειδικευμένων χημικών.

Η Omya λειτουργεί στη βάση των ισχυρών αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, με τη βιωσιμότητα πλήρως να αξιολογείται και να αναγνωρίζεται για την
ανάπτυξή μας, του κεφαλαίου και την οικονομική παρακολούθηση.
Η Omya προσπαθεί να έχει όλες τις εγκαταστάσεις πιστοποιημένες σύμφωνα
με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, υγείας & ασφάλειας και περιβάλλοντος (ISO,
OHSAS), καθώς επίσης και των εμπορεύσιμων προϊόντων να περιλαμβάνονται
στο πλαίσιο της πιστοποίησης.
Οι παράγοντες του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρηματικών αποφάσεων σε όλους τους τομείς
και δραστηριότητες και σε όλα τα επίπεδα της διαχειριστικής ευθύνης.
Καθοδηγούμενοι από το όραμά μας και την ισχυρή αξία-ηγεσία της εταιρικής κουλτούρας μας, έχουμε αναλάβει την ευθύνη μας ως εταίρος για ένα
βιώσιμο μέλλον.
Harald Pfaller
Chief Executive Officer
Region Greater South and East

www.msd.gr

www.omya.com
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Η Polyeco ειδικεύεται στη διάθεση
εργαστηριακών αποβλήτων και λειτουργεί δυο πλήρως αδειοδοτημένους
Σταθμούς Προσωρινής Αποθήκευσης
Αποβλήτων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και επιτυγχάνει εξαιρετικά
υψηλούς ρυθμούς ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων.

Σε μια εταιρία σαν την Polyeco η οικονομική ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αειφόρο ανάπτυξη. Η Ευθύνη όλων των εταιριών απέναντι
στο Περιβάλλον είναι δεδομένη. Στην Polyeco Α.Ε. αυτή η ευθύνη είναι
ταυτόχρονα όραμα και κίνητρο, αλλά και κυριολεκτικά πολλαπλάσια αυξημένη. Η φύση των εργασιών μας, καθιστούν την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα απαραίτητη πρακτική και όχι επιφανειακό λόγο. Η Polyeco Α.Ε. έχει
καταφέρει να αποδείξει πως η Κυκλική Οικονομία υπάρχει στη χώρα μας
και μάλιστα στον πιο ευαίσθητο τομέα, αυτόν που αφορά στα επικίνδυνα
απόβλητα. Για να επιτευχθεί αυτό και να μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε, για μια εταιρία διεθνών προδιαγραφών, μια από τις μεγαλύτερες σε
παγκόσμιο επίπεδο στο είδος της, δεν απαιτείται μόνο μια απλή πολιτική
επιχειρηματικής, περιβαλλοντολογικής και κοινωνικής υπευθυνότητας,
αλλά μια καθημερινή επένδυση και εκπαίδευση σε πολυάριθμους τομείς.
Στόχος και δέσμευσή μας είναι η ανάπτυξη μέσα από τη συνεχή βελτίωση
και προσφορά.

ROCHE HELLAS: ΣΥΝΏΝΥΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ
Βιώσιμη ανάπτυξη για τη Roche παγκοσμίως είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί
τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών
γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.
Πιστεύουμε ότι οι τρεις συνιστώσες της αειφορίας - κοινωνία, περιβάλλον
και οικονομία - είναι αλληλένδετες. Δεν θα μπορούμε να είμαστε επιτυχείς
μακροπρόθεσμα εάν δεν δρούμε με υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον και
την κοινωνία. Ταυτόχρονα, δεν θα μπορούμε να συνεισφέρουμε στην κοινωνία
και στην προστασία του περιβάλλοντος, δίχως οικονομική ευρωστία.

Με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας, η
Roche αποτελεί έναν από τους ηγετικούς ομίλους στη φροντίδα υγείας,
που είναι βασισμένος στην έρευνα και
συνδυάζει τη δυναμική του κλάδου
Φαρμάκων και Διαγνωστικών.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Roche επιδιώκει την επίτευξη της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης μέσα από:
• Υπεύθυνες επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες διέπονται από υψηλό
επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης.
• Τη δημιουργία υψηλής ποιότητας, επιβραβεύοντας την απασχόληση.

Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος
Αντιπρόεδρος Διεθνούς Ανάπτυξης

• Τη διασφάλιση πρόσβασης στα προϊόντα μας, σε όσους τα έχουν ανάγκη.
• Την αναγνώριση των εργαζομένων μας και την προστασία της ασφάλειάς τους.
• Τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και των δραστηριοτήτων μας.
• Την υποστήριξη κοινωνικών προγραμμάτων και την ενθάρρυνση της καινοτομίας στον τομέα της επιστήμης και των τεχνών.
Anne Nijs
Διευθύνουσα Σύμβουλος
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O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας
εξειδικευμένες λύσεις, απαραίτητες
για τους πελάτες του. Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., μέλος του Ομίλου
IMERYS, εξορύσσει και επεξεργάζεται
βιομηχανικά ορυκτά, κυρίως μπεντονίτη και περλίτη.

Στην IMERYS δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας και για την κοινωνία
μέσω των προϊόντων και των λύσεων που παρέχουμε. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη
είναι η προσέγγισή μας σε έναν τρόπο επιχειρείν ο οποίος υποστηρίζει την
επίτευξη των στόχων μας και ενσωματώνει τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες
των συμμετόχων μας. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας τις επιδράσεις που
ενδεχομένως μπορεί να έχουν τα προϊόντα και η λειτουργία μας σε πελάτες,
εργαζόμενους, προμηθευτές, το φυσικό περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιούμαστε. Επικοινωνούμε και δρούμε ως υπεύθυνοι
εταιρικοί πολίτες αλλά προετοιμαζόμαστε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα και θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον.
Ο μακροπρόθεσμος συνδυασμός των φιλοδοξιών μας για ανάπτυξη με την
κοινωνική και περιβαλλοντική μας ευθύνη, επικεντρώνει τη Στρατηγική μας
για Βιώσιμη Ανάπτυξη σε τρείς τομείς: κοινωνία, περιβάλλον και εταιρική
διακυβέρνηση.

Για τη SARMED ανέκαθεν η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας δεν αποτελούσε επιλογή ή υποχρέωση, αλλά μια
προτεραιότητα ενταγμένη στην ευρύτερη στρατηγική της επιχείρησής μας.
Αυτό προσπαθούμε να αποτυπώνουμε μέσα από τις πράξεις μας, τόσο σε
προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο μέσα από το πολύπλευρο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που εφαρμόζουμε. Μάλιστα, σε μια
δύσκολη συγκυρία, όπως αυτή που βιώνει η χώρα εδώ και αρκετά χρόνια,
πιστεύουμε βαθιά πως οι δράσεις μας μπορούν να συμβάλουν σημαντικά
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής αρκετών συνανθρώπων μας. Στη SARMED
λοιπόν, η ευρύτερη πολιτική μας προσδιορίζεται με γνώμονα τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη και τη δέσμευσή μας να δραστηριοποιούμαστε με υπεύθυνο τρόπο
απέναντι στην Κοινωνία και το Περιβάλλον, προσφέροντας στήριξη σε δράσεις ή φορείς και αναζητώντας διαρκώς νέους τρόπους για να μειώνουμε
το αποτύπωμά μας και να ελαχιστοποιούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
από τη λειτουργία μας.

Αθανάσιος Κεφάλας
Γενικός Διευθυντής,
Eνδιάμεσα Μπεντονίτη & Περλίτη
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Η SARMED είναι μια πρωτοπόρος δυναμική ελληνική εταιρία παροχής καθετοποιημένων υπηρεσιών 3rd party
Logistics. Τη χαρακτηρίζουν η πελατοκεντρική προσέγγιση και η εστίαση
στην καινοτομία, την τεχνολογία και την
αειφόρο ανάπτυξη.

Γιάννης Σαραντίτης
Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος

www.sandb.gr
www.imerys.com

www.sarmed.gr
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Λίγα λόγια για την εταιρία
Η ανάπτυξη των προϊόντων της
Tupperware οφείλεται στην παγκόσμια δύναμη των πωλήσεών της, η
οποία για περισσότερο από 50 χρόνια
έχει κάνει μια αταλάντευτη δέσμευση
να διαφωτίσει, να εκπαιδεύσει και να
ενδυναμώσει τις γυναίκες και τις οικογένειές τους σε όλο τον κόσμο.

