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Ο Θεσμός BRAVO αναπτύσσει έναν Κοινωνικό διάλογο αναδεικνύοντας 
και επιβραβεύοντας τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που 

εφαρμόζονται στη χώρα μας από Επιχειρήσεις, Οργανισμούς της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών και προωθούν τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα.

Εντάσσεται στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020.

ΔΙΚΤΥΟ 
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

&ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
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Σπυρίδων Λιούκας
Πρόεδρος 
QualityNet Foundation

7 χρόνια διαλόγου 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε την ειδική έκδοση του θεσμού 
BRAVO, η οποία σηματοδοτεί μια επιτυχημένη διαδρομή 7 χρόνων, 
γεμάτη πλούσιες αναμνήσεις. 

 

Όλοι εμείς στο QualityNet Foundation, προσπαθήσαμε να 
δημιουργήσουμε μια κοινότητα Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών 
Πολιτών, οι οποίοι θα μοιράζονταν μαζί μας το όραμα και τις αξίες που 
προασπίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, αξίες που κάνουν το BRAVO αυτό 
που είναι σήμερα: έναν θεσμό διαλόγου και διαβούλευσης με στόχο 
την προώθηση μιας κουλτούρας Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας.

 

Ο Θεσμός BRAVO με επιμονή, υπομονή και συστηματικότητα απέδειξε 
πως η συνεργασία όλων, ο εποικοδομητικός διάλογος, η ανταλλαγή 
απόψεων με στόχο την ενεργοποίηση και την προώθηση των 
πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν τη δημιουργία της Ελλάδας που 
όλοι θέλουμε, είναι εφικτή.

 

Η συγκεκριμένη έκδοση έχει ως στόχο να αναδείξει τα σημαντικότερα 
επιτεύγματα του BRAVO 2017 και να αποτελέσει τη βάση για μια 
ευρύτερη ενθάρρυνση και κινητοποίηση των ενεργών πυρήνων της 
αγοράς και της κοινωνίας γύρω από τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

Όλοι μαζί οι συμμετέχοντες στο BRAVO (οργανισμοί, κοινωνικοί εταίροι 
και ενεργοί πολίτες) δημιουργούμε μια κοινότητα και συμβάλλουμε 
κάθε χρόνο τόσο στην ενθάρρυνση και εκπαίδευση της αγοράς όσο 
και στην ανάδειξη και εξέλιξη των πρωτοβουλιών και των δράσεων 
που συμβάλλουν στην δημιουργία της ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ. 

Σας ευχαριστούμε πολύ όλους μαζί αλλά και τον καθένα σας ξεχωριστά 
για τη συμμετοχή και τη συνεργασία!

Χρυσούλα Εξάρχου
Αντιπρόεδρος 

QualityNet Foundation

01QualityNet Foundation 
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02
Επίσημος χαιρετισμός για
την Έκδοση
Οἱ πρωτοβουλίες καὶ τὰ προγράμματα ποὺ ἀναπτύσσονται στὴν 

Ἑλλάδα ἀπὸ ἐπιχειρήσεις, Ὀργανισμοὺς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης 

καὶ ἀπὸ τὴν Κοινωνία τῶν Πολιτῶν εἶναι ἄξια ἐπαίνου καὶ στήριξης. 

Τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ συμβολὴ στὴν δημιουργία τῆς Ἑλλάδας τοῦ 

Αὔριο. Ἂν συμφωνοῦμε ὅτι τὸ ἐλάχιστο ποὺ ἀπαιτεῖται εἶναι μία 

Βιώσιμη ‘Ανάπτυξη, τότε δικαίως ἐπαινοῦμε τὴν παροῦσα Ἔκδοση 

καὶ τὸν θεσμὸ διαλόγου BRAVO. 

Εὔχομαι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ εὐλογήσει πλουσίως τὴν 

Ἔκδοση καὶ τὶς ἐν γένει προσπάθειες τῆς QualityNet Foundation. 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β’

Επίσημος Χαιρετισμός

ΔΙΚΤΥΟ 
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
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Ο θεσμός
διαλόγου
BRAVO 03

Αναπτύσσεται
εδώ και 7 χρόνια,
με τη συμμετοχή

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

μαζί με ένα μεγάλο αριθμό
κοινωνικών εταίρων & ενεργών πολιτών

ΔΙΚΤΥΟ 
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Απώτερος στόχος η δημιουργία της Ελλάδας του 

Αύριο, μιας Ελλάδας που να μπορεί να προσφέρει 

σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο ένα όραμα 

και μια νέα πραγματικότητα.

Την ανάδειξη των υγιών πυρήνων της Ελληνικής 

κοινωνίας που δραστηριοποιούνται και δημιουρ-

γούν μέσα από τις συνεργασίες έρχεται να αναδεί-

ξει ο θεσμός BRAVO.

Προκειμένου να δημιουργήσουμε την Ελλάδα του 

αύριο, απαιτείται η συμμετοχή και η συνεργασία όλων 

Το Πλαίσιο
Η Ελλάδα μετά από μια πολύχρονη 

οικονομική και κοινωνική κρίση 

καλείται να διαχειριστεί μια νέα 

πραγματικότητα και να αναζητήσει 

ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα 

της επιτρέψει να δημιουργήσει τις 

βάσεις μιας πραγματικά Βιώσιμης 

Οικονομίας- Κοινωνίας, η οποία 

θα μπορεί να διασφαλίσει την ήδη 

διαταραγμένη Κοινωνική Συνοχή 

μέσω μιας ισόρροπης ανάπτυξης 

του τρίπτυχου Οικονομία-Κοινωνία-

Περιβάλλον.

των εμπλεκομένων φορέων της Ελληνικής κοινωνί-

ας με στόχο με στόχο τη δημιουργία ενός νέου τρό-

που σκέψης και δράσης για ένα καλύτερο μέλλον.

Οι πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που συμβάλ-

λουν σε αυτό το όραμα και που αναπτύσσονται από 

Επιχειρήσεις,  Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης και της Κοινωνίας Πολιτών στη χώρα μας, 

προσφέρουν μια ελπίδα στην Ελλάδα του «Σή-

μερα» και συμβάλλουν στη δημιουργία της Ελ-

λάδας του «Αύριο».

Τι κάνουμε

ü
Καταγράφουμε την ατζέντα της

Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συνεργαζόμαστε με 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

Αναπτύσσουμε έναν ευρύ

διάλογο με έναν μεγάλο αριθμό

συμμετεχόντων

Συμβάλλουμε στην εξέλιξη

των πρωτοβουλιών & των

προγραμμάτων

Αναδεικνύουμε τις καλύτερες

πρωτοβουλίες που συμβάλλουν 

στην ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Καλλιεργούμε κουλτούρα 

Βιώσιμης Ανάπτυξης

στη χώρα μας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΣΜΟΥ BRAVO 2017
ΔΙΚΤΥΟ 
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Ο θεσμός διαλόγου BRAVO δίνει έμφαση 
στη προώθηση ενός συστηματοποιημένου 
Κοινωνικού διάλογου μέσω της ουσιαστικής 
εμπλοκής μιας μεγάλης ομάδας Κοινωνικών 
Εταίρων (stakeholder engagement) με στόχο τη 
δημιουργία 

✔ μιας πλατφόρμας διαλόγου, ενημέρωσης και 
ανοιχτής διαβούλευσης και 

✔ μιας ευρύτερης κουλτούρας για τα θέματα 
της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης 
Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής 
Υπευθυνότητας  στη χώρα μας.

Ο κοινωνικός διάλογος που προωθείται μέσω 
του Θεσμού διαλόγου BRAVO δίνει προστιθέμενη 
αξία στη συμμετοχή των οργανισμών εφόσον 
επιλεγμένα πρόσωπα από όλο το φάσμα της 

Ο θεσμός διαλόγου BRAVO 2017
Για έβδομη συνεχή χρονιά, ο θεσμός 

BRAVO αναπτύσσει έναν κοινωνι-

κό διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυ-

ξη με βάση τις πρωτοβουλίες και τα 

προγράμματα που πραγματοποιού-

νται από τις Επιχειρήσεις, τους ορ-

γανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης και της Κοινωνίας Πολιτών, προ-

ωθώντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη 

χώρα μας.

ελληνικής αγοράς, των θεσμικών φορέων, των 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των μέσων ενημέρωσης 
και της κοινωνίας πολιτών, ενημερώνονται για τις 
πρωτοβουλίες και τις δράσεις τους, τις αξιολογούν 
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, καταθέτουν τις 
απόψεις τους με στόχο την περαιτέρω βελτίωση 
τους και ενθαρρύνουν παράλληλα και άλλους 
οργανισμούς να εμπνευστούν από αυτές. Με τον 
τρόπο αυτό, όλες οι συμμετέχουσες πρωτοβουλίες 
μέσω του θεσμού συμβάλλουν στην αφύπνιση και 
εκπαίδευση της ελληνικής αγοράς με απώτερο 
στόχο την αφύπνιση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη 
χώρα μας.

Φέτος, στον θεσμό διαλόγου BRAVO συμμετείχαν 
277 Πρωτοβουλίες και προγράμματα 
επιχειρήσεων, Οργανισμών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών. 

Οι πρωτοβουλίες αυτές τέθηκαν σε διάλογο με 21 
ομάδες εργασίας, εξετάστηκαν από ένα σύνολο 200 
κοινωνικών εταίρων, εκπροσώπων Θεσμικών, 
Επιχειρηματικών, Ακαδημαϊκών και Κοινωνικών 
Φορέων και τέλος ψηφίστηκαν ηλεκτρονικά από 
6.930 ενεργούς πολίτες. 

Ο διάλογος που προωθείται από τον Θεσμό 
BRAVO και η διαδικασία αξιολόγησης των ίδιων 
των πρωτοβουλιών βασίζεται σε μια έγκριτη και 
αναγνωρισμένη μεθοδολογία καθώς και σε μια 
σειρά επιστημονικών κριτηρίων, τα οποία έχει 
αναπτύξει η επιστημονική επιτροπή του Θεσμού, η 
οποία αποτελείται από εκπροσώπους όλων των 
ομάδων των κοινωνικών εταίρων.

Δημήτρης Βέργαδος 
Διευθυντής Τομέα Επικοινωνίας και 
Δημοσίων Σχέσεων, ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Βάσω Παπαδημητρίου
Γενική Διευθύντρια,

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Παντελής Λάμπρου 
Διευθυντής Στρατηγικής Επικοινωνίας

& Ανάλυσης Αγορών, Ομίλου 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ελένη Φώτη 
Διευθύντρια Διεθνών
Εμπορικών Σχέσεων

EΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Άννα Μάλτη 
Προϊσταμένη Τμήματος 

Εταιρικής Υπευθυνότητας, 
Ομίλου OTE 

Ναυσικά Ζευγώλη 
Εξειδικευμένη Σύμβουλος σε θέματα 

Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Παναγιώτης Χαμπεσής 
Στέλεχος,

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Πηνελόπη Παγώνη
Ανώτερη Διευθύντρια  Υγιεινής,

Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης
Ανάπτυξης, Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Έλσα Σταθοπούλου 
Διευθύντρια Μάρκετιγκ και Εύρεσης 

Πόρων, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ SOS

Λενιώ Μυριβήλη 
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, 

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ρένα Κουμάντου 
Πρόεδρος                                                           

Επιστημονικής Επιτροπής

Γιάννης Μιχαήλ 
Αντιπρόεδρος, ΕΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
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  Επιστημονική Eπιτροπή



50
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

34
ΟΤΑ

31
ΜΚΟ

167
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

61
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

49
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

6.930
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

200
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

465
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

277
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

114
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

SUSTAINABILITY
DIALOGUE

Stakeholders
Engagement
Groups

Experts
Focus Groups

Ενεργοί Πολίτες                             Διαδικτυακή συμμετοχή
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Η Mεθοδολογία
Οι συμμετέχουσες πρωτοβουλίες εξετάζονται και αξιο-
λογούνται από έναν μεγάλο αριθμό κοινωνικών εταίρων 
σε τρία επίπεδα:

•   Επιλεγμένοι κοινωνικοί εταίροι, οι οποίοι αξιολογούν 
τις πρωτοβουλίες από απόσταση

•   Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων, η οποία συμμετέχει 
στην αξιολόγηση μέσω 21 ομάδων διαλόγου

•   Ενεργοί πολίτες, οι οποίοι προσκαλούνται να συμμε-
τάσχουν ηλεκτρονικά στη διαδικασία.

Ο θεσμός BRAVO έχει ως στόχο την εμπλοκή όλων των 
ενδιαφερομένων μερών και το διάλογο των συμμετόχων 
με βάση τις πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης που ανα-
πτύσσονται στη χώρα μας από εταιρίες, οργανισμούς το-
πικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίας πολιτών. 

Έτσι αυξάνεται η εμπλοκή συμμετόχων, ενημερώνονται 
και αφυπνίζονται κάθε χρόνο και όλο και περισσότεροι 

Οι υποβληθείσες πρωτοβουλίες στο 
θεσμό συμμετέχουν σε μια διαδι-
κασία διαβούλευσης και αξιολόγη-
σης με μια ομάδα 200 επιλεγμένων 

κοινωνικών εταίρων για μια περί-

οδο 4 μηνών (Ιανουάριος -Απρί-

λιος).

Για περισσότερες πληροφορίες: http://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/thesmos

κοινωνικοί εταίροι στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης προσφέροντας παράλλη-
λα πολύτιμη τεχνογνωσία στην ίδια τη διαδικασία του θεσμού εφόσον όλα τα πρό-
σωπα που λαμβάνουν μέρος στις ομάδες διαλόγου επιλέγονται σύμφωνα με την 
κατάρτισή τους και το γνωστικό τους επίπεδο. 

Με την ολοκλήρωση της ανοιχτής διαβούλευσης, οι συμμετέχοντες οργανισμοί λαμ-
βάνουν ένα report με όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των κοινωνικών εταίρων 
αναφορικά με τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες που κατέθεσαν στο Θεσμό. 

Με τον τρόπο αυτό έχουν τη δυνατότητα να μάθουν πως αντιλαμβάνονται οι διάφο-
ροι κοινωνικοί εταίροι τα προγράμματά τους, καθώς και να λάβουν προτάσεις για 
την περαιτέρω βελτίωσή τους. 

Με τη συμμετοχή τους  οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δια-
δικασία διαλόγου και διαβούλευσης του Θεσμού αποδεικνύουν εμπράκτως τη δέ-
σμευση τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και παίζουν έναν ενεργό ρόλο στην ευρύτερη 
ενημέρωση και αφύπνιση της Ελληνικής αγοράς, γεγονός που μόνο οφέλη μπορεί 
να προσδώσει στον ίδιο τον οργανισμό σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.
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Ενεργοί Πολίτες 
Ανάλυση δεδομένων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

Διάγραμμα 2.  Αριθμός ενεργών πολιτών που ψήφισαν ηλεκτρονικά το έτος 2017 σύμφωνα 
με τις ηλικιακές ομάδες σε σύγκριση με τους πολίτες που ψήφισαν το 2016.

2016

2017

15-24 ετών

514

807

25-34 ετών

1117

1471

35-54 ετών

2658

3884

55+ ετών

396

768

Στην καταμέτρηση των Ενεργών Πολιτών που συμμετείχαν στη διαδικασία της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας  παρατηρήθηκε μια γενικότερη αύξηση του αριθμού συμμετοχής τους συγκριτι-
κά με τη συμμετοχή του  προηγούμενου έτους, αγγίζοντας τους 6.930 πολίτες έναντι των 4.686 
πολιτών το 2016. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την αυξανόμενη ενεργοποίηση η οποία και επι-
τεύχθηκε φέτος με στόχο την κινητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών του κάθε συμμετέχο-
ντα οργανισμού προκειμένου να συμμετάσχουν στη ψηφοφορία. Πρόκειται για μια φιλοσοφία η 
οποία προωθείται σταθερά από το QualityNet τα τελευταία χρόνια και έχουν αρχίσει να την εν-
στερνίζονται και οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στα BRAVO.

Η ηλικιακή ομάδα των 35-54 ετών είναι αυτή που σταθερά ξεπερνά το 50%του συνόλου των συμ-
μετεχόντων. Πρόκειται για μια κατηγορία πολιτών η οποία φαίνεται να είναι περισσότερο ευαι-
σθητοποιημένη πάνω στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και εξοικειωμένη με τα ηλεκτρο-
νικά μέσα και δη τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Κοινωνία Πολιτών

Θεσμικός Φορέας

Επιχειρήσεις 

Επαγγελματικός Φορέας

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Media

30

29

36

39

71

16

Stakeholders BRAVO 2016

Διάγραμμα 1.  Αριθμός συμμετεχόντων Stakeholders για το έτος 2016 ανά κατηγορία προέλευσης. 

Kοινωνικοί Εταίροι

Από το σύνολο των 200 Κοινωνικών Εταίρων, που συμμετείχαν στο διάλογο γύρω από τις πρω-
τοβουλίες και τις δράσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης του BRAVO 2017, η πλειοψηφία προέρχεται από 
από τον ακαδημαϊκό και τον ευρύτερο ερευνητικό χώρο με 71 συμμετέχοντες επί του συνόλου 

Το 2017, στο θεσμό διαλόγου BRAVO συμμετείχαν 277 πρωτοβουλίες 
και προγράμματα τα οποία υποβλήθηκαν από 114 συμμετέχοντες 
οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινωνίας Πολιτών καθώς 
και Επιχειρήσεων στις πέντε κατηγορίες του Θεσμού (Διακυβέρνηση, 
Αγορά, Περιβάλλον, Κοινωνία και Συνεργασίες).

Από την άλλη πλευρά, οι πρωτοβουλίες και τα προγράμματα 
εξετάζονται από τους 200 Κοινωνικούς Εταίρους που συμμετέχουν 
κάθε χρόνο στο Θεσμό. Οι κοινωνικοί εταίροι του θεσμού δημιουργούν 
τις τάσεις στη χώρα μας και έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν 
στην αλλαγή του τρόπου σκέψης και του μοντέλου ανάπτυξης, 
όπως εκπρόσωποι Θεσμικών και Επιχειρηματικών Φορέων, της 
Ακαδημαϊκής και της Επιχειρηματικής Κοινότητας, Οργανισμών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών, καθώς και 
εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του ευρύτερου 
χώρου του πολιτισμού και της Ελληνικής διανόησης. Επιπροσθέτως, 
6.930 ενεργοί πολίτες συμμετείχαν φέτος στη διαδικασία του BRAVO 
μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Η Συμμετοχή
Η συμμετοχή στο θεσμό είναι ανοι-

χτή σε όλους τους οργανισμούς 

(Επιχειρήσεων, Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης, Κοινωνίας Πολιτών) που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλά-

δα και αναπτύσσουν πρωτοβουλί-

ες και προγράμματα που συμβάλ-

λουν στη προώθηση της Βιώσιμης 

Ανάπτυξης.

εφόσον στο χώρο αυτό εντοπίζονται και οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες στους επιμέρους το-
μείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το υπόλοιπο προφίλ των συμμετεχόντων κοινωνικών εταίρων 
συνδέεται με τους παρακάτω τομείς:  Επιχειρήσεις,  Επαγγελματικοί και Επιχειρηματικοί Φο-
ρείς, Θεσμικοί Φορείς Κοινωνία Πολιτών και Μέσα Ενημέρωσης.



Η δύναμη του Διαλόγου

-18-ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΣΜΟΥ BRAVO 2017
ΔΙΚΤΥΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
&ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
-19-



Λαµβάνουν 
προτάσεις 
βελτίωσης των 
προγραµµάτων 
τους βάσει των 
αποτελεσµάτων 
του διαλόγου.

Ενηµερώνονται για τις 
τελευταίες εξελίξεις των 
πεπραγµένων στα θέµατα 
της Βιώσιµης Ανάπτυξης.

Συνδέονται µε τη µεγάλη 
κοινότητα του Θεσµού BRAVO 
και συµβάλλουν στην αλλαγή 
των προγραµµάτων που 
απευθύνονται σε αυτούς.

Συµµετέχουν ενεργά σε ένα 
διάλογο και συµβάλλουν στην 
εξέλιξη των προγραµµάτων 
Βιώσιµης Ανάπτυξης που 
υλοποιούνται στη χώρα µας. 

Οι
Οργανισµοί

Οι 
Κοινωνικοί 
Εταίροι

Οι
Ενεργοί 
Πολίτες

Ενηµερώνονται για 
τις καταγεγραµµένες 
αντιλήψεις των 
Κοινωνικών 
Εταίρων που 
αφορούν στα 
προγράµµατά τους.

Επιτυγχάνεται 
µεγαλύτερη 
εµπλοκή των 
Συµµετεχόντων 
µε τον 
Οργανισµό.

Εκπρόσωποι των 
Ενδιαφερόµενων 

Ενεργών Πολιτών 

πρωτοβουλίες.

Οι πρωτοβουλίες που  
αναπτύσσουν οι 
Οργανισµοί αποτελούν 
τη βάση του διαλόγου.

Κοινών των Οργανισµών 
& ένας µεγάλος αριθµός 

ενηµερώνονται για τις 
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H προστιθέμενη αξία του διαλόγου
και της συμμετοχής



31 Οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών
33 Oργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

34 Επιχειρηματικών & Επαγγελματικών Φορέων

50 ΕπιχειρήσεωνΜε την ενεργό συμμετοχή:
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04Μηνύματα Υποστήριξης 

Μήνυμα πολιτικής ηγεσίας

       O θεσμός BRAVO και τα ζητήματα τα οποία εγείρει εί-

ναι εξέχουσας σημασίας για το Δημόσιο Διάλογο. Ιδιαίτε-

ρα η εφετινή πρωτοβουλία ταυτίστηκε απολύτως με τη δε-

δομένη χρονική συγκυρία. Το 2017 είναι η χρονιά ανάκαμ-

ψης της ελληνικής οικονομίας κι είναι άμεση κι επιτακτική 

η ανάγκη να προσδιορίσουμε το πλαίσιο, τον τρόπο και τις 

πολιτικές με τις οποίες θα επιτύχουμε τη μετάβαση σε μια 

Βιώσιμη και κοινωνικά Δίκαιη Ανάπτυξη. Ήταν χαρά μου 

η συμμετοχή μου σε ένα τόσο γόνιμο διάλογο που διοργά-

νωσε ο Θεσμός BRAVO.   
Στέργιος Πιτσιόρλας,

Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

 «

 «

ΔΙΚΤΥΟ 
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

&ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
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Στρατηγική επιλογή του ΣΕΒΤ και 
της Βιομηχανίας Τροφίμων αποτε-
λεί η αειφόρος ανάπτυξη, η ανά-
πτυξη δηλαδή με κοινωνική συνο-
χή και σεβασμό προς το περιβάλ-
λον. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΒΤ συ-
νεχίζει να υποστηρίζει την πρωτο-
βουλία Sustainable Greece 2020, 
της οποίας μάλιστα αποτελεί ένα 
από τα Ιδρυτικά Μέλη. Στόχος της 
πρωτοβουλίας στην οποία εντάσ-
σεται και ο θεσμός BRAVO είναι 
να προωθήσει την αειφόρο Ανά-
πτυξη & την Υπεύθυνη Επιχειρη-
ματικότητα προσφέροντας κατάλ-
ληλα προγράμματα, μεθοδολογί-
ες και εργαλεία και προάγοντας το  
διάλογο και την συνεργασία με-
ταξύ Θεσμικών και Επιχειρηματι-
κών Φορέων, Επιχειρήσεων, Ορ-
γανισμών της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης και της Κοινωνίας των Πο-
λιτών στη χώρα μας.

Για να οικοδομήσουμε την Ελλά-
δα των αξιών επιβάλλεται να επι-
βραβεύουμε επιχειρήσεις που 
δημιουργούν καλές και διατηρή-
σιμες θέσεις εργασίας και πολί-
τες που εργάζονται με φιλότιμο και 
έμπνευση. Ο θεσμός BRAVO που 
φέτος κλείνει 7 χρόνια επιτυχημέ-
νης πορείας αποτελεί μια έμπρα-
κτη απόδειξη ότι η Ελλάδα που θέ-
λουμε και μοχθούμε είναι παρού-
σα και με τη δράση της φωτίζει το 
μέλλον όλων μας.

Θεόδωρος
Φέσσας

Πρόεδρος ΣΕΒ

Ο Θεσμός διαλόγου BRAVO έχει 
συμβάλει σημαντικά στη δημιουρ-
γία μιας νέας κουλτούρας, η οποία 
αντιμετωπίζει την ιδιωτική πρω-
τοβουλία, όχι ως δυνητικό εχθρό, 
αλλά ως σύμμαχο στην κοινή προ-
σπάθεια για ευημερία. Ως δύνα-
μη για το κοινό καλό. Η επόμε-
νη γενιά πολιτών, επιχειρηματι-
ών, εργαζομένων, καταναλωτών, 
θα πρέπει να έχει εξοικειωθεί με 
μια νέα αντίληψη για την επιχει-
ρηματικότητα και το ρόλο της στην 
κοινωνία. Επιχειρήσεις, εργαζό-
μενοι, κοινωνία, πολιτεία, είμαστε 
κρίκοι της ίδιας αλυσίδας. Κανείς 
δεν μπορεί να επιβιώνει – τουλά-
χιστον μακροπρόθεσμα – σε βά-
ρος των υπολοίπων. Η συνένω-
ση δυνάμεων, η δημιουργικότη-
τα και η συναίσθηση της ευθύνης 
του ενός απέναντι στον άλλο, είναι 
στοιχεία απαραίτητα για να οδηγη-
θούμε στην έξοδο από την κρίση. 

Κωνσταντίνος
Μίχαλος

Πρόεδρος ΕΒΕΑ

Ευάγγελος Καλούσης
Πρόεδρος ΣΕΒΤ

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσι-
μη Ανάπτυξη χαιρετίζει τα βραβεία 
BRAVO, μέσω των οποίων για 7η 
χρονιά, παρουσιάζονται και βρα-
βεύονται πρωτοβουλίες Βιώσιμης 
Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Κοινωνίας Πολιτών. Η μεγά-
λη συμμετοχή της επιχειρηματικής 
κοινότητας, αναδεικνύει ότι ακόμα 
και υπό συνθήκες κρίσης, πολλές 
επιχειρήσεις συνεχίζουν να επεν-
δύουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και 
να εκθέτουν τις πρωτοβουλίες 
τους στην δημόσια κρίση. Σε μία 
εποχή πληθωρισμού βραβεύσε-
ων, η Επιστημονική Επιτροπή και 
οι συμμετοχικές διαδικασίες επι-
λογής των βραβείων BRAVO, τους 
προσδίδουν την απαραίτητη αξιο-
πιστία.

Γιάννης Πανιάρας
Πρόεδρος Συμβουλίου ΣΕΒ
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ευθύμιος Βιδάλης                
Τέως Πρόεδρος Συμβουλίου ΣΕΒ

για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά 
μου για την εντυπωσιακή πρόο-
δο που έχει να επιδείξει η οργά-
νωση Quality Net Foundation με 
την ανάπτυξη του θεσμού BRAVO 
αυτά τα τρία χρόνια, απο την κοι-
νή μας εκκίνηση τον Απρίλιο 
του 2014, χρονιά που το BRAVO 
εντάχθηκε στην Πρωτοβουλία 
SUSTAINABLE GREECE 2020. 
Συγχαίρω την ηγεσία και όλη την 
ομάδα για τη διαρκή, συνεπή και 
αξιόλογη εδραίωση κοινωνικού 
διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων, 
τοπικής αυτοδιοίκησης και κοι-
νωνίας των πολιτών. Η κοινότη-
τα του θεσμού BRAVO που συνέ-
χεια πληθαίνει, μας βοηθάει σαν 
κοινωνία να επιδιώξουμε τη Βιώ-
σιμη Ανάπτυξη μέσω του τεκμη-
ριωμένου διαλόγου, σε μια κοι-
νωνία που δυστυχώς χαρακτηρί-
ζεται από έλλειμμα διαλόγου και 
αμοιβαίου σεβασμού των συνο-
μιλητών.

Ο θεσμός διαλόγου BRAVO μετρά 
ήδη 7 χρόνια επιτυχημένης πορεί-
ας και αποτελεί σημαντικό θεσμό. 
Η συμβολή του, τα τελευταία χρό-
νια, στην ανάπτυξη ενός πολυεπί-
πεδου διαλόγου με την ευρύτερη 
συμμετοχή κοινωνικών εταίρων 
υπήρξε θα έλεγα καθοριστική. 
Δίνει τη δυνατότητα να προβλη-
θούν καλές πρακτικές, οι οποίες 
μπορούν να αποτελέσουν πρό-
τυπα καινοτομίας και να διαδο-
θούν. Επίσης, δίνει τη δυνατότη-
τα προβολής μιας οικονομίας που 
αποσκοπεί στο κοινωνικό όφελος, 
μέσα από βιώσιμες επιχειρηματι-
κές δραστηριότητες, οι οποίες βα-
σίζονται στη συνέργεια των πολι-
τών και τη διακυβέρνηση με δια-
φάνεια, θέτοντας την καινοτομία 
και την πρωτοπορία στην υπηρε-
σία αυτού του στόχου.

Σοφία Κουνενάκη- 
Εφραίμογλου

Πρόεδρος ΕΣΕΔ
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O θεσμός διαλόγου BRAVO 
αποτελε ί  μ ία  κα ινο τόμα 
πρωτοβουλία, ένα πολύτιμο 
εργαλείο που επιχειρεί να φέρει 
πιο κοντά καλές πρακτικές 
και τεχνογνωσία σε θέματα 
βιώσιμης επιχειρηματικότητας 
και ανάπτυξης, να αναδείξει 
τις θετικές προσπάθειες και 
να τις επιβραβεύσει. Η τοπική 
αυτοδιοίκηση είναι ένας χώρος 
που έχει να επιδείξει καινοτόμες 
πρακτικές, αλλά έχει ακόμα 
μεγάλα περιθώρια αξιοποίησης 
και ενδείκνυται για την υιοθέτηση 
υγιών πολιτικών με στόχο τη 
βιωσιμότητα των πόλεων – 
τοπικών κοινωνιών αρκεί να 
προωθηθούν οι απαραίτητες 
μεταρρυθμίσεις όπως είναι η 
αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων, 
η απλοποίηση των διαδικασιών, η 
εξάλειψη των γραφειοκρατικών 
αγκυλώσεων.

Ο διάλογος «BRAVO» υπηρετεί 
έναν  πραγματ ικά  εθν ικό 
στόχο. Επιδιώκει να αναδείξει 
πρωτοβουλίες που στηρίζουν τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη της Χώρας, 
χωρίς την οποία θα είναι αδύνατο 
να ξεφύγει από την ύφεση, όποια 
και αν είναι η ελάφρυνση του 
χρέους. Οι πρωτοβουλίες που 
αναδεικνύει ο διάλογος «BRAVO» 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
στηρίζονται στα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της πατρίδας μας 
και στη συνεργασία μεταξύ του 
ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας 
των πολιτών και στη σωστή 
διαχείριση του πολιτισμικού και 
φυσικού πλούτου της Χώρας. 
Το ίδρυμα μας κινείται στην ίδια 
λογική και εργάζεται για μια 
δυνατή κοινωνία στηρίζοντας 
ανθρώπους και οργανώσεις που 
θέλουν και μπορούν να κάνουν την 
Ελλάδα καλύτερη. Γι’αυτό είμαστε 
συμπαραστάτες της προσπάθειας 
του Θεσμού «BRAVO».

Ο “Θεσμός διαλόγου BRAVO” απο-
τελεί σημείο αναφοράς των πιο 
σημαντικών πρωτοβουλιών Βι-
ώσιμης Ανάπτυξης της χώρας 
μας. Η έννοια αυτού του μοντέ-
λου ανάπτυξης προέρχεται από 
την ιδέα της κάλυψης των ανα-
γκών της σημερινής γενιάς, χω-
ρίς να διακυβεύεται το μέλλον 
των επόμενων γενεών. Η “Ελλά-
δα της κρίσης” έχει αναδείξει αμε-
τάκλητα την σημασία μιας βιώσι-
μης οικονομίας και κοινωνίας. Τα 
συμπεράσματα του φετινού δια-
λόγου αποτελούν για την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή σημαντική πηγή 
ενημέρωσης και έμπνευσης, κα-
θώς συνεχίζουμε το έργο στήρι-
ξης της οικονομικής ανάκαμψης 
της χώρας. 

Γεώργιος Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος 

Κ.Ε.Δ.Ε 

Δημήτρης
Βλαστός

Πρόεδρος, Ίδρυμα Μποδοσάκη

Πάνος Καρβούνης
Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Το ESDN υποστηρίζει και συγχαίρει 
το Θεσμό BRAVO στην Ελλάδα για τη 
συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει 
στο να εμπλέξει σε μια διαδικασία δι-
αλόγου μια μεγάλη κοινότητα κοινω-
νικών εταίρων με στόχο την βελτίω-
ση των προγραμμάτων και των πρω-
τοβουλιών βιώσιμης ανάπτυξης των 
οργανισμών στη χώρα. Με τον τρόπο 
αυτό,  ο Θεσμός συμβάλλει στη δημι-
ουργία μιας ευρύτερης κουλτούρας 
βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και ενός 
πλάνου συνεργασίας και δράσης σε 
εθνικό επίπεδο

Mr. Wolfram Tertschnig,
Mrs. Elisabeth
Freytag- Rigler

Co-Chairs, ESDN Steering Group
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Οι συγκρίσεις και οι αξιολογήσεις 
μπορεί να είναι επίπονες αλλά πά-
ντα είναι διαφωτιστικές! Στο πλαί-
σιο αυτό, εκτιμώ ιδιαιτέρως το Θε-
σμό BRAVO εφόσον δίνει τη ευ-
καιρία να αναλογιστεί κανείς την 
ποιότητα της λογοδοσίας και εμ-
μέσως την άμεση εφαρμογή της 
με την μορφή προγραμμάτων και 
δράσεων. Συνεπώς, οι επιχειρή-
σεις μαθαίνουν και δημιουργούν 
ένα καλύτερο μέλλον.

Günter Bachmann                     
Γεν. Γραμματέας,  German Council for                          

Sustainable Development 

Οι συνεργασίες στον επιχειρη-
ματικό τομέα και στην ευρύτερη 
κοινωνία είναι απαραίτητες αν θέ-
λουμε να προωθήσουμε στο μέ-
γιστο τους 17 Στόχους για τη Βιώ-
σιμη Ανάπτυξη. Το να μπορέσου-
με να προτεραιοποιήσουμε τους 
Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης 
μαζί δεν θα καταφέρουμε μόνο να 
διαχειριστούμε το ρίσκο ενός συ-
νεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου 
αλλά θα ανοίξουμε τους ορίζοντές 
μας και σε άλλες ευκαιρίες που 
αποτιμώνται στα 21 τρις ετησίως 
διεθνώς μέχρι το 2030. Ο Θεσμός 
Bravo Sustainability Dialogue 
αποτελεί μια τέτοιου είδους συ-
νεργασία- ένα σημαντικό εργα-
λείο για την εφαρμογή των Στό-
χων καθώς δουλεύουμε με ορί-
ζοντα το 2030.

Peter Baker   
President

World Business Council
for Sustainable Development
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13,3

13,1
6,7

Συνεργασίες

Κοινωνία

Περιβάλλον

Αγορά

Διακυβέρνηση

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

59,2
65,5

8,2
16,4

16,3
10,9

16,3

Κοινωνία

Περιβάλλον

Αγορά

Διακυβέρνηση

Οργανισμοί Κοινωνίας Πολιτών

13,8
15,1

28,1
25,6

22,2
26,7

19,8
22,1

16,2
10,5

Επιχειρήσεις

Συνεργασίες

Κοινωνία

Περιβάλλον

Αγορά

Διακυβέρνηση 2016
2015

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των 
δεδομένων συμμετοχής

Διάγραμμα  3.  Καταγραφή των ποσοστών συμμετοχής των πρωτοβουλιών ανά ομάδα 
(Επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνία Πολιτών) στους πέντε πυλώνες Βιώσιμης 
Ανάπτυξης. Οι Επιχειρήσεις και η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον 
πυλώνα των Συνεργασιών.

2016
2015

Από την αποτύπωση των πρωτοβουλιών και των δράσεων 
που συμμετείχαν στον διάλογο του BRAVO 2017 με προγράμ-
ματα που είχαν υλοποιηθεί από ̀ 1/1/2016 εώς 30/6/2017 από 
Επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνία Πολιτών, 
μπορούμε να δούμε μια ολοκληρωμένη εικόνα των τάσε-
ων στα προγράμματα Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσο-
νται στη χώρα μας. Όλες οι ομάδες που έδωσαν βαρύτητα  
στον πυλώνα της ο οποίος εμφανίζεται ενισχυμένος έναντι 
του 2015. Κοινή συνιστώσα αποτελεί η συστηματικότητα στην 
ανάπτυξη δράσεων προσανατολισμένων στην  και στην  και 
της Για τις  οι πυλώνες της Κοινωνίας και της Διακυβέρνη-
σης παρουσίασαν αυξητικές τάσεις στη συμμετοχή με αντί-
στοιχες δράσεις, ενώ σταθερά υψηλά στην προτίμησή τους 
διατηρούνται οι πυλώνες της Κοινωνίας και του Περιβάλλο-
ντος. Αντίθετα, στον πυλώνα των Συνεργασιών παρατηρού-
νται μικρές μειώσεις.