Στην Tupperware, οι ρίζες μας εδράζονται στην αειφόρο ανάπτυξη. Από την
αρχή, τα ανθεκτικά και υψηλής ποιότητας προϊόντα μας, έχουν συμβάλει στη
μείωση των αποβλήτων στα νοικοκυριά, μέσω της αποφυγής προϊόντων μίας
χρήσης. Σχεδόν 70 χρόνια αργότερα, η εκτεταμένη σειρά προϊόντων μας συνεχίζει να ενθαρρύνει τα νοικοκυριά σε όλον τον κόσμο να περιορίζουν τα
απόβλητα, να εξοικονομούν ενέργεια και να ηγούνται της προσπάθειας για
πιο υγιεινούς τρόπους ζωής.
Ένα από τα πολύ δημοφιλή προϊόντα μας, το επαναχρησιμοποιούμενο «Οικολογικό Μπουκάλι Νερού» έχει αποτρέψει την απόρριψη χιλιάδων μπουκαλιών
νερού μιας χρήσης στους χώρους υγειονομικής ταφής.
Αυτό έγινε δυνατό με την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού μας. Για να
τους υποστηρίξουμε από την πλευρά μας, αναλαμβάνουμε ενεργό ρόλο στην
ενίσχυση των ίδιων και των κοινοτήτων τους. Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε
νέους και καινοτόμους τρόπους για την ανάπτυξη της επιχείρησης διατηρώντας
ταυτόχρονα τους φυσικούς μας πόρους.
Simon Hemus
President and Chief Operating Officer

Στη Vodafone, μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και σε μια αγορά γεμάτη προκλήσεις, παραμένουμε επικεντρωμένοι στην υλοποίηση της
επιχειρηματικής μας στρατηγικής, η εφαρμογή της οποίας θέτει τις βάσεις
για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας μας στην ελληνική αγορά αποτελούμε έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές στη χώρα
συμβάλλοντας έμπρακτα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μέσα από
επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές οι οποίες μόνο την τελευταία επταετία,
σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ.

Η Vodafone Ελλάδας, μέλος του Ομίλου Vodafone, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες τηλεπικοινωνιών στον
κόσμο, παρέχει ολοκληρωμένα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και υπηρεσίες
κινητής επικοινωνίας, σταθερής και
internet.

Στη Vodafone έχουμε θέσει ως βασική μας προτεραιότητα να παρέχουμε
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες επικοινωνίας των καταναλωτών, ιδιωτών και επιχειρήσεων, με αξιόπιστο, ποιοτικό,
τεχνολογικά εξελιγμένο και οικονομικό τρόπο, ενώ παράλληλα μπορούν να
συμβάλουν στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.
Ταυτόχρονα, όμως, αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία μας
και υλοποιούμε προγράμματα που στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες και τους ανθρώπους τους με στόχο να συμβάλουμε και στη Βιώσιμη Ανάπτυξη της κοινωνίας.
Η υλοποίηση αυτής της επιχειρηματικής στρατηγικής πραγματοποιείται μέσα
σε ένα πλαίσιο συμφωνημένων αρχών και αξιών, σύμφωνα με τον Κώδικα
Συμπεριφοράς της εταιρίας μας, διασφαλίζοντας ότι η επιχειρηματική μας
λειτουργία πραγματοποιείται, με ακεραιότητα, διαφάνεια, εντιμότητα και
αντικειμενικότητα σε όλα τα επίπεδα.
Γλαύκος Περσιάνης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
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Στην TNT έχουμε μια μακροχρόνια δέσμευση τόσο για την προστασία του
περιβάλλοντος, την προώθηση κοινωνικών αξιών και τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μας με ακεραιότητα και σεβασμό για τα συμφέροντα όλων των
ενδιαφερομένων μερών.
Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής της TNT και είναι ενσωματωμένη στον Οργανισμό και τις
επιχειρησιακές δραστηριότητες.

H ΤΝΤ κατέχει ηγετική θέση στον
κλάδο ταχυμεταφορών σε παγκόσμιο
επίπεδο, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 200 χώρες και κατέχει μία
ιδιαίτερα ισχυρή θέση στην Ευρώπη.