Αντίστοιχα, οι σταθερά προτιμούν την υλοποίηση πρωτοβου-
λιών συνυφασμένων με κοινωνικά ή περιβαλλοντικά θέμα-
τα. Ωστόσο, παρατηρείται μια σημαντική αύξηση σε δράσεις 
στον πυλώνα των  ενώ διπλασιάστηκε η συμμετοχή στον 
πυλώνα της  

Οι παρουσιάζουν μία μεγαλύτερη προτίμηση σε δράσεις στον 
πυλώνα της Κοινωνίας. Σε αυτό θα πρέπει να συνυπολογι-
στεί το γεγονός ότι οι συμμετοχές προέρχονται κυρίως από 
κοινωνικές και λιγότερο από περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Για τα προγράμματα που συμμε-
τείχαν στο BRAVO 2016, κοινή συ-
νιστώσα όλων των ομάδων ήταν 
η συστηματικότητα στην ανάπτυ-
ξη δράσεων προσανατολισμένων 
στον πυλώνα Διακυβέρνησης, με 
έμφαση την πάταξη της διαφθοράς 
και την προώθηση της διαφάνειας 
και της λογοδοσίας.

2016
2015
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9,3%

Τα κυριότερα θέµατα που απασχόλησαν στον πυλώνα της ∆ιακυβέρνησης

32,5% 27,9%

∆ηµόσιες Παρεµβάσεις

Αντιµετώπιση της ∆ιαφθοράς

∆ιάλογος µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη

Πυλώνας ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Η ψηφιακή επανάσταση έχει αλλάξει και την έννοια 
της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, ενσωματώνο-
ντας οικονομικούς μαζί με περιβαλλοντικούς και αν-
θρώπινους παράγοντες στα μοντέλα ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων. 

Ο  Όμιλος ΟΤΕ πρωταγωνιστεί στον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό της Ελλάδας, ως ο μεγαλύτερος επενδυ-
τής στις τηλεπικοινωνίες και τις νέες τεχνολογίες. Από 
το 2012, έχουμε επενδύσει πάνω από 2 δισ. ευρώ για 
την ανάπτυξη του δικτύου μας οπτικών ινών, ενώ 
έως το 2020, προγραμματίζουμε επιπλέον επενδύ-
σεις της τάξης των 1,5 δισ. ευρώ. 

Στον Όμιλο ΟΤΕ, αξιοποιούμε την τεχνολογία, ώστε 
να βελτιώνουμε συνεχώς τη θετική μας συνεισφο-
ρά στην κοινωνία και το περιβάλλον. Με τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες μας, τις δράσεις μας για τις κοινω-
νικά ευαίσθητες ομάδες και την ανάπτυξη των ψη-
φιακών δεξιοτήτων των πολιτών, τις πρωτοβουλίες 
μας για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυ-
πώματος, τη συμμετοχή μας στην έρευνα και την και-
νοτομία, αλλάζουμε την καθημερινότητα των συμπο-
λιτών μας και γινόμαστε φορείς της εξέλιξης.

Ντέπη Τζιμέα 
Executive Director Εταιρικής 

Επικοινωνίας, Ομίλου ΟΤΕ

Δείτε πρωτοβουλίες του Οργανισμού στον πυλώνα: 

Ο κόσμος μας, καλύτερος

www.cosmote.gr
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Στον πυλώνα της Διακυβέρνησης παρατηρεί-
ται ότι για το 2016 οι Επιχειρήσεις πλέον ανα-
γνωρίζουν τη σημασία της δημοσιοποίησης 
δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας για τη βελ-
τίωση της ανταγωνιστικότητας και της  εξω-
στρέφειας τους.

Αντιθέτως, οι Οργανισμοί της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης δίνουν μεγαλύτερη έμφαση 
στην ανάπτυξη διαλόγου με τα ενδιαφερόμε-
να μέρη τους, γεγονός που δικαιολογείται και 
από την δραστηριότητα τους, με τους Οργανι-
σμούς της Κοινωνίας Πολιτών να δείχνουν 
ενδιαφέρον στην υλοποίηση δημόσιων πα-
ρεμβάσεων.

Τις πρακτικές και πρωτοβουλίες που αφο-

ρούν στο σύστημα διακυβέρνησης ενός Ορ-

γανισμού.

Πρακτικές για την καταπολέμηση της δια-

φθοράς (Corruption), την προώθηση της  δι-

αφάνειας (Transparency) και της λογοδοσίας 

(Accountability). Ανάπτυξη Πλαισίου Αρχών 

και Λειτουργίας που ανταποκρίνεται στις δια-

στάσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ανάλυση ευ-

καιριών, κινδύνων και ποιοτικών/ποσοτικών 

στόχων για τις κυριότερες δραστηριότητες του 

Οργανισμού, συστηματοποιημένες πρακτικές 

ανάπτυξης διαλόγου (Stakeholder Dialogue) 

με το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών του 

(Stakeholders & Shareholders), κανόνες και 

διαδικασίες για την εφαρμογή στρατηγικής Βι-

ώσιμης Ανάπτυξης και σύνδεσή της με τα ου-

σιώδη θέματα του Οργανισμού.

Τι αφορά;

Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 εταιρειών Ομίλου ΟΤΕ

http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/o-kosmos-mas-kalyteros-
http://www.hellas-gold.com
https://www.cosmote.gr/otegroup/
www.okosmosmaskalyterosgr-microsite-ap.528.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/o-kosmos-mas-kalyteros-wwwokosmosmaskalyterosgr-microsite-ap.528.html


Επιχειρήσεις Τοπική Αυτοδιοίκηση

Κοινωνία Πολιτών

22,2 18,5

18,5
40,7

62,5

25

12,5

50

25

25

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης 
Λειτουργίας
Δημόσιες Παρεμβάσεις

Διάγραμμα 4.  Ποσοστό συμμετοχής της ομάδας (Επιχειρήσεις, Τοπικής 
Αυτοδιοίκηση, Κοινωνία Πολιτών) στις κατηγορίες του πυλώνα της Διακυβέρνησης

Για την πάταξη της διαφθοράς οι δράσεις των Επιχειρήσεων υπερίσχυσαν των υπο-
λοίπων ομάδων (ΟΤΑ, ΜΚΟ) σε ποσοστό 40.7%, ακολούθησε με λιγότερες η Κοινωνία 
των Πολιτών σε ποσοστό 25% και τέλος η Τοπική Αυτοδιοίκηση με το 12.5%.

Οι Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρωτοστάτησαν στη κατηγορία της ανάπτυ-
ξης διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα κοινά τους με 62.5% και ακολουθούν οι Οργανισμοί 
της Κοινωνίας Πολιτών με 25% και οι Επιχειρήσεις με 18.5%.

Τέλος, οι Επιχειρήσεις έδωσαν έμφαση στην ανάπτυξη στρατηγικής Βιώσιμης Ανά-
πτυξης, που συνδέεται με τη βελτίωση των συστημάτων διακυβέρνησης των Οργανι-
σμών ή την αλλαγή προσανατολισμού της στρατηγικής με τρόπο που να προωθούνται 
εν πράγμασι οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στην κατηγορία για τη Στρατηγική Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης και την δημοσιοποίηση της Υπεύθυνης Λειτουργίας ανταποκρίθηκαν 
τόσο οι Επιχειρήσεις όσο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά 18.5% και 25% αντίστοιχα.
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Τα κυριότερα θέµατα που απασχόλησαν στον πυλώνα της Αγοράς"

25%10,6% 2,1%

∆ιαχείριση και ενεργοποίηση εθελοντών

Εξυπηρέτηση του Πολίτη

Προώθηση της Καινοτοµίας

Αναλύοντας τον πυλώνα της Αγοράς οι Επιχειρή-
σεις δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη προώθηση της 
καινοτομίας με ποσοστό 33%, ακολουθούν οι δρά-
σεις που αναπτύσσουν ως προς την «Ευθύνη προ-
ϊόντων/υπηρεσιών» με 15.2% και σε ακόμη μικρό-
τερα ποσοστά  για τις υπόλοιπες κατηγορίες όπως 
για την Υπεύθυνη Κατανάλωση, Υπεύθυνες  Προ-
μήθειες, Caused – related Προγράμματα και Social  
Mάρκετινγκ, Διαχείριση εθελοντών.

Αντίθετα, οι Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης έδωσαν έμφαση στη παρουσίαση προγραμμά-
των που αφορούν στην Εξυπηρέτηση του Πολίτη 
σε ποσοστό 71.4% και την προώθηση της Καινο-
τομίας και της Υπεύθυνης Λειτουργίας κατά 14.3%. 

Τις πρωτοβουλίες και δράσεις που 

αναπτύσσονται για τη προώθηση του 

υπεύθυνου marketing, την υπεύθυ-

νη κατανάλωση και τη δημιουργία 

πράσινων ή υπεύθυνων προϊόντων. 

ανάπτυξη προγραμμάτων cause – 

related και social marketing, δημό-

σιων παρεμβάσεων αλλά και πρακτι-

κών που συμβάλλουν στη δημιουρ-

γία δικτύου υπεύθυνων προμηθειών 

(Responsible Procurement) και βιώ-

σιμου δικτύου διανομής (Responsible 

Supply Chain), αλλά και τη γενικότε-

ρη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και 

εξυπηρέτηση του καταναλωτή/ πολίτη. 

Τι αφορά;Πυλώνας ΑΓΟΡΑΣ
Η ενσωμάτωση των αρχών και πρακτικών της Βιώ-

σιμης Ανάπτυξης στο πυλώνα της Αγοράς διαμορφώ-

νει τις σχέσεις αλληλεπίδρασης με τους stakeholders, 

αποτελώντας βάση δημιουργικής αναφοράς για την 

προοπτική ενός επιχειρηματικού οργανισμού. Για την 

INTERAMERICAN, αποτελεί επιλογή στρατηγικής ση-

μασίας για το business plan, καθοριστική στην προ-

σπάθεια να δημιουργεί ο οργανισμός αξία για όλους 

τους ενδιαφερόμενους από θέση ηγετική στην ασφα-

λιστική βιομηχανία. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα εκ-

συγχρονιστικό μετασχηματισμό διαρκείας, που πραγ-

ματοποιείται με συνεχή αναζήτηση και εφαρμογή αν-

θρωποκεντρικών καινοτομιών σε προϊόντα, υπηρε-

σίες και διαδικασίες. Οι εν λόγω αρχές και πρακτικές 

ευνοούν την καλλιέργεια μιάς εταιρικής κουλτούρας 

για την υπευθυνότητα, που ενισχύει την εμπιστοσύ-

νη προς τον οργανισμό και τη θέση του στην Αγορά.

Γιάννης Ρούντος 
Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων

& Εταιρικής Υπευθυνότητας, Ομίλου
INTERAMERICAN

www.interamerican.gr
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Δείτε πρωτοβουλίες του Οργανισμού στον πυλώνα: 

Εσωτερικό μοντέλο για τη βέλτιστη διαχείριση επιχειρηματικών αποφάσεων και κινδύνων

http://www.hellas-gold.com
http://www.interamerican.gr/
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/o-kosmos-mas-kalyteros-
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/eswteriko-montelo-gia-th-beltisth-diaxeirish-epixeirhmatikwn.1150.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/eswteriko-montelo-gia-th-beltisth-diaxeirish-epixeirhmatikwn.1150.html


Επιχειρήσεις Τοπική Αυτοδιοίκηση

Κοινωνία Πολιτών

9,1
71,4

14,3

14,3

Διάγραμμα 5.  Ποσοστό συμμετοχής της ομάδας (Επιχειρήσεις, Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, Κοινωνία Πολιτών) στις κατηγορίες του πυλώνα της Αγοράς.

9,1

9,1

6,1

6,1

9

15,1

3

12,5

12,5

25

50

Προώθηση της Καινοτομίας

Υπεύθυνες Προμήθειες

Διαχείρηση θεμάτων καταναλωτών/
πελατών/κοινού
Ευθύνη προϊόντων/υπηρεσιών

Υπεύθυνη κατανάλωση

Caused-related προγράμματα & social 
μαρκετινγκ
Προώθηση της Υπεύθυνης Λειτουργίας

Διαχείριση και ενεργοποίηση εθελοντών

Εξυπηρέτηση του πολίτη

Οι Οργανισμοί της Κοινωνίας Πολιτών επικεντρώθηκαν σε προγράμματα Διαχείρι-
σης και Ενεργοποίησης Εθελοντών σε ποσοστό 50%, ενώ το 12.5% αφορά τις Υπεύθυ-
νες Προμήθειες και την Υπεύθυνη Λειτουργία.

Από όλες τις κατηγορίες του πυλώνα της Αγοράς φαίνεται ότι όλες οι ομάδες ανέπτυ-
ξαν πρωτοβουλίες που σχετίζονται κυρίως με τη Προώθηση της Καινοτομίας, την Εξυ-
πηρέτηση του Πολίτη και την προώθηση της Υπεύθυνης Λειτουργίας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι Επιχειρήσεις εμφάνισαν μεγαλύτερη ποικιλία προγραμ-
μάτων στις διάφορες κατηγορίες του πυλώνα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες.
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33,3



Χρήση Φυσικών Πόρων
&

∆ιαχείριση Αποβλήτων

22,4%

Προστασία
Οικοσυστηµάτων
& Βιοποικιλότητας

10,3%

Ανάπτυξη Ενεργειών
Αφύπνισης & Ενηµέρωσης

για το Περιβάλλον

13,8%

Πυλώνας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τη βιώσιμη ανάπτυξη της Β.Α. Χαλ-
κιδικής και της Ελλάδας. Αδιαπραγμάτευτη προτεραι-
ότητα μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και 
η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων μας. 
Επιδιώκουμε τη μεγέθυνση της αναπτυξιακής συνει-
σφοράς μας και την ταυτόχρονη μείωση του περιβαλ-
λοντικού μας αποτυπώματος έμπρακτα: 

•  Σχεδιάσαμε τα έργα με βάση την αρχή της μικρό-
τερης δυνατής κατάληψης επιφάνειας.

•  Ολοκληρώσαμε ένα μεγάλο περιβαλλοντικό έργο, 
απομακρύνοντας μεταλλευτικά κατάλοιπα προηγού-
μενων δεκαετιών από την περιοχή της Ολυμπιάδας 

•  Έχουμε ιδρύσει την Ελληνικά Φυτώρια ΑΕ με σκο-
πό την επιτόπου παραγωγή ενδημικών φυτών για τις 
επιμέρους αποκαταστάσεις

•  Εφαρμόζουμε εκτενές Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 
Παρακολούθησης στην ευρύτερη περιοχή: https://
www.youtube.com/watch?v=xIkzBWosGgc&t=22s

Κώστας Γεωργαντζής 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας & ΕΚΕ, 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Δείτε πρωτοβουλίες του Οργανισμού στον πυλώνα: 

www.hellas-gold.com
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Tις συστηματοποιημένες δράσεις και πρω-
τοβουλίες που συνδέονται με την περιβαλ-
λοντική διαχείριση των Οργανισμών.

Η συμμόρφωση με περιβαλλοντικά πρότυ-
πα και όρους, η αντιμετώπιση της κλιματι-
κής αλλαγής, οι αειφόρες μέθοδοι διαχεί-
ρισης του περιβάλλοντος και οι πρακτικές 
μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος. 

Καλές πρακτικές σε θέματα χρήσης φυ-
σικών πόρων, μείωσης εκπομπών αερί-
ων θερμοκηπίου, διαχείρισης στερεών και 
υγρών αποβλήτων, προστασίας των οικο-
συστημάτων και της βιοποικιλότητας, βιώ-
σιμης γεωργίας, βιώσιμων μεταφορών και 
βιώσιμης κινητικότητας, βιώσιμης αστικής 
δόμησης και πολεοδομικού σχεδιασμού, 
αφύπνισης και ενημέρωσης για το Περι-
βάλλον.

Αναλύοντας τον πυλώνα του Περιβάλλοντος 
βλέπουμε ότι οι Επιχειρήσεις έχουν καλύψει 
όλο το εύρος των θεματικών κατηγοριών, ενώ 
ιδιαίτερη έμφαση δίνουν σε προγράμματα που 
προσανατολίζονται στην Διαχείριση των Φυσι-
κών Πόρων (27%), τη Χρήση Φυσικών Πόρων 
(21.6%) αι την Κλιματική Αλλαγή (21.6%).

Για  την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Χρήση Φυσι-
κών Πόρων και η Διαχείριση Αποβλήτων κα-
θώς και η Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης και 
Ενημέρωσης είναι ενότητες με το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό ανάπτυξης προγραμμάτων και κυ-
μαίνεται από 23.5% έως 29.4%, ενώ ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζουν οι ενέργειες για τη Βιώσι-
μη Αστική Δόμηση με 11.76%.

Τι αφορά;

Περιορισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

https://www.youtube.com/watch?v=xIkzBWosGgc&t=22s 
https://www.youtube.com/watch?v=xIkzBWosGgc&t=22s 
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/periorismos-periballontikoy-apotypwmatos.1130.html
observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/o-kosmos-mas-kalyteros-wwwokosmosmaskalyterosgr-microsite-ap.528.html 
http://www.hellas-gold.com
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/periorismos-periballontikoy-apotypwmatos.1130.html


Επιχειρήσεις Τοπική Αυτοδιοίκηση

Κοινωνία Πολιτών

Διάγραμμα 6.  Ποσοστά συμμετοχής της ομάδας (Επιχειρήσεις, Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, Κοινωνία Πολιτών) στις κατηγορίες του πυλώνα του Περιβάλλοντος.

50

Διαχείριση Πόρων

Χρήση Φυσικών Πόρων & Διαχείριση
Αποβλήτων
Εκπομπές Αερίων & Κλιματική Αλλαγή

Προστασία των Οικοσυστημάτων
& της Βιοποικιλότητας
Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & 
Ενημέρωσης για το Περιβάλλον
Βιώσιμες Μεταφορές και Βιώσιμη 
Κινητικότητα
Βιώσιμη Γεωργία

50

13,5
5,4 2,7

27

21,621,6

8,1

11,76

29,41

11,76

17,65

23,53 5,88

Όσον αφορά την  Κοινωνία Πολιτών εστίασε τη συμμετοχή της στην 
παρουσίαση δράσεων για τη Προστασία των Οικοσυστημάτων και 
της Βιοποικιλότητας σε ποσοστό 50% και άλλο τόσο στην Ανάπτυξη 
Ενεργειών Αφύπνισης και Ενημέρωσης για το Περιβάλλον.

Οι Επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί της Κοινωνίας Πολιτών καταγρά-
φηκαν ως οι ομάδες που εμφάνισαν μεγαλύτερη ποικιλία προγραμ-
μάτων στον πυλώνα του Περιβάλλοντος.
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ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 25 ΑΙΩΝΩΝ

Προετοιμάζουμε την επανέναρξη της παραγωγής στην Ολυμπιάδα 
και διασφαλίζουμε την εξέλιξη της μεγαλύτερης επένδυσης στην Ελλάδα με:

Σεβασμό
στο περιβάλλον και τον άνθρωπο

Ανάπτυξη
και ευημερία για τον τόπο

Παραγωγική
δυναμική για την Ελλάδα

Επενδύουμε στο μέλλον



Τα κυριότερα θέµατα που απασχόλησαν στον πυλώνα της Κοινωνίας

20,2% 2,1%

Προώθηση της Καινοτοµίας

7,4% 10,6%

Τις πρακτικές που αναπτύσσονται με στόχο την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της συμ-
βολής στην άμβλυνση ουσιωδών  κοινωνικών 
προβλημάτων.

Πρακτικές που αφορούν τη βελτίωση της ποιότη-
τας της ζωής, τις ίσες ευκαιρίες και την καταπολέ-
μηση των διακρίσεων, την ανάπτυξη προγραμμά-
των Υγείας & Ασφάλειας, την ένταξη νέων και μέ-
σης ηλικίας ανέργων και ενίσχυση της απασχο-
λησιμότητας, την εξειδικευμένη κατάρτιση του ερ-
γατικού δυναμικού και την υποστήριξη της ισορ-
ροπίας επαγγελματικού και προσωπικού χρόνου.

Πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την αντιμετώπι-
ση της ανεργίας, τη στήριξη ευαίσθητων κοινωνι-
κών ομάδων, την προαγωγή της υγείας, την κα-
ταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Πρακτικές που συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών (τουριστική & 
πολιτιστική ανάπτυξη, συμβολαιακή γεωργία κλπ) 
και την υλοποίηση δράσεων για τους μετανάστες.

Από την ανάλυση των συμμετοχών του πυλώ-

να Κοινωνία προκύπτει ότι δόθηκε έμφαση από 

όλες τις ομάδες στα προγράμματα για την Υγεία και 

Ασφάλεια, Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά Βίου Μά-

θηση και την βελτίωση της Ποιότητας Ζωής.

Οι Επιχειρήσεις έδωσαν ιδιαίτερο βάρος στα προ-

γράμματα που αφορούν την Εκπαίδευση- Νέα Γε-

νιά- Διά Βίου Μάθηση (25.5%) και τη Βελτίωση της 

Ποιότητας Ζωής (23.4%) και σε μικρότερο ποσοστό 

συμμετείχαν σε προγράμματα Υγείας και Ασφά-

λειας (19.1%), Ενίσχυση των Τοπικών Κοινωνιών 

(8.5%) και κάτω του 6% στην Ανάπτυξη Δράσεων 

για τους Μετανάστες/ Αιτούντες άσυλο, Δράσεων 

Εθελοντισμού, Ίσων Ευκαιριών και Καταπολέμη-

σης Διακρίσεων, Ισορροπίας μεταξύ Προσωπικής 

και Επαγγελματικής Ζωής και Ανθρωπίνων Δικαι-

ωμάτων. προσωπικής και Επαγγελματικής Ζωής 

και Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Τι αφορά;Πυλώνας ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στην WIND πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι εταιρείες 
οφείλουν να ενσωματώνουν στην καθημερινή τους 
επιχειρηματική δράση μια πολύπλευρη στρατηγική 
Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία απευθύνεται τόσο 
στους ανθρώπους ως αυτόνομες μονάδες, όσο και 
ευρύτερα στην κοινωνία ως σύνολο. Και αυτήν την 
πεποίθηση την κάνουμε πράξη καθημερινά. Η υιο-
θέτηση υπεύθυνων επιχειρηματικών πολιτικών και 
πρακτικών δεν αποτελεί μία απλή επιλογή ή μια συμ-
βατική υποχρέωση μας, αλλά περισσότερο μία προ-
τεραιότητα ενταγμένη στην ευρύτερη στρατηγική, μέ-
ρος του DNΑ μας. Στο πυρήνα μιας τέτοιας στοχοθέ-
τησης πιστεύουμε ότι οι δραστηριότητές μας και η ευ-
ρύτερη πολιτική μας προσδιορίζονται με γνώμονα τη 
βιώσιμη ανάπτυξη.

Γιώργος Τσαπρούνης 
Ανώτερος Διευθυντής
Εταιρικών Σχέσεων,

WIND

Δείτε πρωτοβουλίες του Οργανισμού στον πυλώνα: 

Το Μυστικό της Ανάφης

www.wind.gr
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http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/mystiko-ths-anafhs.1185.html
http://www.hellas-gold.com
https://www.wind.gr/


Οι Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προώθησαν επίσης πρωτοβουλίες για 

την Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά Βίου Μάθηση και για την Ενίσχυση των Τοπικών 

Κοινωνιών σε ισοποσοστιαία βάση, ενώ υλοποίησαν σε μεγαλύτερο ποσοστό (55.6%) 

δράσεις για τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Πολιτών.

Τέλος, οι Οργανισμοί της Κοινωνίας Πολιτών συμμετείχαν με προγράμματα που το 

μεγαλύτερο μέρος τους αφορούσε  τη Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής (21%), 

ενώ με ποσοστά μικρότερα του 17% επένδυσε στη προώθηση δράσεων όπως τα Προ-

γράμματα Υγείας και Ασφάλειας, η Εκπαίδευση- Νέα Γενιά- Διά Βίου Μάθηση, κλπ.

Διάγραμμα  7.  Ποσοστά συμμετοχής της ομάδας (Επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
Κοινωνία Πολιτών) στις κατηγορίες του πυλώνα της Κοινωνίας.

 

Επιχειρήσεις Τοπική Αυτοδιοίκηση

25,5

6

2,1

23,4
24,3

2,12,1

19,1

4
8,5

6

55,6

5
5,6

5,6

11,1

11,1

Ίσες ευκαιρίες & καταπολέμηση διακρίσεων

Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής & επαγγελματικής 
ζωής
Δράσεις εθελοντισμού

Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ανάπτυξη δράσεων για τους μετανάστες/αιτούντες άσυλο

 

Κοινωνία Πολιτών

14

10 10,3

17,2

3,4
3

13,8
6,9

21,4
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Βελτίωση ποιότητας ζωής

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω
της κοινωνικής οικονομίας
Εκπαίδευση-Νέα Γενιά-Διά βίου μάθηση

Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών

Ένταξη ανέργωνμέσης ηλικίας στην αγορά εργασίας & 
ενίσχυση της απασχολησιμότητας
Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας



Ποσοστό ανάπτυξης Συνεργασιών µε άλλους φορείς ανά οµάδα

13%4%

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Επιχειρήσεις

Ο πυλώνας των Συνεργασιών δεν αποτελείται από θε-
ματικές ενότητες. Η ανάλυση που ακολουθεί αφορά το 
σύνολο των συμπράξεων μεταξύ Ιδιωτικού και Δημόσι-
ου Τομέα για τις δύο ομάδες, των Επιχειρήσεων και των 
Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε αυτόν τον πυλώνα η Κοινωνία Πολιτών δεν συμμε-
τέχει δεδομένου ότι το σύνολο της δράσης τους στηρίζε-
ται στη συνεργασία με άλλους φορείς.

Παρά το γεγονός ότι οι συνεργασίες - συμπράξεις δεν 
είναι τόσο ανεπτυγμένες στη χώρα μας, παρατηρούνται 
κάθε χρόνο όλο και περισσότερες συνέργειες μεταξύ των 

Πρωτοβουλίες και δράσεις που ανα-

πτύχθηκαν μέσα από τη συνεργασία 

Φορέων με συμπράξεις Ιδιωτικού και 

Δημόσιου Τομέα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην  ανά-

πτυξη δράσεων μεταξύ Επιχειρήσε-

ων/ Φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης και Κοινωνίας Πολιτών/ ΜΚΟ 

που καλύπτουν εθνικές/ τοπικές ανά-

γκες και προωθούν τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής στη χώρα μας.

Τι αφορά;Πυλώνας ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι συνεργασίες είναι το κλειδί για τη βιώσιμη ανά-

πτυξη και την περίοδο που διανύουμε είναι ακόμα 

πιο επιτακτική η ανάγκη εμπέδωσης μίας κουλτού-

ρας συμπράξεων. Μιας αντίληψης που υπαγορεύει 

την ανάληψη πρωτοβουλιών από όσους μοιράζονται 

κοινές αξίες, πάνω σε συγκεκριμένους μακροπρό-

θεσμους στόχους και δεσμεύσεις, με την παραδοχή 

ότι γίνονται όλοι καλύτεροι μέσα από τις συνέργειες. 

Με αυτό το πιστεύω, ότι δηλαδή Μαζί μπορούμε να 

κάνουμε περισσότερα, λειτουργούμε και εμείς στην 

Coca-Cola Τρία Έψιλον. Έτσι, όλα τα βασικά μας προ-

γράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, όπως το YOUTH 

Empowered και Το Σχολείο που Θέλεις,  βασίζονται 

σε συνεργασίες που μεγιστοποιούν το όφελος για τις 

τοπικές κοινωνίες και ειδικότερα για τη νέα γενιά. 

Αλέξανδρος Παπαδάκης 
External & Community Affairs Manager, 

Coca-Cola Τρία Έψιλον

Δείτε πρωτοβουλίες του Οργανισμού στον πυλώνα: 

Το Σχολείο που Θέλεις
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gr.coca-colahellenic.com

http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/sxoleio-poy-8eleis.921.html
https://gr.coca-colahellenic.com


Διάγραμμα 8.  Παρουσίαση ποσοστού συμμετοχής σε Πρωτοβουλίες Συνεργασιών από 
Επιχειρήσεις και Τοπική Αυτοδιοίκηση για δύο συνεχόμενα έτη, το 2015 και το 2016.

Συνεργασία με άλλους 
φορείς

Συνεργασία με 
άλλους φορείς

13

23

4

11

2015

2016

Επιχειρήσεις Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οργανισμών συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, για τις Επιχειρήσεις διαπιστώθηκε μια αύξηση των συνεργα-
σιών με άλλους Φορείς κατά 10% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος 2015, 
αλλά και των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ποσοστό 7%.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στο συγκεκριμένο πυλώνα η ανάπτυξη των 
συνεργασιών από την πλευρά του Ιδιωτικού Τομέα ήταν τριπλάσιου βαθμού 
σε σχέση με των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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 «Το Σχολείο που θέλεις»: σχολική κοινότητα, δημοτικές αρχές, τοπική κοινωνία και 
ιδιωτικός τομέας πετυχαίνουν ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον για τη νέα γενιά.

Εδώ και 6 χρόνια, από το 2012, η Coca-Cola Τρία Έψιλον 
δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς 
και την τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης να 
διεκδικήσουν και να πετύχουν ένα καλύτερο και 
ασφαλέστερο σχολικό περιβάλλον, μέσα από το 
πρόγραμμα «Το Σχολείο που θέλεις». Σκοπός του 
προγράμματος είναι να ανταποκριθεί στις αυξημένες 
τοπικές ανάγκες για τη βελτίωση των σχολικών 
υποδομών, μέσα από τη λειτουργική και αισθητική 
αναβάθμιση σχολικών κτιρίων που αναλαμβάνει εξ’ 
ολοκλήρου η εταιρεία σε συνεννόηση με τη σχολική 
κοινότητα. 

Το πρόγραμμα βασίζεται εξολοκλήρου στην 
κινητοποίηση και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
και στην υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς 
ξεκινά κάθε Άνοιξη με ανοιχτή πρόκληση συμμετοχής 
προς όλα τα σχολεία του Πολεοδομικού Συγκροτήματος 
στους δήμους όπου ανήκουν και το νικητήριο σχολείο 
αναδεικνύεται το καλοκαίρι με ανοιχτή ψηφοφορία. 

Ειδικότερα το 2017, το πρόγραμμα συγκέντρωσε 
περισσότερα υποψήφια σχολεία από κάθε άλλη 
φορά. Συνολικά 20 σχολεία από τους Δήμους 
Θεσσαλονίκης, Κορδελιού – Ευόσμου και Πυλαίας – 
Χορτιάτη διεκδίκησαν την ψήφο του κοινού ώστε να 
ανακαινιστούν και να προσφέρουν ένα πιο όμορφο, 
φιλικό και ασφαλές σχολικό περιβάλλον για μαθητές 
και εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, η φετινή συμμετοχή 
στην ψηφοφορία ξεπέρασε κάθε προσδοκία αλλά και 
προηγούμενο δημιουργώντας ατμόσφαιρα χαράς και 
ενθουσιασμού σε όλη την πόλη. Νικητής αναδείχθηκε το 

14ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνοντας 23.163 
ψήφους με το 87ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης να 
ακολουθεί στη δεύτερη θέση της κατάταξης με 22.302 
ψήφους. 

Μάλιστα, καθώς η κινητοποίηση των δύο σχολικών 
κοινοτήτων ήταν τόσο μεγάλη (τριπλάσια συμμετοχή 
στην ψηφοφορία σε σχέση με τις περασμένες χρονιές) 
και η κοινή επιθυμία των σχολείων της Θεσσαλονίκης να 
εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους, 
έφερε κοντά τα δύο σχολεία, η Coca-Cola Τρία Έψιλον 
τροποποίησε τον αρχικό σχεδιασμό της αποφασίζοντας 
να ανακαινίσει και τα δύο σχολεία. Το 14ο Γυμνάσιο 
Θεσσαλονίκης έχει υποδεχθεί ήδη τους μαθητές του 
σαν καινούργιο ενώ εντός της σχολικής χρονιάς 2017-
2018 θα ανακαινιστεί και το 87ο Δημοτικό Σχολείο 
Θεσσαλονίκης. 

Το Πρόγραμμα αντανακλά τη μακροχρόνια δέσμευση 
της Coca-Cola Τρία Έψιλον να βρίσκεται σταθερά και 
έμπρακτα δίπλα στη νέα γενιά. Μέχρι σήμερα, μέσω του 
προγράμματος, έχουν ανακαινιστεί 14 σχολικά κτίρια στη 
Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, με τη συνολική επένδυση 
να αγγίζει τα 1,4 εκ. ευρώ, βελτιώνοντας τη σχολική 
καθημερινότητα περισσότερων από 5.000 μαθητών και 
εκπαιδευτικών κάθε χρόνο. Οι επισκευαστικές εργασίες, 
που επικεντρώνονται στην αποκατάσταση οικοδομικών 
και λειτουργικών προβλημάτων, πραγματοποιούνται 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μετά το τέλος της 
σχολικής χρονιάς, και ολοκληρώνονται πριν από την 
έναρξη της νέας, ώστε το σχολείο να παραδίδεται 
πανέτοιμο σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ
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Θεσμικοί Φορείς Επιχειρήσεις Τοπική
Αυτοδιοίκηση

Ακαδημαϊκή
Κοινότητα

Κοινωνία
Πολιτών

Μία εκδήλωση με 465 συμμετέχοντες

12% 48% 11% 8% 21%

Αναδεικνύουμε τις πρωτοβουλίες 
που δημιουργούν την ΕΛΛΑΔΑ 
του ΑΥΡΙΟ

Χρήστος Ζερεφός 
Ακαδημαϊκός

Ο Ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός τίμησε το Θεσμό BRAVO με τη συμμετοχή του 
ως κεντρικός ομιλητής της ετήσιας Εκδήλωσης. Αναφέρθηκε στη Βιώσιμη Ανά-
πτυξη υπό το πρίσμα της συνεργασίας του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και 
κατά τη διάρκεια του λόγου του τόνισε: «Σήμερα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
έχει προσδιορίσει 17 στόχους που πρέπει να ικανοποιηθούν για μια επιτυχή Βιώ-
σιμη Ανάπτυξη. Οι στόχοι είναι μεγαλεπήβολοι και θα μπορούσε κανείς να πει ότι 
πολύ δύσκολο δεν είναι να πραγματοποιηθούν όσο το να ελεγχθούν ως προς την 
εφαρμογή τους, ελλείψει ανάλογων μηχανισμών εντατικής παρακολούθησης. Ένα 
είναι το βέβαιον, ότι η δημιουργία βιώσιμων συνειδήσεων και η συνεργασία ιδιω-
τικού και δημόσιου τομέα μπορεί να γίνει μόνο με την καλλιέργεια της παιδείας και 
οι πρακτικές του εθελοντισμού και της σημασίας του περιβάλλοντος θα πρέπει να 
αποτελέσουν μέρος της ηθικής του 21ου αιώνα».

Για ακόμη μία χρονιά, η ετήσια Εκδήλωση του θεσμού 
BRAVO αναδεικνύει και επιβραβεύει πρωτοβουλίες και 
προγράμματα Βιώσιμης Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, Ορ-
γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνίας Πολι-
τών υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας, την 
πολυσυμμετοχικότητα και τη σύμπραξη όλων των ενερ-
γών πυρήνων της Ελληνικής κοινωνίας με στόχο τη δη-
μιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος.

Η πολύμηνη διαδικασία του κοινωνι-
κού διαλόγου BRAVO 2017 ολοκληρώ-
θηκε με μια λαμπρή εκδήλωση  την Πέ-
μπτη 25 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών, η οποία συγκέντρωσε 500 
συμμετέχοντες, εκπρόσωπους επιχει-
ρήσεων, επιχειρηματικών και επαγγελ-
ματικών φορέων, εμπορικών επιμελη-
τηρίων, της ακαδημαϊκής και επιστη-
μονικής κοινότητας, της κοινωνίας πο-
λιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
των θεσμικών φορέων. 

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας Εκδήλωσης BRAVO 2017 ανακοινώθηκαν και επιβραβεύ-
τηκαν οι πρωτοβουλίες εκείνες των Επιχειρήσεων, των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών που ξεχώρισαν έπειτα από μια πολύμηνη διαδικασία 
διαλόγου και εμπλοκής συμμετόχων μέσα από το θεσμό με στόχο να ενημερωθεί το κοι-
νό σχετικά με τις δράσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσουν, δίνοντας ιδιαίτερη βα-
ρύτητα στις συνεργασίες και στις συμπράξεις μεταξύ των οργανισμών και ενθαρρύνοντας 
και άλλους οργανισμούς να αναπτύξουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Στη διάρκεια της ετήσιας Εκδήλωσης BRAVO 2017 τέθηκε ένας γενικότερος προβλημα-
τισμός: «Με ποιό ΟΡΑΜΑ, με ποιές  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ και  με ποιές ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ μπορούμε 
να συμβάλλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στη δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο;»

Παράλληλα, απονεμήθηκαν για πρώτη φορά οι Τιμητικές Διακρίσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης 
σε πρόσωπα ή/ και φορείς που προάγουν ενεργά τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης 
και έχουν συμβάλλει ουσιαστικά με το κοινωνικό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό ή αναπτυ-
ξιακό τους έργο στη κάλυψη αναγνωρισμένων αναγκών της ελληνικής κοινωνίας και οι-
κονομίας καθώς και στη προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής συνολικά.