Ως μέρος της στρατηγικής ατζέντας της, η TNT έχει ως στόχο τη δημιουργία
αξίας για τους πελάτες και την κοινωνία:
• Διασφαλίζοντας ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους
εργαζόμενους, τους υπεργολάβους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες,
για να διασφαλιστεί η παράδοση συνεχώς βελτιωμένης ποιότητας υπηρεσιών.
• Ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού των πελατών και των δραστηριοτήτων της TNT στον κόσμο.
• Αναπτύσσοντας συνεχώς τις ικανότητες και τα κίνητρα των εργαζομένων
ώστε να οι πελάτες μας να συνεργάζονται με καταρτισμένους και αφοσιωμένους επαγγελματίες.
Χριστίνα Αλεβίζου
Γενική Διευθύντρια

www.tnt.com
Δείτε περισσότερα για τον Πρεσβευτή Βιωσιμότητας
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Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, η WIND μετασχηματίστηκε υιοθετώντας
ένα νέο μοντέλο για την επιχείρηση, πιο ευέλικτο, πιο απλό, προσαρμοσμένο
στις ανάγκες της αγοράς και στην πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας.
Παράλληλα, διατυπώσαμε ένα νέο όραμα και νέες αξίες που εκφράζουν όσα
πετύχαμε και όσα θέλουμε να πετύχουμε, έχοντας πλέον νέα πνοή, νέο αέρα.
Δέσμευσή μας είναι η WIND να αποτελεί μια από τις καλύτερες ανεξάρτητες
εταιρίες τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη, προσφέροντας στους πελάτες μας
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που μεγιστοποιούν την αξία των χρημάτων τους.
Με δικαιοσύνη, διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα βελτιώνουμε
συνεχώς όλα όσα κάνουμε και επενδύουμε στην ανάπτυξη της χώρας μας.

Η WIND Ελλάς είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες τηλεπικοινωνίας στην
Ελλάδα. Μέσα στα 23 χρόνια λειτουργίας της, καθιερώθηκε ως πρωτοπόρος
στην τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας, της σταθερής τηλεφωνίας και του
Διαδικτύου.

Νάσος Ζαρκαλής
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

www.wind.gr
Δείτε περισσότερα για τον Πρεσβευτή Βιωσιμότητας
http://www.sustainablegreece2020.com/gr/sustainability-ambassadors-list
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Από το 1979 η Χαρτοποιία Κομοτηνής
ΑΒΕΕ παράγει και εξάγει χαρτί υγιεινής (tissue) από τις εγκαταστάσεις της
στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής με συνέπεια
στους πελάτες της και ευθύνη προς
την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον.

Με κορμό τη χαρτοποιητική δραστηριότητα, η Χαρτοποιία Κομοτηνής επεξεργάζεται και υλοποιεί επιχειρηματικά σχέδια που ενισχύουν τη βιωσιμότητα
του Ομίλου και δημιουργούν εφαλτήρια ανάπτυξης και βελτίωσης. Η εταιρία
δραστηριοποιείται επίσης στον τουριστικό τομέα, τη διαχείριση ακινήτων και
την εμπορία βιομάζας.
Είμαστε δεσμευμένοι στην επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα με συνέπεια
στο περιβάλλον. Η Χαρτοποιία Κομοτηνής έχει επιτύχει χρήση ύδατος στο ελάχιστο των Ευρωπαϊκών Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, έχει ελαχιστοποιήσει
τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, μειώνει συστηματικά την κατανάλωση
ενέργειας και επενδύει σε ΑΠΕ. Το όραμά μας είναι η Εφαρμοσμένη Βιώσιμη
Ανάπτυξη. Στόχος μια βιομηχανική μονάδα πρότυπο στο περιβαλλοντικό της
αποτύπωμα.
Με επίκεντρο τη Θράκη, η Χαρτοποιία Κομοτηνής εξάγει και δραστηριοποιείται με δικό της ανθρώπινο δυναμικό και εγκαταστάσεις σε όλη τη ΝΑ
Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Έως και 50% του τζίρου της έχει εξωστρεφή
χαρακτήρα συνεισφέροντας θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας εξασφαλίζοντας την απασχόληση.
Παρασκευάς Γραβουνιώτης
Γενικός Διευθυντής

www.komotinipaper.gr
Δείτε περισσότερα για τον Πρεσβευτή Βιωσιμότητας
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Το QualityNet Foundation στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων του, για την προώθηση της
Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας
αναπτύσσει δραστηριότητα στη βάση των παρακάτω αξόνων:

Το QualityNet Foundation (QNF), το Δίκτυο των Υπεύθυνων Οργανισµών και
Ενεργών Πολιτών, αποτελεί έναν Οργανισµό ανάπτυξησ Διαλόγου και Δικτύωσησ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που προωθεί την Κοινωνική Υπευθυνότητα προσ ένα ευρύ φάσµα συµµετόχων από την Επιχειρηµατική Κοινότητα, τουσ Θεσµικούσ Φορείσ, την Ακαδηµαϊκή Κοινότητα,
την Κοινωνία Πολιτών και το ευρύ κοινό, µε στόχο την επίτευξη τησ Βιώσιµησ Ανάπτυξησ
και τησ Κοινωνικήσ Συνοχήσ.
Το QualityNet Foundation λειτουργεί από το 1997 ωσ ένα ανοιχτό δίκτυο το οποίο περιλαµβάνει
2.850 µέλη επιχειρήσεισ, 360 Μη Κερδοσκοπικούσ Οργανισµούσ, 160 θεσµικούσ φορείσ,
21.000 ενεργούσ πολίτεσ και καλύπτει µε την εκπαιδευτική του δραστηριότητα τισ ανάγκεσ
35.000 µαθητών τησ Πρωτοβάθµιασ Εκπαίδευσησ κάθε χρόνο.

Αναπτύσει

διάλογο µε τουσ θεσµικούσ και
επιστηµονικούσ φορείσ, την επιχειρηµατική
κοινότητα και µε φορείσ τησ τοπικήσ
αυτοδιοίκησησ και τησ κοινωνίασ πολιτών, µε
εξειδικευµένα εργαλεία διαλόγου και
κοινωνικήσ δικτύωσησ.

Καταγράφει

τισ κοινωνικέσ ανάγκεσ σε εθνικό επίπεδο,
όπωσ αυτέσ προκύπτουν από συστηµατική
έρευνα και διαβούλευση µε τουσ θεσµικούσ
φορείσ και την κοινωνία πολιτών.

Προωθεί

την υιοθέτηση υπεύθυνησ συµπεριφοράσ
προσ το ευρύ κοινό, µέσω δράσεων
ενηµέρωσησ, αφύπνισησ και ενεργού
συµµετοχήσ.

Υποστηρίζει

τουσ Οργανισµούσ στην υιοθέτηση
στρατηγικών, πρακτικών και δράσεων που
αναδεικνύουν τη δέσµευσή τουσ στην
Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα και τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη.

Προωθεί

τη συνεργασία Δηµόσιων και Ιδιωτικών
Φορέων στην ανάπτυξη δράσεων /
πρωτοβουλιών παρέµβασησ που απαντούν
στισ κοινωνικέσ ανάγκεσ τησ εποχήσ µασ.

Συµβάλλει

στη διαµόρφωση των αυριανών Ενεργών
Πολιτών µέσω τησ εκπαιδευτικήσ του
δραστηριότητασ.

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Κοινωνική Διαμεσολάβηση

Ανάπτυξη Διάλογου με

Καταγραφή Κοινωνικών Αναγκών

Κοινωνικούς Εταίρους

Διαμεσολάβηση μεταξύ

Θεσμός BRAVO

Εταιρειών & Φορέων

Πρωτοβουλία Sustainable

Ανάπτυξη Συνεργασιών

Greece 2020

Ανάπτυξη Δράσεων/

Υποστήριξη Υπεύθυνης

Πρωτοβουλιών

Επιχειρηματικότητας

Κοινωνική Υπευθυνότητα

Εκπαίδευση

Ευαισθητοποίση σε θέματα

Ενημέρωση & ενεργοποίηση

Κοινωνικής Υπευθυνότητας

της σχολικής κοινότητας

Ενημέρωση & Κοινωνική

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Δικτύωση

προγραμμάτων

Δημιουργία Δικτύου Ενεργών
Πολιτών
Ανάπτυξη Θεσμών για
την καλλιέργεια ορθών προτύπων