Η Εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση των προγραμμάτων που διακρίθηκαν και με την 
ευχάριστη νότα, τη μουσική της παιδικής χορωδίας της Κιβωτού του Κόσμου χαρίζοντας 
χαμόγελα αισιοδοξίας στους παρευρισκομένους εφόσον η Βιώσιμη Ανάπτυξη αφορά στο 
μέλλον, αφορά στα ίδια τα παιδιά που αποτελούν την ελπίδα όλων μας.
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έναυσμα για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας με βάση ενός νέου μο-
ντέλου παραγωγής, το οποίο θα ενσωματώνει μια ισορροπία στο τρίπτυχο οικονο-
μία-περιβάλλον-κοινωνία; Ποιες είναι οι ευκαιρίες και το ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα της υιοθέτησης πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο επίπε-
δο για τη χώρα συνολικά και για τους ίδιους τους πολίτες;  2) πως επηρεάζει η Βι-
ώσιμη Ανάπτυξη τον τρόπο ανάπτυξης των επενδύσεων στη χώρα μας, πώς έχει 
ξεκινήσει να επηρεάζεται το πιστοληπτικό σύστημα λαμβάνοντας υπόψη δείκτες βι-
ωσιμότητας, 3) καθώς και κατά πόσο επηρεάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σημασία της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύ-
θυνης Επιχειρηματικότητας σε ότι αφορά την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέ-
φεια των Ελληνικών επιχειρήσεων, στοιχεία που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν 
ώθηση στην ελληνική οικονομία γενικότερα.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί ένα στοίχημα όχι μόνο των επιχειρήσεων αλλά και 
ολόκληρης της κοινωνίας και συνδέεται με μια αλλαγή τόσο στο μοντέλο ανάπτυ-
ξης της χώρας όσο  και στην κουλτούρα και στον τρόπο σκέψης όλων μας. 

Οι συμμετέχοντες σημείωσαν ότι oι διεθνείς τάσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα 
ως προς την αξιολόγηση των επιχειρήσεων για τη πρόσληψη δανείων και χρημα-
τοδοτήσεων φαίνεται να απαιτούν πλέον να λαμβάνονται υπ’ όψιν μη οικονομικά 
κριτήρια για τη συνολική επίδραση στο Περιβάλλον και την Κοινωνία καθώς και και 
να υιοθετούνται δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έντονη μετατόπιση στους τομείς ενδιαφέρο-
ντος και στη συμπεριφορά της επενδυτικής κοινότητας. Ειδικότερα, οι επενδυτές 
πλέον αναμένουν από τις επιχειρήσεις να λειτουργούν με τρόπο κοινωνικά υπεύ-
θυνο, ενώ με τη στάση αυτή των επιχειρήσεων σε θέματα βιωσιμότητας να αποτε-
λεί έναν από τους σημαντικούς πλέον παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη επεν-

Πάνελ Διαλόγου  

Στο πάνελ διαλόγου το οποίο διοργανώθηκε κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης, συμμετείχαν κορυφαίοι εκ-
πρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, των θεσμικών φορέ-
ων και της οικονομίας προκειμένου να συζητήσουν το 
αν μπορεί η Βιώσιμη Ανάπτυξη να αποτελέσει μοχλό 
επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας και κοινω-
νίας; Με ποιες πολιτικές και με ποιες πρωτοβουλίες.

Τέθηκαν μια σειρά ερωτημάτων όπως: 1) το πως η υι-
οθέτηση μιας Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορεί να δώσει το 
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δυτικών αποφάσεων. Οι επενδυτές στα εργαλεία αξιολόγησης των επιχειρήσεων βασίζονται 
όλο και περισσότερο σε δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.

Τέλος, υπογραμμίστηκε πως η εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επι-
χειρηματικότητας μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερι-
κό. Επιτυχημένες περιπτώσεις επενδύσεων θεωρούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καλά 
παραδείγματα Βιωσιμότητας όπως π.χ. στον τουριστικό τομέα. 

Από την πλευρά  του χρηματοπιστωτικού τομέα, ο κ. Παναγιώτης-Αριστείδης 
Θωμόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας, τόνισε τον σημαντι-
κό ρόλο που διαδραματίζει ο συγκεκριμένος τομέας σε ό,τι αφορά την ανά-
πτυξη της οικονομίας. Υπογράμμισε πως υπάρχει μια αυξανόμενη τάση από 
την  πλευρά των επενδυτών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος να λαμ-
βάνουν υπόψη πλέον στη χρηματοδότηση και γενικότερα στις επενδύσεις 
τις μη οικονομικές παραμέτρους, συνεπώς η βιωσιμότητα και η αποτύπω-
σή της έχει ιδιαίτερη σημασία. Σημείωσε τέλος πως τη συγκεκριμένη στιγμή 
«δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια που θα δώσουν ώθηση στην ανά-
πτυξη και από την άλλη μεριά δεν υπάρχει ζήτηση. Συνεπώς, θα πρέπει να 
προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις οι οποίες φέρνουν τεχνολογίες και δεξι-
ότητες. Οι τράπεζες προσπαθούν να συμπράξουν εκεί που υπάρχει ζήτηση 
και μέσω της συνεργασίας βοηθούν στην υλοποίηση επενδύσεων που διέ-
πονται από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης».

Όπως επεσήμανε στη παρέμβασή του ο κ. Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος 
και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ των Ελληνικών Πετρελαίων, ο Όμιλος έχοντας 
ενσωματώσει στη στρατηγική του τις αρχές και τους στόχους της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, έχει σαν μοχλούς επίτευξης: Την αυξημένη εξωστρέφεια και δι-
εθνή ανταγωνιστικότητα, με τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη το 60% της συνολι-
κής παραγωγής, προσφέροντας έτσι πολλαπλά οφέλη και για την εθνική μας 
οικονομία. Παράλληλα, εν μέσω οικονομικής κρίσης την περίοδο 2009-2016, 
ο Όμιλος ΕΛ.ΠΕ υλοποίησε ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονι-
σμού ύψους 3,5 δισ. περίπου, το οποίο πέραν της βελτίωσης της απόδοσης 
των μονάδων διύλισης, βελτίωσε περαιτέρω τη περιβαλλοντική επίδοση και 
ενίσχυσε την απασχόληση. Τη σταδιακή διαφοροποίηση του ενεργειακού 
του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη της Ε.Ε. για τον ενεργει-
ακό μετασχηματισμό, με στόχο τη περαιτέρω ανάπτυξη των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Υφυπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΣ

Πρόεδρος ΚΕΕΕ & ΕΒΕΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ

Πρόεδρος, Εκτελεστικό
Μέλος Δ.Σ., Ελλ. Πετρέλαια
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Ο κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης επιβρά-
βευσε τις προσπάθειες πολλών νέων Ελλήνων, οι οποίοι χωρίς βοήθεια 
αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα και κάνουν εξαγωγές. Τόνισε 
πώς η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η χρήση δεικτών που αποδεικνύουν τη χαμη-
λή περιβαλλοντική επίδραση από την επιχειρηματική τους λειτουργία ή την 
επένδυσή τους σε έργα εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας καθιστούν τις 
επιχειρήσεις αυτές ανταγωνιστικές και βιώσιμες και έχει πρωταρχικό ρόλο 
στη λήψη αποφάσεων για χρηματοδότηση.

Ο κ. Άλκης Δρακινός, Deputy Head of Greece, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) στην Ελλάδα επεσήμανε πως οι δι-
εθνείς τάσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα ως προς την αξιολόγηση των 
επιχειρήσεων για τη πρόσληψη δανείων και χρηματοδοτήσεων είναι φαί-
νεται η ανάγκη ύπαρξης μη χρηματο-οικονομικών κριτηρίων για τη συνο-
λική τους επίδραση στο Περιβάλλον και την Κοινωνία, καθώς και η υιοθέ-
τηση δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. 

Για το πώς στηρίζουν την επιχειρηματικότητα τα επιμελητήρια έκανε λόγο ο 
κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος ΚΕΕΕ& ΕΒΕΑ, ο οποίος απευθυνόμε-
νος στους τραπεζίτες του πάνελ ζήτησε την ελαστικοποίηση των κριτηρίων 
χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

ΑΛΚΗΣ
ΔΡΑΚΙΝΟΣ

Deputy Head of Greece 
EBRD στην Ελλάδα & Κύπρο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος, Εθνική Τράπεζα



Απονομή τιμητικών διακρίσεων
Βιώσιμης Ανάπτυξης

Κατά τη διάρκεια του BRAVO Sustainability Awards 
2017 δόθηκαν οι παρακάτω Τιμητικές Διακρίσεις:

1. Στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών για το σύνολο 
του φιλανθρωπικού και κοινωνικού της έργου κυρί-
ως μέσω της δράσης των συσσιτίων που αναπτύσσε-
ται μέσω της φιλανθρωπικής οργάνωσης της Αρχιεπι-
σκοπής «Αποστολή». Το κοινωνικό και φιλανθρωπικό 
έργο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών συμβάλλει καθοριστι-
κά στη προώθηση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής 
συνοχής, καθώς και στη προστασία των ευπαθών συ-
μπολιτών μας σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα.

2. Στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ για το Πρό-
γραμμα “Όλοι μαζί μπορούμε” αναγνωρίζοντας το ση-
μαντικό ρόλο που παίζει στη προαγωγή της δημιουρ-
γίας ενεργών πολιτών στη χώρα μας. Ειδικότερα, προ-

Το Δ.Σ του QualityNet Foundation απο-
φάσισε να απονείμει μια σειρά Τιμητι-
κών Διακρίσεων σε πρόσωπα και φο-
ρείς που προάγουν ενεργά τους στό-
χους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
έχουν συμβάλλει ουσιαστικά με το κοι-
νωνικό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό ή 
αναπτυξιακό τους έργο στη κάλυψη 
αναγνωρισμένων αναγκών της ελλη-
νικής κοινωνίας και οικονομίας καθώς 
και στη προώθηση της κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης και συνοχής συνολικά.

Οι Διακρίσεις αφορούν είτε στο σύνολο 
του έργου των συγκεκριμένων φορέ-
ων, οργανισμών ή προσώπων είτε σε 
μια συγκεκριμένη δράση ή πρωτοβου-
λία η οποία πραγματοποιήθηκε τον τε-
λευταίο χρόνο και αναδείχθηκε με τρό-
πο καθοριστικό στη συνείδηση του ευ-
ρύτερου κοινού.

άγει έμπρακτα  τον εθελοντισμό, την κοινωνική προσφορά και την περιβαλλοντική συ-
νείδηση των ενεργών πολιτών υπογραμμίζοντας με τον τρόπο αυτό τη σημασία της κοι-
νωνικής διάστασης της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

3. Στην Τράπεζα της Ελλάδας για  την πρωτοβουλία της να συστήσει διεπιστημο-
νική επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) με στόχο την 
αποτίμηση του κόστους για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Με τη συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία η Τράπεζα της Ελλάδας, συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση και προ-
ώθηση της έρευνας για την κλιματική αλλαγή αλλά και στη διαμόρφωση τεκμηριωμέ-
νων προτάσεων προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και την πολιτεία με στόχο την έγκαι-
ρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή του παγκόσμιου αυτού φαινομένου.

4. Στον Όμιλο ΕΛΠΕ & στον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για τη συνολική επένδυση και 
τους πόρους που έχουν διαθέσει ως Όμιλοι με στόχο την προώθηση της Βιώσιμης Ανά-
πτυξης στη χώρα. Συγκεκριμένα, μέσω των επενδυτικών προγραμμάτων εκσυγχρονι-
σμού που εφαρμόζουν, στηρίζουν έμπρακτα και τους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Ανά-
πτυξης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην εθνική οικονομία, βελτιώνοντας τις πε-
ριβαλλοντικές επιπτώσεις και ενισχύοντας  την απασχόληση.
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Sustainability Market Place
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Πραγματοποιήθηκε παράλληλη 
εκδήλωση

της EUROBANK με θέμα:

Πρόγραμμα egg - enter•grow•go,
«Νεανική Επιχειρηματικότητα & 

Αριστεία».

 http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/egg-entergrowgo.367.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/egg-entergrowgo.367.html
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SUSTAINABILITY
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BRAVO GOVERNANCE
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ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Πολιτικές και μέθοδοι αντιμετώπισης της 
διαφθοράς στην Εθνική Τράπεζα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
Δράσεις της Εταιρίας που σχετίζονται με την 
αποτροπή της απάτης και την πάταξη της διαφθοράς

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ
«Ο κόσμος μας, καλύτερος.», www.okosmosmas-
kalyteros.gr, microsite Απολογισμού Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 2015 εταιρειών Ομίλου ΟΤΕ 

DIAGEO Master the Code 

KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Κώδικας Συμπεριφοράς Knauf

OTA

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δημόσια διαβούλευση για την Βιώσιμη Ενεργειακή 
Ανάπτυξη

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ «Σχέδιο ‘Πόλις’»

MKO

VOULIWATCH Διαφάνεια στα Πόθεν Έσχες

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Παροχή Προληπτικών Παιδιατρικών Εξετάσεων 
από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με 
συναρμόδια Υπουργεία, Περιφέρειες, Ιατρικούς & 
Οδοντιατρικούς συλλόγους κ.λ.π.

Βραβεύτηκαν Διακρίθηκαν

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.
«Καταπολέμηση παράνομου εμπορίου 
προϊόντων καπνού

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΕΝΙΑΙΟΣ Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Integrated Value Creation SCORECARD

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς 
Κοινωνικούς Εταίρους

INTERAMERICAN
Εσωτερικό μοντέλο για τη βέλτιστη διαχείριση 
επιχειρηματικών αποφάσεων και κινδύνων 

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 
Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας & Κώδικας 
Δεοντολογίας της Μύλοι Λούλη ΑΕ

ΕΛΒΑΛ
Κώδικας Δεοντολογίας και Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για τη Διαφάνεια/Καταπολέμηση 
Διαφθοράς

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Παράγουμε έναν Καλύτερο Κόσμο

COCA-COLA HELLAS
Πολιτική Συμμόρφωσης στο πλαίσιο εταιρικής 
διακυβέρνησης

MKO

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
Εκπαίδευση Ιατρικού και Νοσηλευτικού 
προσωπικού στην Αντιμετώπιση Παιδικού 
Τραύματος

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Κοινωνική Υπευθυνότητα

*ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:                ΜΕΓΑΛΗ           ΜΕΣΑΙΑ          ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ              ΜΙΚΡΗ *ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:                ΜΕΓΑΛΗ           ΜΕΣΑΙΑ          ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ              ΜΙΚΡΗ

http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/politikes-kai-me8odoi-antimetwpishs-ths-diaf8oras-sthn-e8nik.1232.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/politikes-kai-me8odoi-antimetwpishs-ths-diaf8oras-sthn-e8nik.1232.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/draseis-ths-etairias-poy-sxetizontai-me-thn-apotroph-ths-apa.1211.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/draseis-ths-etairias-poy-sxetizontai-me-thn-apotroph-ths-apa.1211.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/o-kosmos-mas-kalyteros-wwwokosmosmaskalyterosgr-microsite-ap.528.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/o-kosmos-mas-kalyteros-wwwokosmosmaskalyterosgr-microsite-ap.528.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/o-kosmos-mas-kalyteros-wwwokosmosmaskalyterosgr-microsite-ap.528.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/master-code.1203.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/kwdikas-symperiforas-knauf.1247.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/dhmosia-diaboyleysh-gia-thn-biwsimh-energeiakh-anaptyksh.1083.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/dhmosia-diaboyleysh-gia-thn-biwsimh-energeiakh-anaptyksh.1083.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/sxedio-polis.990.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/diafaneia-sta-po8en-esxes.1012.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/paroxh-prolhptikwn-paidiatrikwn-eksetasewn-apo-xamogelo-toy.1070.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/paroxh-prolhptikwn-paidiatrikwn-eksetasewn-apo-xamogelo-toy.1070.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/paroxh-prolhptikwn-paidiatrikwn-eksetasewn-apo-xamogelo-toy.1070.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/paroxh-prolhptikwn-paidiatrikwn-eksetasewn-apo-xamogelo-toy.1070.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/katapolemhsh-paranomoy-emporioy-proiontwn-kapnoy.1155.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/katapolemhsh-paranomoy-emporioy-proiontwn-kapnoy.1155.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/eniaios-ethsios-apologismos-oikonomikos-kai-biwsimhs-anaptyk.760.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/eniaios-ethsios-apologismos-oikonomikos-kai-biwsimhs-anaptyk.760.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/integrated-value-creation-scorecard.52.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/systhmatikos-dialogos-me-toys-shmantikoys-koinwnikoys-etairo.1171.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/systhmatikos-dialogos-me-toys-shmantikoys-koinwnikoys-etairo.1171.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/eswteriko-montelo-gia-th-beltisth-diaxeirish-epixeirhmatikwn.1150.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/eswteriko-montelo-gia-th-beltisth-diaxeirish-epixeirhmatikwn.1150.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/ek8esh-etairikhs-ypey8ynothtas-amp-kwdikas-deontologias-ths.1199.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/ek8esh-etairikhs-ypey8ynothtas-amp-kwdikas-deontologias-ths.1199.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/kwdikas-deontologias-kai-ekpaideytiko-programma-gia-th-diafa.1147.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/kwdikas-deontologias-kai-ekpaideytiko-programma-gia-th-diafa.1147.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/kwdikas-deontologias-kai-ekpaideytiko-programma-gia-th-diafa.1147.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/paragoyme-enan-kalytero-kosmo.1175.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/politikh-symmorfwshs-sto-plaisio-etairikhs-diakybernhshs.1240.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/politikh-symmorfwshs-sto-plaisio-etairikhs-diakybernhshs.1240.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/ekpaideysh-iatrikoy-kai-noshleytikoy-proswpikoy-sthn-antimet.886.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/ekpaideysh-iatrikoy-kai-noshleytikoy-proswpikoy-sthn-antimet.886.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/ekpaideysh-iatrikoy-kai-noshleytikoy-proswpikoy-sthn-antimet.886.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/koinwnikh-ypey8ynothta.1044.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/koinwnikh-ypey8ynothta.1044.html
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Βραβεύτηκαν

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

PwC
Πρόγραμμα ενίσχυσης της νεανικής καινοτομίας, 
απασχολησιμότητας και επιχειρηματικότητας μέσω 
της υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων (startups) 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Τομέας Εξυπηρέτησης Πελατείας

VODAFONE Vodafone Secure Net & Safebeep

ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΒΕΕ Εφαρμοσμένη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Βιομηχανία

LAMDA HELLIX
Athens Data Center Campus – Παγκόσμια 
πρωτοπορία στην πράσινη τεχνολογία

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.
INNOVATHENS- ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

OTA ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Ανοιχτά πρωτόκολλα και εργαλεία για την εκπαίδευση 
και κατάρτιση των εθελοντικών οργανώσεων στο 
τομέα της πολιτικής προστασίας και της αντιμετώπισης 
φυσικών καταστροφών (δασικές πυρκαγιές) σε 
Ελλάδα και Βουλγαρία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας

MKO ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Η συμμετοχή των εθελοντών στο έργο του Οργανισμού 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΚIΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Διαχείριση και Ενεργοποίηση εθελοντών

*ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:                ΜΕΓΑΛΗ           ΜΕΣΑΙΑ          ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ              ΜΙΚΡΗ

Διακρίθηκαν

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ: μια πρωτοβουλία της ΔΕΛΤΑ για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
Παράλληλη ανάπτυξη μέσω της στήριξης τοπικών 
προμηθευτών

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
Συνεχή προσπάθεια για φιλικότερα προς το περιβάλλον 
Προϊόντα

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών: Νέο εργαστήριο 
θερμικής απόδοσης Σωλήνων IGT – Inner Grooved Tubes

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ Προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.
«Μηχανισμός Υποστήριξης των Καλών Αγροτικών 
Πρακτικών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις»

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ
Στρατηγική για την καινοτομία και ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων με στόχο την προώθηση των βιώσιμων 
κατασκευών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών 
Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ
Καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις που εκσυγχρονίζουν τις 
υπηρεσίες ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών της ACS, 
εταιρείας του Ομίλου Quest

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
DIESEL Avion Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & 
καθαρότερο κινητήρα!

IMERYS INDUSTRIAL MINERALS GREECE 
SA

Δημιουργία μίας νέας οικονομικής, φιλικής στο περιβάλλον 
δραστηριότητας στη θέση ενός αποκατεστημένου ορυχείου 
στο νησί της Μήλου

KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ
Δράση για την ασφαλή φόρτωση και μεταφορά των 
προϊόντων

DIAGEO
«Μαθαίνω για το αλκοόλ» Υπεύθυνη Κατανάλωση 
Αλκοολούχων Ποτών 

KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ
Knauf Akademie: Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας 
τεχνιτών

MKO ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ Αόρατες Διαδρομές

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Σύμφωνο Ακεραιότητας

*ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:                ΜΕΓΑΛΗ           ΜΕΣΑΙΑ          ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ              ΜΙΚΡΗ

http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/programma-enisxyshs-ths-neanikhs-kainotomias-apasxolhsimotht.1120.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/programma-enisxyshs-ths-neanikhs-kainotomias-apasxolhsimotht.1120.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/programma-enisxyshs-ths-neanikhs-kainotomias-apasxolhsimotht.1120.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/o-quotsynhgoros-toy-pelathquot-ths-e8nikhs-trapezas.673.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/vodafone-secure-net-amp-safebeep.1122.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/efarmosmenh-biwsimh-anaptyksh-sth-biomhxania.1116.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/athens-data-center-campus-pagkosmia-prwtoporia-sthn-prasinh.1182.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/athens-data-center-campus-pagkosmia-prwtoporia-sthn-prasinh.1182.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/innovathens-kombos-kainotomias-kai-epixeirhmatikothtas-texno.1006.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/innovathens-kombos-kainotomias-kai-epixeirhmatikothtas-texno.1006.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/innovathens-kombos-kainotomias-kai-epixeirhmatikothtas-texno.1006.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/anoixta-prwtokolla-kai-ergaleia-gia-thn-ekpaideysh-kai-katar.981.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/anoixta-prwtokolla-kai-ergaleia-gia-thn-ekpaideysh-kai-katar.981.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/anoixta-prwtokolla-kai-ergaleia-gia-thn-ekpaideysh-kai-katar.981.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/anoixta-prwtokolla-kai-ergaleia-gia-thn-ekpaideysh-kai-katar.981.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/anoixta-prwtokolla-kai-ergaleia-gia-thn-ekpaideysh-kai-katar.981.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/kentro-krhtikhs-gastronomias.706.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/h-symmetoxh-twn-e8elontwn-sto-ergo-toy-organismoy-quot-xamog.1069.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/h-symmetoxh-twn-e8elontwn-sto-ergo-toy-organismoy-quot-xamog.1069.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/diaxeirish-kai-energopoihsh-e8elontwn.1042.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/sxedio-drashs-gaia-mia-prwtoboylia-ths-delta-gia-th-biwsimh.1222.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/sxedio-drashs-gaia-mia-prwtoboylia-ths-delta-gia-th-biwsimh.1222.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/parallhlh-anaptyksh-mesw-ths-sthrikshs-topikwn-promh8eytwn.1127.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/parallhlh-anaptyksh-mesw-ths-sthrikshs-topikwn-promh8eytwn.1127.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/synexh-prospa8eia-gia-filikotera-pros-periballon-proionta.845.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/synexh-prospa8eia-gia-filikotera-pros-periballon-proionta.845.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/paroxh-oloklhrwmenwn-yphresiwn-neo-ergasthrio-8ermikhs-apodo.1093.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/paroxh-oloklhrwmenwn-yphresiwn-neo-ergasthrio-8ermikhs-apodo.1093.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/proionta-kai-yphresies-me-stoxo-th-biwsimh-anaptyksh.1160.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/mhxanismos-yposthrikshs-twn-kalwn-agrotikwn-praktikwn-se-gew.1157.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/mhxanismos-yposthrikshs-twn-kalwn-agrotikwn-praktikwn-se-gew.1157.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/strathgikh-gia-thn-kainotomia-kai-anaptyksh-kainotomwn-proio.1218.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/strathgikh-gia-thn-kainotomia-kai-anaptyksh-kainotomwn-proio.1218.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/strathgikh-gia-thn-kainotomia-kai-anaptyksh-kainotomwn-proio.1218.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/kwdikas-deontologias-promh8eytwn-amp-synergatwn-omiloy-mytil.1208.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/kwdikas-deontologias-promh8eytwn-amp-synergatwn-omiloy-mytil.1208.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/kainotomes-yphresies-kai-lyseis-poy-eksygxronizoyn-tis-yphre.1207.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/kainotomes-yphresies-kai-lyseis-poy-eksygxronizoyn-tis-yphre.1207.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/kainotomes-yphresies-kai-lyseis-poy-eksygxronizoyn-tis-yphre.1207.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/diesel-avio-double-filtered-gia-megalyterh-apodosh-amp-ka8ar.1172.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/diesel-avio-double-filtered-gia-megalyterh-apodosh-amp-ka8ar.1172.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/dhmioyrgia-mias-neas-oikonomikhs-filikhs-sto-periballon-dras.1194.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/dhmioyrgia-mias-neas-oikonomikhs-filikhs-sto-periballon-dras.1194.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/dhmioyrgia-mias-neas-oikonomikhs-filikhs-sto-periballon-dras.1194.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/drash-gia-thn-asfalh-fortwsh-kai-metafora-twn-proiontwn.1234.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/drash-gia-thn-asfalh-fortwsh-kai-metafora-twn-proiontwn.1234.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/ma8ainw-gia-alkool-ypey8ynh-katanalwsh-alkooloyxwn-potwn.1138.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/ma8ainw-gia-alkool-ypey8ynh-katanalwsh-alkooloyxwn-potwn.1138.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/knauf-akademie-pistopoihsh-epaggelmatikhs-eparkeias-texnitwn.1244.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/knauf-akademie-pistopoihsh-epaggelmatikhs-eparkeias-texnitwn.1244.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/aorates-diadromes.1104.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/symfwno-akeraiothtas.906.html


BRAVO ENVIRONMENT
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Βραβεύτηκαν

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Η φύση της επιχειρηματικότητας – Re-Living 
Stymphalia

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.
Eκπαιδευτικά προγράμματα για καπνοκαλλιεργητές 
στις πρακτικές της «Γεωργίας Ακριβείας»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε
Επενδύοντας στους εργαζόμενους για την ανάπτυξη 
και λειτουργία του Συστήματος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς

COCA-COLA HELLAS «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΡΟ»

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας από τους 
ΜΥΛΟΥΣ ΘΡΑΚΗΣ με χαρακτηριστικά βιώσιμης 
γεωργίας

OTA ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ΑΣΑ, διαλογή 
στην πηγή και επεξεργασία των βιοαποβλήτων

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Δημοτικό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων 
Υλικών (ΚΔΑΥ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιδαπέδιο παιχνίδι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
«ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΟΦΥΛΑΚΕΣ»

MKO ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

*ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:                ΜΕΓΑΛΗ           ΜΕΣΑΙΑ          ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ              ΜΙΚΡΗ

Διακρίθηκαν

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

WIND HELLAS
Ψηφιακά καταστήματα WIND με οικολογικό 
πρόσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Aποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια 
μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας 
και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες 
συνδυασμένου κύκλου

VODAFONE Vodafone: Μετάβαση στην κυκλική οικονομία

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού

COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ Ολιστική προσέγγιση στη βιώσιμη διαχείριση νερού

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ
Σχεδιασμός & υλοποίηση επιστημονικού 
προγράμματος για τη διάσωση/διατήρηση 
ενδημικών ειδών - Λατομείο Αράξου Αχαΐας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Περιορισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος

ALDEMAR A.E.
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας 
«MARE VERDE»

ΤΝΤ
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
Οδικής Ασφάλειας

ΕΛΒΑΛ
Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική 
ανακύκλωση αλουμινίου

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
Σύστημα Μέτρησης κατανάλωσης των Ρύπων CO2 
- Ανθρακική Ουδετεροποίηση - Ανακύκλωση

EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου 
στην Εurobank

IMERYS INDUSTRIAL MINERALS GREECE SA
Εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών της 
Μήλου για την ξήρανση του βιομηχανικού ορυκτού 
μπεντονίτη

ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.
Παραγωγή ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας 
παράλληλα με θερμική ενέργεια

SYNGENTA
HELIOSEC – Σύστημα διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων σε επίπεδο αγρού

BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Αειφόρο λιοστάσι - Πρότυπος ελαιώνας της BASF

*ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:                ΜΕΓΑΛΗ           ΜΕΣΑΙΑ          ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ              ΜΙΚΡΗ

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ: Ενώνουμε τη φωνή μας
για το Νερό!

http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/h-fysh-ths-epixeirhmatikothtas-re-living-stymphalia.410.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/h-fysh-ths-epixeirhmatikothtas-re-living-stymphalia.410.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/ekpaideytika-programmata-gia-kapnokallierghtes-stis-praktike.1158.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/ekpaideytika-programmata-gia-kapnokallierghtes-stis-praktike.1158.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/ependyontas-stoys-ergazomenoys-gia-thn-anaptyksh-kai-leitoyr.411.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/ependyontas-stoys-ergazomenoys-gia-thn-anaptyksh-kai-leitoyr.411.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/ependyontas-stoys-ergazomenoys-gia-thn-anaptyksh-kai-leitoyr.411.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/mission-water.1132.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/programma-symbolaiakhs-gewrgias-apo-toys-myloys-8rakhs-me-xa.898.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/programma-symbolaiakhs-gewrgias-apo-toys-myloys-8rakhs-me-xa.898.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/programma-symbolaiakhs-gewrgias-apo-toys-myloys-8rakhs-me-xa.898.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/beltistopoihsh-ths-diaxeirishs-twn-asa-dialogh-sthn-phgh-kai.695.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/beltistopoihsh-ths-diaxeirishs-twn-asa-dialogh-sthn-phgh-kai.695.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/dhmotiko-kentro-dialoghs-anakyklwsimwn-ylikwn-kday.799.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/dhmotiko-kentro-dialoghs-anakyklwsimwn-ylikwn-kday.799.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/epidapedio-paixnidi-periballontikhs-ekpaideyshs-quotoi-planh.980.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/epidapedio-paixnidi-periballontikhs-ekpaideyshs-quotoi-planh.980.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/pshfiaka-katasthmata-wind-me-oikologiko-proshmo.1168.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/pshfiaka-katasthmata-wind-me-oikologiko-proshmo.1168.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/meiwsh-apofygh-ekpompwn-co2-sta-diylisthria-mesw-aykshshs-th.1173.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/meiwsh-apofygh-ekpompwn-co2-sta-diylisthria-mesw-aykshshs-th.1173.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/meiwsh-apofygh-ekpompwn-co2-sta-diylisthria-mesw-aykshshs-th.1173.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/meiwsh-apofygh-ekpompwn-co2-sta-diylisthria-mesw-aykshshs-th.1173.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/vodafone-metabash-sthn-kyklikh-oikonomia.813.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/programma-symbolaiakhs-kalliergeias-kri8arioy.887.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/olistikh-proseggish-sth-biwsimh-diaxeirish-neroy.1206.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/sxediasmos-amp-ylopoihsh-episthmonikoy-programmatos-gia-th-d.1219.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/sxediasmos-amp-ylopoihsh-episthmonikoy-programmatos-gia-th-d.1219.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/sxediasmos-amp-ylopoihsh-episthmonikoy-programmatos-gia-th-d.1219.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/periorismos-periballontikoy-apotypwmatos.1130.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/programma-periballontikhs-ypey8ynothtas-quotmare-verdequot.1231.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/programma-periballontikhs-ypey8ynothtas-quotmare-verdequot.1231.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/programma-periballontikwn-epiptwsewn-kai-odikhs-asfaleias.1250.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/programma-periballontikwn-epiptwsewn-kai-odikhs-asfaleias.1250.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/foyrnoi-apolakopoihshs-periballontika-filikh-anakyklwsh-aloy.1146.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/foyrnoi-apolakopoihshs-periballontika-filikh-anakyklwsh-aloy.1146.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/systhma-metrhshs-katanalwshs-twn-rypwn-co2-an8rakikh-oydeter.1057.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/systhma-metrhshs-katanalwshs-twn-rypwn-co2-an8rakikh-oydeter.1057.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/meiwsh-twn-ekpompwn-aeriwn-toy-8ermokhpioy-sthn-eurobank.1124.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/meiwsh-twn-ekpompwn-aeriwn-toy-8ermokhpioy-sthn-eurobank.1124.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/ekmetalleysh-twn-klimatikwn-syn8hkwn-ths-mhloy-gia-thn-kshra.1058.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/ekmetalleysh-twn-klimatikwn-syn8hkwn-ths-mhloy-gia-thn-kshra.1058.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/ekmetalleysh-twn-klimatikwn-syn8hkwn-ths-mhloy-gia-thn-kshra.1058.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/paragwgh-hlektrikhs-kai-mhxanikhs-energeias-parallhla-me-8er.1230.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/paragwgh-hlektrikhs-kai-mhxanikhs-energeias-parallhla-me-8er.1230.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/heliosec-systhma-diaxeirishs-ygrwn-apoblhtwn-se-epipedo-agro.1197.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/heliosec-systhma-diaxeirishs-ygrwn-apoblhtwn-se-epipedo-agro.1197.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/aeiforo-liostasi-protypos-elaiwnas-ths-basf.1131.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/ydatines-gefyres-enwnoyme-th-fwnh-mas-gia-nero.996.html
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Enel Green Power,
towards a greener 
world.OTA ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Βιοκλιματική αναβάθμιση του Δημόσιου ανοικτού 
χώρου κατά μήκους του ιστορικού ρέματος 
Χρυσορρόα της Θήβας

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14+1 Σενάρια περιβαλλοντικών περιπετειών 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΦΟΔΣΑ) Ανακύκλωση τρόπος ζωής

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΕΛΑΡΓΩΝ ΠΟΡΟΣ 2016

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη 
διαχείριση των αστικών απορριμμάτων 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Το Περιστέρι γίνεται ακόμη πιο cool

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Βιώσιμης 
Κινητικότητας στον Δήμο Ρεθύμνης

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Πρωτάθλημα ανακύκλωσης στα σχολεία όλων των 
βαθμίδων του Δήμου

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
MyWay - Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Διαχείρισης 
Έξυπνης Κινητικότητας 

MKO ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ANIMA
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ 
www.paratiro.gr 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πρόγραμμα «Αειφόρο Αιγαίο”

Διακρίθηκαν

http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/bioklimatikh-anaba8mish-toy-dhmosioy-anoiktoy-xwroy-kata-mhk.1098.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/bioklimatikh-anaba8mish-toy-dhmosioy-anoiktoy-xwroy-kata-mhk.1098.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/bioklimatikh-anaba8mish-toy-dhmosioy-anoiktoy-xwroy-kata-mhk.1098.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/141-senaria-periballontikwn-peripeteiwn.1017.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/anakyklwsh-tropos-zwhs.988.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/eyrwpaiko-xwrio-pelargwn-poros-2016.985.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/draseis-enhmerwshs-kai-eyais8htopoihshs-gia-th-diaxeirish-tw.1050.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/draseis-enhmerwshs-kai-eyais8htopoihshs-gia-th-diaxeirish-tw.1050.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/peristeri-ginetai-akomh-pio-cool.1112.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/oloklhrwmenes-parembaseis-biwsimhs-kinhtikothtas-ston-dhmo-r.1016.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/oloklhrwmenes-parembaseis-biwsimhs-kinhtikothtas-ston-dhmo-r.1016.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/prwta8lhma-anakyklwshs-sta-sxoleia-olwn-twn-ba8midwn-toy-dhm.986.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/prwta8lhma-anakyklwshs-sta-sxoleia-olwn-twn-ba8midwn-toy-dhm.986.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/myway-eyrwpaikos-mhxanismos-diaxeirishs-eksypnhs-kinhtikotht.989.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/myway-eyrwpaikos-mhxanismos-diaxeirishs-eksypnhs-kinhtikotht.989.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/e8niko-diktyo-parathrhtwn-agrias-zwhs-wwwparatirogr.1139.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/e8niko-diktyo-parathrhtwn-agrias-zwhs-wwwparatirogr.1139.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/programma-aeiforo-aigaio.844.html
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BRAVO SOCIETY

*ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:                ΜΕΓΑΛΗ           ΜΕΣΑΙΑ          ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ              ΜΙΚΡΗ

Βραβεύτηκαν

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ
H IQbility, το εκκολαπτήριο του Ομίλου Quest στηρίζει τη 
νεοφυή επιχειρηματικότητα

IMERYS INDUSTRIAL MINERALS 
GREECE SA

MILOTERRANEAN Geo Experience

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. 
ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το μουσείο πάει στους μύλους» 
από τους ΜΥΛΟΥΣ ΘΡΑΚΗΣ

3M HELLAS MΕΠΕ 3M Showroom on the Road

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. στην πρώτη 
γραμμή: το Ρ/Κ – Ν/Γ ΑΙΓΙΣ Ι στη διάσωση προσφύγων στο 
Βόρειο Αιγαίο

OTA ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΔΡΑΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ

Δραμοινογνωσία 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αστικοί ή Κοινωνικοί ή Δημοτικοί Λαχανόκηποι 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟ

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

MKO ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

PRAKSIS
Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Αθήνας στο πλαίσιο 
του Προγράμματος “Συν στο Πλην” 

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ Περιοδικό δρόμου «Σχεδία» 

MAKE-A-WISH (ΚΑΝΕ-ΜΙΑ-ΕΥΧΗ 
ΕΛΛΑΔΟΣ)

Aστέρι της Ευχής

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. “Ταξιδεύουμε για την Υγεία»

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Η ανάπτυξη της ΒΑ Χαλκιδικής σε Αριθμούς

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.  Μουσείο Λούλη: Από το σιτάρι στο ψωμί

ORACLE ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ Oracle Academy

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ανακαίνιση Παιδιατρικών Nοσοκομείων από τον ΟΠΑΠ

EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. egg – enter•grow•go 

WIND HELLAS
Kids@safety:Internet, Κινητό και Παιδί - Εκστρατεία 
ενημέρωσης για την ασφαλή χρήση των νέων τεχνολογιών
από τα παιδιά 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ
Υποστήριξη Πρωτοβουλιών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής από 
την COSMOTE

VODAFONE Vodafone World of Difference

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
“ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ”: Πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης 
εργασίας για ταλαντούχους νέους μηχανικούς- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
Αναπτύσσοντας Πρεσβευτές για την Υγεία & Ασφάλεια στην 
Εργασία

LIDL HELLAS & ΣΙΑ ΟΕ Στήριξη ανάπλασης του νοσοκομείου Παίδων Π&Α Κυριακού

ENEL GREEN POWER HELLAS PlayEnergy

OTA ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Βιωματικά Εργαστήρια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Προστασία παιδιών από τις επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ημερίδα με θέμα: «ΕΝΕΡΓΕΙΝ στην Εκπαίδευση Νομού 
Δωδεκανήσου - Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 
πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας 
INTERREG 

Διακρίθηκαν

*ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:                ΜΕΓΑΛΗ           ΜΕΣΑΙΑ          ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ              ΜΙΚΡΗ

http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/anegersh-neas-pterygas-xeiroyrgeiwn-sto-geniko-nosokomeio-a8.699.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/anegersh-neas-pterygas-xeiroyrgeiwn-sto-geniko-nosokomeio-a8.699.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/h-iqbility-ekkolapthrio-toy-omiloy-quest-sthrizei-th-neofyh.1192.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/h-iqbility-ekkolapthrio-toy-omiloy-quest-sthrizei-th-neofyh.1192.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/miloterranean-geo-experience.1195.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/ekpaideytiko-programma-moyseio-paei-stoys-myloys-apo-toys-my.1246.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/ekpaideytiko-programma-moyseio-paei-stoys-myloys-apo-toys-my.1246.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/3m-showroom-road.1049.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/h-texnikh-prostasias-periballontos-e-sthn-prwth-grammh-rk-ng.1118.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/h-texnikh-prostasias-periballontos-e-sthn-prwth-grammh-rk-ng.1118.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/h-texnikh-prostasias-periballontos-e-sthn-prwth-grammh-rk-ng.1118.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/dramoinognwsia.982.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/astikoi-h-koinwnikoi-h-dhmotikoi-laxanokhpoi.1047.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/diageneakh-epikoinwnia-energh-ghransh-kai-programmata-dia-bi.891.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/diageneakh-epikoinwnia-energh-ghransh-kai-programmata-dia-bi.891.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/kentro-hmerhsias-ypodoxhs-astegwn-a8hnas-sto-plaisio-toy-pro.755.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/kentro-hmerhsias-ypodoxhs-astegwn-a8hnas-sto-plaisio-toy-pro.755.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/periodiko-dromoy-sxedia.962.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/asteri-ths-eyxhs.1107.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/quottaksideyoyme-gia-thn-ygeiaquot.637.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/h-anaptyksh-ths-ba-xalkidikhs-se-ari8moys.973.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/moyseio-loylh-apo-sitari-sto-pswmi.34.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/oracle-academy.126.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/anakainish-paidiatrikwn-nosokomeiwn-apo-ton-opap.998.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/egg-entergrowgo.367.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/kidssafetyinternet-kinhto-kai-paidi-ekstrateia-enhmerwshs-gi.1099.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/kidssafetyinternet-kinhto-kai-paidi-ekstrateia-enhmerwshs-gi.1099.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/kidssafetyinternet-kinhto-kai-paidi-ekstrateia-enhmerwshs-gi.1099.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/yposthriksh-prwtoboyliwn-ekpaideytikhs-rompotikhs-apo-thn-co.1001.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/yposthriksh-prwtoboyliwn-ekpaideytikhs-rompotikhs-apo-thn-co.1001.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/vodafone-world-difference.1123.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/quotmhxanikoi-sthn-prakshquot-programma-12mhnhs-emmis8hs-erg.1102.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/quotmhxanikoi-sthn-prakshquot-programma-12mhnhs-emmis8hs-erg.1102.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/quotmhxanikoi-sthn-prakshquot-programma-12mhnhs-emmis8hs-erg.1102.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/anaptyssontas-presbeytes-gia-thn-ygeia-amp-asfaleia-sthn-erg.1189.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/anaptyssontas-presbeytes-gia-thn-ygeia-amp-asfaleia-sthn-erg.1189.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/sthriksh-anaplashs-toy-nosokomeio-paidwn-pamp-kyriakoy.1117.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/playenergy.1137.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/biwmatika-ergasthria.1053.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/prostasia-paidiwn-apo-tis-epiptwseis-ths-oikonomikhs-krishs.969.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/prostasia-paidiwn-apo-tis-epiptwseis-ths-oikonomikhs-krishs.969.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/hmerida-me-8ema-energein-sthn-ekpaideysh-nomoy-dwdekanhsoy-d.1084.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/hmerida-me-8ema-energein-sthn-ekpaideysh-nomoy-dwdekanhsoy-d.1084.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/hmerida-me-8ema-energein-sthn-ekpaideysh-nomoy-dwdekanhsoy-d.1084.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/hmerida-me-8ema-energein-sthn-ekpaideysh-nomoy-dwdekanhsoy-d.1084.html
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BRAVO SOCIETY
Διακρίθηκαν

MKO ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 
ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θεραπευτική Εκπαιδευτική Ιππασία

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
“Το Χαμόγελο του Παιδιού” για Παιδιά θύματα κάθε μορφής 
Βίας 

PRAKSIS  Επείγουσες παρεμβάσεις της PRAKSIS για το προσφυγικό

ΔΕΣΜΟΣ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Νοιάζομαι και Δρω - Ενεργός 
κοινωνική προσφορά στα σχολεία της Ελλάδος

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ «Εμβολιά-ζουμε: Παιδιά ανασφάλιστα, όχι απροστάτευτα» 

ΚΕΘΕΑ
Κινητές Μονάδες Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο 
ΚΕΘΕΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
& ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ «Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ» 

Ψυχοκοινωνική, υλική και ηθική ενίσχυση των παιδιών με 
συγγενείς καρδιοπάθειες και των οικογενειών τους

ACTION FINANCE INITIATIVE ΑΦΗ - Μικροπιστώσεις & Ανεργία

http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/8erapeytikh-ekpaideytikh-ippasia.878.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/quot-xamogelo-toy-paidioyquot-gia-paidia-8ymata-ka8e-morfhs.1066.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/quot-xamogelo-toy-paidioyquot-gia-paidia-8ymata-ka8e-morfhs.1066.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/epeigoyses-parembaseis-ths-praksis-gia-prosfygiko.1027.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/ekpaideytiko-programma-noiazomai-kai-drw-energos-koinwnikh-p.1005.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/ekpaideytiko-programma-noiazomai-kai-drw-energos-koinwnikh-p.1005.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/embolia-zoyme-paidia-anasfalista-oxi-aprostateyta.1014.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/kinhtes-monades-frontidas-eksarthmenwn-sto-dromo-ke8ea.60.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/kinhtes-monades-frontidas-eksarthmenwn-sto-dromo-ke8ea.60.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/sthri-zoyme-iatrofarmakeytikh-frontida-gia-oloys.1015.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/psyxokoinwnikh-ylikh-kai-h8ikh-enisxysh-twn-paidiwn-me-sygge.1052.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/psyxokoinwnikh-ylikh-kai-h8ikh-enisxysh-twn-paidiwn-me-sygge.1052.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/afh-mikropistwseis-amp-anergia.1019.html
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Βραβεύτηκαν

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ
Πρόγραμμα για την υποστήριξη προσφύγων από την ACS, 
εταιρεία του Ομίλου Quest

ΕΛΒΑΛ 
‘’Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίη-
σης της μαθητικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου’’

WIND HELLAS Το Μυστικό της Ανάφης

COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ Το Σχολείο που Θέλεις

COCA-COLA HELLAS
Πρόγραμμα επαγγελματικής & προσωπικής ανάπτυξης και 
αμειβόμενης πρακτικής άσκησης ReGeneration

OTA ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Μνημόνιο Συνεργασίας με την Κυβέρνηση της Βαλένθια για το 
προσφυγικό

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Παρατηρητήριο Παράκτιας Ζώνης

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ act4Greece – Η Δύναμη των πολλών στην πράξη

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ
«Φροντίδα εν κινήσει»: Το πρώτο στην Ευρώπη λεωφορείο - κινητή 
μονάδα ατομικής υγιεινής για τους ανθρώπους που ζουν στο δρόμο

DIAGEO
Συμμαχία για την Υπεύθυνη Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών 
«Responsibility Alliance» 

OTA ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Εθελοντικές πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, σε εθελοντές 
χειριστές τροφίμων σε συσσίτια απόρων από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Δημόσιο ΚΔΒΜ2)

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Οι πολίτες του Βύρωνα γνωρίζουν την Ελληνική μικροζυθοποιία

Διακρίθηκαν

*ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:                ΜΕΓΑΛΗ           ΜΕΣΑΙΑ          ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ              ΜΙΚΡΗ

http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/programma-gia-thn-yposthriksh-prosfygwn-apo-thn-acs-etaireia.1191.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/programma-gia-thn-yposthriksh-prosfygwn-apo-thn-acs-etaireia.1191.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/oloklhrwmeno-programma-enhmerwshs-kai-eyais8htopoihshs-ths-m.1148.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/oloklhrwmeno-programma-enhmerwshs-kai-eyais8htopoihshs-ths-m.1148.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/mystiko-ths-anafhs.1185.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/sxoleio-poy-8eleis.921.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/programma-epaggelmatikhs-amp-proswpikhs-anaptykshs-kai-ameib.1237.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/programma-epaggelmatikhs-amp-proswpikhs-anaptykshs-kai-ameib.1237.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/mnhmonio-synergasias-me-thn-kybernhsh-ths-balen8ia-gia-prosf.1089.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/mnhmonio-synergasias-me-thn-kybernhsh-ths-balen8ia-gia-prosf.1089.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/parathrhthrio-paraktias-zwnhs.1003.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/draseis-yper-toy-paidioy-kai-ths-oikogeneias-roma.1184.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/act4greece-h-dynamh-twn-pollwn-sthn-praksh.1233.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/quotfrontida-en-kinhsei-prwto-sthn-eyrwph-lewforeio-kinhth-m.1156.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/quotfrontida-en-kinhsei-prwto-sthn-eyrwph-lewforeio-kinhth-m.1156.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/symmaxia-gia-thn-ypey8ynh-pwlhsh-oinopneymatwdwn-potwn-respo.1188.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/symmaxia-gia-thn-ypey8ynh-pwlhsh-oinopneymatwdwn-potwn-respo.1188.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/e8elontikes-prwtoboylies-ekpaideyshs-se-e8elontes-xeiristes.842.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/e8elontikes-prwtoboylies-ekpaideyshs-se-e8elontes-xeiristes.842.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/e8elontikes-prwtoboylies-ekpaideyshs-se-e8elontes-xeiristes.842.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/parko-gia-paidi-kai-ton-politismo.747.html
http://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/practice/1o-festibal-mpiras-byrwna.987.html
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Επιχειρήσεις – Τοπική Αυτοδιοίκηση 

– Κοινωνία Πολιτών

ΔΙΚΤΥΟ 
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Επιχειρήσεις

Ο Θεσμός διαλόγου Bravo αποτελεί ένα 
χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση 
πολιτικών και στρατηγικών Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότη-
τας. Δράσεις, έργα, πρακτικά εργαλεία 
και μεθοδολογίες για τη Βιώσιμη Ανά-
πτυξη παρουσιάζονται και αναδεικνύ-
ονται από τις επιχειρήσεις και τους θε-
σμικούς φορείς της χώρας, συμβάλλο-
ντας στη διάδοση της γνώσης και των 
σχετικών πρακτικών σε όλους τους 
κοινωνικούς εταίρους. Στο πλαίσιο του 
Θεσμού, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΑ ως Πρεσβευτής Βιωσιμότητας 
καταθέτει κάθε χρόνο τα έργα - καλές 
πρακτικές, που υλοποιούνται σε όλο το 
φάσμα των δραστηριοτήτων του,  δη-
μιουργώντας αξία για όλους τους κοι-
νωνικούς εταίρους και συμβάλλοντας 
στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσι-
μης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Πηνελόπη Παγώνη
Ανώτερη Διευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας, 

Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης 
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Στην τελική ευθεία για την υλοποίη-
ση του οράματός μας να καταστήσου-
με την Ελλάδα μια από τις σημαντικό-
τερες παράγωγούς χρυσού, προετοι-
μάζουμε την επανέναρξη της παραγω-
γής στην Ολυμπιάδα, συνεχίζοντας μια 
μεταλλευτική ιστορία αιώνων και βα-
σίζοντας την στρατηγική μας στην κοι-
νωνική συνεισφορά και την απόλυτη 
προτεραιότητα στο περιβάλλον. Σε αυτή 
την συγκυρία θεωρούμε πιο σημαντική 
από ποτέ την αναγκαιότητα για ουσια-
στική συνεργασία όλων των θεσμικών 
και κοινωνικών εταίρων στην κατεύ-
θυνση της δίκαιης Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης και της καταλυτικής συμβολής της 
στην επανεκκίνηση της εθνικής οικο-
νομίας. Με σημείο αναφοράς τον θε-
σμό κοινωνικού διαλόγου BRAVO, τον 
οποίο στηρίζουμε με τιμή.

Κώστας Γεωργαντζής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας & ΕΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι μονόδρο-
μος για τη μακροβιότητα κάθε επιχεί-
ρησης. Στις σημερινές αντίξοες συνθή-
κες μάλιστα η αξιοποίηση των αγαθών 
της φύσης για την ανάπτυξη της κοι-
νωνίας και των επιχειρήσεων χωρίς 
να υποβαθμίζεται το περιβάλλον είναι 
ο βασικός άξονας που οφείλουμε να 
ακολουθήσουμε όλοι. Έτσι, οι «Μύλοι 
Θράκης Ι. Ουζουνόπουλος Α.Ε.» στο-
χεύουν στη βέλτιστη αξιοποίηση της 
θρακικής γης δημιουργώντας προϊό-
ντα σίτου προστιθέμενης αξίας σε συ-
νεργασία με τους παραγωγούς. Για το 
λόγο αυτό, επιστρατεύσαμε και το Τμή-
μα Αγροτικής Ανάπτυξης του «Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» ώστε 
να συμβάλει στο έργο με την επιστημο-
νική τεχνογνωσία του. Η ολοκληρωμέ-
νη αυτή δραστηριότητα φέρνει πλέον 
καρπούς τόσο στην κοινωνία και στο 
περιβάλλον όσο και στην επιχείρηση.

Ιωάννης Ουζουνόπουλος-
Βαρελλάς

Υπεύθυνος Καινοτομίας & Ανάπτυξης 
Νέων Προϊόντων

Η Μύλοι Λούλη για περισσότερο από 
2 αιώνες αποτελεί αναπόσπαστο και 
ενεργό μέλος της ελληνικής οικονομίας 
και κοινωνίας με μακρόχρονη και θετι-
κή συνεισφορά σε αυτούς τους τομείς.

Έτσι λοιπόν θελήσαμε με την συμμετο-
χή μας στον θεσμό Διαλόγου BRAVO να 
δηλώσουμε την παρουσία μας σε αυτή 
την προσπάθεια επικοινωνίας και συ-
νεργασίας για την προώθηση της Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Συμμετέχοντας στον Θεσμό Διαλόγου 
BRAVO μας δόθηκε η ευκαιρία για 
εποικοδομητικό διάλογο και ανταλλα-
γή απόψεων με άλλους φορείς και ορ-
γανισμούς με στόχο την ανάδειξη των 
καλών πρακτικών και την  επίτευξη 
ενός καλύτερου αύριο για όλους μας.

Όλγα Μάνου
Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας, 

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
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Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Εταιρία 
μας, η συμμετοχή και η διάκριση μας 
σε έναν τόσο σημαντικό Θεσμό. Στα 40 
χρόνια παρουσίας μας στην ελληνική 
ασφαλιστική αγορά έχουμε ενσωμα-
τώσει στη βασική μας επιχειρηματική 
στρατηγική, πρωτοβουλίες και δράσεις 
Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης, με 
άμεσο σκοπό την στήριξη της Κοινωνί-
ας μας, των Εργαζομένων μας, του Πε-
ριβάλλοντος και της Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης. Χάρη στη συμμετοχή μας στο θε-
σμό Διαλόγου BRAVO, βελτιώσαμε δι-
αδικασίες και πρακτικές ενώ πραγμα-
τοποιήθηκε ένας εποικοδομητικός διά-
λογος μεταξύ εταιριών και φορέων με 
στόχο τη Βιώσιμη Ελλάδα του αύριο.

Γεώργιος Γκούσκος
Προϊστάμενος Οικονομικών και 

Διοικητικών Υπηρεσιών, 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ

H Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζει την αξία 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και 
της Αειφόρου Ανάπτυξης, ως βασικό 
παράγοντα για την επίτευξη των στό-
χων του Ομίλου κάνοντας πράξη το νό-
ημά τους ως ουσιαστική προτεραιότη-
τα για την Τράπεζα. Σταθερή στις δε-
σμεύσεις της, η Εθνική Τράπεζα, συνε-
χίζει, στο πλαίσιο της στρατηγικής της, 
το ευρύ κοινωνικό της έργο, υλοποι-
ώντας τους στόχους της για την οικο-
νομική ανάπτυξη, τη στήριξη δράσεων 
για την πράσινη ανάπτυξη, την ποιοτι-
κή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού της, την αποτελεσματικότερη 
εξυπηρέτηση των πελατών της και την 
εν γένει συνεισφορά της στο κοινωνι-
κό σύνολο.

Ιωάννα Σαπουντζή
Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης 
& Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της 

Τράπεζας & του Ομίλου, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ



Επιχειρήσεις

Η συμμετοχή μας στον θεσμό BRAVO 
και η αναγνώριση των δράσεών μας 
μέσω της βράβευσής μας στα BRAVO 
Sustainability Awards 2017, μας τίμη-
σε ιδιαίτερα και ανέδειξε την επιθυ-
μία όλων μας για ένα καλύτερο αύ-
ριο, όπου θα πραγματοποιούνται όλο 
και περισσότερες πρωτοβουλίες ανε-
ξάρτητα από τις δυσκολίες που ανα-
κύπτουν στη χώρα μας. Παρακολου-
θώντας τις προσπάθειες διαφόρων 
φορέων, οι οποίοι επιβραβεύονται για 
τις πρωτοβουλίες και τα προγράμμα-
τά τους σχετικά με την προώθηση της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και επιχειρημα-
τικής υπευθυνότητας, ενισχύεται η επι-
θυμία μας να συνεχίσουμε ενωμένοι 
ακόμα πιο δυναμικά προς αυτή την κα-
τεύθυνση.

Ιωάννης Πολυχρονόπουλος 
Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Ο Όμιλος της Enel, στον οποίο ανήκου-
με, έχει ενσωματώσει τις έννοιες της 
αειφορίας και της δημιουργίας κοι-
νής αξίας σε καθημερινές διαδικασί-
ες, αλλά και προγράμματα που απευ-
θύνονται στις τοπικές κοινωνίες με τις 
οποίες αλληλεπιδρούμε. Η διάκρισή 
μας στο θεσμό BRAVO Sustainability 
Awards, μέσω του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος PlayEnergy, αναγνωρίζει το 
ότι να διδάσκεις στους μαθητές τις έν-
νοιες της ενέργειας συμβάλλει στη δι-
άδοση μίας υπεύθυνης στάσης ζωής, 
που βασίζεται σε επιστημονικά στοι-
χεία, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει το ενδι-
αφέρον τη νέας γενιάς για ένα πιο αει-
φόρο μέλλον.

Κλειώ Κούβελα
Head of Communications

Rest of Europe & North Africa,
ENEL GREEN POWER 

Για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ στρατηγι-
κή προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυ-
ξη με υπευθυνότητα και βιωσιμότη-
τα προσθέτοντας αξία στους συμμετό-
χους μας. Πιστεύουμε ότι καθοριστική 
προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της 
προσπάθειας είναι η συστηματική και 
αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους. Με 
κεντρικό μας μέλημα να διευρύνουμε 
το διάλογο, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που 
συμμετείχαμε σε αυτή την εποικοδο-
μητική πλατφόρμα διαλόγου, ανταλλα-
γής γνώσεων, εμπειριών και καλών 
πρακτικών. Μέσα από τον εμπλουτι-
σμό των πηγών μας αξιολόγησης, εξε-
λισσόμαστε και βελτιώνουμε διαρκώς 
τις επιδόσεις μας, ενώ κατανοούμε κα-
λύτερα τις προσδοκίες των συμμετό-
χων μας.  

Εύη Ιωαννίδου
Head of Communication & Public 

Relations, Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

Η IMERYS Greece SA, πιστή στις αρχές 
της Βιώσιμης Ανάπτυξης, είναι ενεργός 
υποστηρικτής του θεσμού BRAVO. Στη 
φετινή τελετή απονομής συμμετείχε με 
4 πρωτοβουλίες, όπου τιμήθηκε με 2 
διακρίσεις στις κατηγορίες «Αγορά» και 
«Περιβάλλον», ενώ έλαβε το πρώτο 
βραβείο στην κατηγορία «Κοινωνία» με 
την πρωτοβουλία «MILOTERRANEAN 
Geo Experience».

Το MILOTERRANEAN αποτελείται 
από 7 σηματοδοτημένες και χαρτο-
γραφημένες διαδρομές στις νήσους 
Μήλο και Κίμωλο και απευθύνεται 
στην εκπαιδευτική κοινότητα, τοπική 
κοινωνία, αλλά και σε κάθε επισκέ-
πτη ξεχωριστά. Στόχος είναι να εντα-
χθεί η Μήλος στο χάρτη των μοναδι-
κών παγκόσμιων προορισμών όλων 
των ταξιδιωτικών οδηγών αναδεικνύ-
οντας τη γεωλογία και τη μεταλλευτι-
κή ιστορία της.

Γιάννης Καραβελάκης
Διευθυντής Περιβάλλ., Ασφάλ.- Υγιεινής, 
Ποιότ. & Υποστηρ. Υπηρεσιών, IMERYS 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
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Στην Παπαστράτος νοιαζόμαστε για 
τους εργαζομένους μας, τους καπνο-
παραγωγούς, την οικονομία και κυρί-
ως για την κοινωνία. Η βιωσιμότητα εί-
ναι εδώ και 86 χρόνια μέρος της φιλο-
σοφίας μας. Πιστεύουμε ότι προσθέτο-
ντας ο καθένας από εμάς ένα λιθαρά-
κι, όλοι μαζί μπορούμε «Να αφήσου-
με πίσω μας μέλλον». Είναι σημαντικό 
να υπάρχουν αξιόλογες πρωτοβουλί-
ες όπως αυτή του θεσμού BRAVO που 
προβάλουν και επιβραβεύουν τέτοιου 
είδους ενέργειες, κινητοποιώντας έτσι 
και άλλες εταιρείες να συνεισφέρουν 
ενεργά στην κοινωνία μας και κατ’ επέ-
κταση στην χώρα μας.

Χριστίνα Ακουρή
Διευθύντρια Επικοινωνίας,

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.

Ευχαριστούμε θερμά το Θεσμό BRAVO 
για το βραβείο που απένειμε στον Όμι-
λο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.  Ως ένας κοινωνικά 
υπεύθυνος πυλώνας της ελληνικής οι-
κονομίας επιδιώκουμε να δημιουργού-
με προστιθέμενη αξία για την κοινωνία 
και γι’ αυτό ήταν τιμή να συμμετέχου-
με σε αυτό το θεσμό. Ο θεσμός BRAVO 
αποτελεί μια εξαιρετική πρωτοβουλία, 
καθώς πρόκειται για ένα  συστηματο-
ποιημένο διάλογο με την εμπλοκή μιας 
μεγάλης ομάδας Κοινωνικών Εταίρων. 
Μόνο μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες 
μπορεί η χώρα μας να ανταπεξέλθει 
δημιουργικά και αποτελεσματικά στις 
προκλήσεις για μια πραγματικά Βιώ-
σιμη Ανάπτυξη. 

Σοφία Δασκαλάκη
Chief Communications Officer, Member 

of the BoD, Ομίλου Επιχειρήσεων 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.



Επιχειρήσεις

Είμαστε ιδιαιτέρως υπερήφανοι που 
το πρωτοποριακό Athens Data Center 
Campus αναδείχθηκε σε εθνικό επί-
πεδο για την καινοτομία και την ενερ-
γειακή αποδοτικότητά του. Στόχος μας 
ήταν η δημιουργία ενός προηγμένου 
και σύγχρονου data center campus, 
ικανό να ανταποκριθεί στις αυξημένες 
ανάγκες της εγχώριας και Ευρωπαϊ-
κής αγοράς και εφάμιλλο των παγκό-
σμιων ενεργειακών και των διευρυ-
μένων τεχνολογικών απαιτήσεων. Τα 
BRAVO Sustainability Awards αναδει-
κνύουν τις πρωτοβουλίες εκείνες που 
στοχεύουν στην ανάπτυξη της χώρας 
και είμαστε ευτυχείς που βρισκόμαστε 
ανάμεσα στους πρωτοπόρους.

Γιάννης Νούλης 
Director, Integration & Consulting 

Services), LAMDA HELLIX

H Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί πλέον 
επένδυση στρατηγικής σημασίας για τις 
εταιρίες. Στη Lidl Hellas, σκοπός μας 
είναι μέσα από ένα πολύπλευρο πρό-
γραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας να 
πετύχουμε τους εταιρικούς μας στό-
χους, ανταποκρινόμενοι ταυτόχρονα 
στις ανάγκες και προσδοκίες των εν-
διαφερόμενων μερών μας δημιουρ-
γώντας διαμοιραζόμενη αξία για την 
αγορά, τους εργαζομένους μας, τους 
προμηθευτές μας, την ευρύτερη κοι-
νωνία και το φυσικό περιβάλλον. Στο 
πλαίσιο αυτό, συμμετέχουμε σε πρω-
τοβουλίες που προάγουν τις προσπά-
θειες των επιχειρήσεων για Κοινωνι-
κή Υπευθυνότητα και στοχεύουν στην 
αφύπνιση και ενεργοποίηση του ευρύ-
τερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης 
Επιχειρηματικότητας. 

Κωνσταντίνα Δεληαργύρη
Υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης, LIDL Hellas

Όραμά μας στον Όμιλο ΟΤΕ είναι με την 
τεχνολογία και την καινοτομία να κά-
νουμε έναν καλύτερο κόσμο για όλους. 
Όχημα για να το πετύχουμε, είναι το βι-
ώσιμο επιχειρείν. Έχοντας εντάξει τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη στην επιχειρηματι-
κή στρατηγική και την καθημερινή λει-
τουργία μας, πετυχαίνουμε σημαντικές 
επιδόσεις, που μας επιτρέπουν να προ-
σφέρουμε «αξία» στους πελάτες, τους 
μετόχους, τους εργαζομένους, την κοι-
νωνία και τη χώρα.  

Θεσμοί όπως το «BRAVO Sustainability 
Dialogue» αναδεικνύουν σημαντικές 
δράσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η βρά-
βευση του microsite για την online πα-
ρουσίαση του Απολογισμού Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ στην κα-
τηγορία BRAVO Governance είναι τιμή 
για εμάς. 

Ντέπη Τζιμέα 
Executive Director Εταιρικής 

Επικοινωνίας, Ομίλου ΟΤΕ

Η διάκριση της PwC Ελλάδας από τον 
θεσμό BRAVO Sustainability Dialogue, 
με το βραβείο BRAVO Market, αποτελεί 
τιμή τόσο για την εταιρεία όσο και για 
τους εργαζομένους μας που συμμετέ-
χουν στο πρόγραμμα Εταιρικής Ευθύ-
νης για την ενδυνάμωση της νεανικής 
επιχειρηματικότητας. 

Μέσω του προγράμματός μας για την 
Εταιρική Ευθύνη, υποστηρίζουμε εκ-
κολαπτήρια και start-ups που έχουν τη 
δυναμική να εξελιχθούν και να συνει-
σφέρουν στην ελληνική κοινωνία και 
οικονομία. Η διάκριση αυτή είναι επι-
βεβαίωση για όλες τις πρωτοβουλίες 
που έχουμε σε εξέλιξη και μας δίνει 
επιπλέον κίνητρο για να συνεχίσουμε 
να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα.

Μάριος Ψάλτης 
Διευθύνων Σύμβουλος,

PwC Ελλάδας
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Ο θεσμός BRAVO αποτελεί μια αξιό-
λογη πρωτοβουλία κοινωνικού δια-
λόγου αναφορικά με τη Βιώσιμη Ανά-
πτυξη στην χώρα μας. Κάθε χρόνο εί-
ναι ορατή η αγάπη αλλά και η σκληρή 
προσπάθεια που καταβάλλει η ομάδα 
που απαρτίζει, συντονίζει και οργανώ-
νει το θεσμό για την διατήρηση και εξέ-
λιξη του. Η KPMG, ως ενεργό μέρος 
του διαλόγου αυτού, εκτίμησε την ευ-
καιρία ανταλλαγής απόψεων και κα-
λών πρακτικών με στελέχη εταιρειών 
και εκπροσώπους μη κυβερνητικών 
οργανώσεων.

Σιάνα Κυριάκου
Partner & COO

KPMG

Ο θεσμός του διαλόγου για τη Βιώσι-
μη Ανάπτυξη εκφράζει τη ζωτικής ση-
μασίας ανάγκη για έναν αναπροσδιο-
ρισμό του ρόλου των επιχειρηματικών 
οργανισμών στο κοινωνικό και οικονο-
μικό γίγνεσθαι. Η σχέση διαρκούς αλ-
ληλεπίδρασης με όλους τους συμμε-
τόχους αποτελεί τη μοναδική υποσχό-
μενη επιλογή, ώστε να έχει ένας επι-
χειρησιακός σχεδιασμός αναπτυξιακό 
χαρακτήρα.

Στην INTERAMERICAN, αντιλα-
μβανόμαστε αυτή την ανάγκη και δι-
αμορφώνουμε την εταιρική στρατηγι-
κή βασισμένη στην υπευθυνότητα όσον 
αφορά στις πολιτικές, τη διακυβέρνη-
ση και τις διαδικασίες διαχείρισης θε-
μάτων που έχουν αντίκτυπο στην αγο-
ρά και την εθνική οικονομία, τους εργα-
ζομένους και την ευρύτερη κοινωνία, 
το κλίμα και τους φυσικούς πόρους.

Γιάννης Ρούντος 
Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων

& Εταιρικής Υπευθυνότητας, Ομίλου
INTERAMERICAN



 

Επιχειρήσεις

Η Vodafone, εδώ και 24 χρόνια, συμ-
βάλλει στην οικονομική και κοινωνι-
κή ανάπτυξη στην Ελλάδα, επενδύει σε 
ψηφιακές υποδομές, παράγοντας μέσα 
από την υπεύθυνη δραστηριότητά της 
σημαντική αξία, συμβάλλοντας παράλ-
ληλα στη Βιώσιμη Ανάπτυξη της κοι-
νωνίας. Ο θεσμός BRAVO, στον οποίο 
συμμετέχει σταθερά η Vodafone από 
το πρώτο έτος εφαρμογής του, αποτε-
λεί ένα από τα μέσα αναγνώρισης του 
εύρους και της πληρότητας του πο-
λύπλευρου προγράμματος Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνεισφο-
ράς της Vodafone που υλοποιεί με συ-
νέπεια και συνέχεια από την έναρξη της 
λειτουργίας της.

Ρούλη Χριστοπούλου 
Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης 

Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνεισφοράς 
VODAFONE
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Η ενσωμάτωση των στόχων βιωσιμό-
τητας στην εταιρική μας στρατηγική, την 
οργανωτική μας δομή, και τη δέσμευση 
της ηγεσίας μας εκτείνονται πέρα από 
τη διαχείριση της επιχειρησιακής μας 
φήμης και  αποτελεσματικότητας. Με τα 
προγράμματα βιωσιμότητας, που ανα-
πτύσσουμε φιλοδοξούμε να δημιουρ-
γήσουμε αξία μέσω ενός νέου μοντέ-
λου  ανάπτυξης που συνδυάζει το σύ-
νολο της κοινωνικής-οικονομικής μας 
επίδρασης ως οργανισμός. Είμαστε πε-
ρήφανοι για τη διάκρισή μας, καθώς 
και τη συμμετοχή μας σε  έναν συστη-
ματοποιημένο διάλογο με ένα μεγάλο 
δίκτυο κοινωνικών εταίρων και ενερ-
γών πολιτών. Η ανάδειξη των καλύ-
τερων πρακτικών που υλοποιούνται 
από τις επιχειρήσεις, που εργάζονται 
με επιχειρηματικά μοντέλα  Βιώσιμης 
Ανάπτυξης  εμψυχώνει τόσο την διοί-
κηση της ΤΝΤ όσο και το σύνολο των 
εργαζομένων της.

Ρένα Σώτα
Procurement,

Security & CR Manager,
TNT

Η συμμετοχή μας στον θεσμό BRAVO 
ήταν το κίνητρο να αποτυπώσουμε ολι-
στικά τις πρακτικές και δράσεις μας και 
να αναδείξουμε το ρόλο μας στη βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής στην ευρύτε-
ρη ελληνική κοινωνία και στη δημιουρ-
γία προτύπων υπεύθυνης συμπεριφο-
ράς. Μέσα από τη διαδικασία της συμ-
μετοχής, εστιάσαμε περισσότερο στη 
στρατηγική μας, επεξεργαστήκαμε τις 
λεπτομέρειες της συμμετοχής μας και 
αναδείξαμε ολοκληρωμένα τις δράσεις 
Βιώσιμης Ανάπτυξης που υλοποιούμε.

Έφη Κουτσουρέλη 
Προέδρος της Επιτροπής ΕΚΕ,

Oμίλου QUEST Συμμετοχών Α.Ε.



Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η κοινωνία των πολιτών είναι ένας 
“στόχος” που έχει αναμφίβολη και 
σαφή εξάρτηση από τον διάλογο, την 
ανταλλαγή απόψεων και τον διαμοιρα-
σμό καλών πρακτικών.  Ο θεσμός δια-
λόγου BRAVO, στην 7χρονη πορεία που 
έχει διανύσει, έχει παρουσιάσει σημα-
ντικά επιτεύγματα, τα οποία για όλους 
εμάς αποτελούν, εργαλεία προβλημα-
τισμού, σκέψης αλλά και δράσης.  Η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως η εγγύτε-
ρη στον πολίτη μορφή διοίκησης και 
άσκησης εξουσίας, οφείλει να συμμε-
τέχει ενεργά και να συμπράττει στον 
κοινωνικό διάλογο που έχει σαν σκο-
πό την προώθηση της βιώσιμης ανά-
πτυξης και της υπεύθυνης επιχειρημα-
τικότητας στον τόπο μας.

Γιάννης Κασσαβός
Δήμαρχος Αχαρνών

Το θέμα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αφο-
ρά το παρόν και το μέλλον των πόλεων 
μας, τη βελτίωση των συνθηκών διαβί-
ωσης στο αστικό περιβάλλον, μέσω της 
κοινωνικής, περιβαλλοντικής και κοι-
νωνικής ευαισθητοποίησης πολιτών 
και φορέων και την προτροπή τους σε 
δράση. Για αυτό το λόγο, χαιρετίζω την 
πρωτοβουλία του Δικτύου Υπεύθυνων 
Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών και 
τα βραβεία του Bravo όπου μάλιστα ο 
Δήμος μας είχε την ευκαιρία να βρα-
βευτεί σε δύο κατηγορίες, στο πρωτά-
θλημα ανακύκλωσης στα σχολεία, εκ-
δήλωση που αποσκοπεί στην ευαισθη-
τοποίηση των αυριανών πολιτών στο 
θέμα της ανακύκλωσης και στο φεστι-
βάλ μπύρας, μία διοργάνωση – θεσμό 
πλέον με ιδιαίτερα αναπτυξιακή δυνα-
μική και με πολλαπλά οφέλη για την 
πόλη του Βύρωνα.

Γρηγόρης Κατωπόδης
Δήμαρχος Βύρωνα

Η επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και  
η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας 
παραμένουν ενεργά στοιχήματα  για 
κάθε θεσμική ή ιδιωτική συλλογικότη-
τα, για κάθε χωρική ενότητα  στη χώρα 
μας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οφείλει 
να εναρμονιστεί με τα σύγχρονα αιτή-
ματα, σε δύσκολους καιρούς. Αναμφί-
βολα, δεν μπορεί ούτε και πρέπει να το 
κάνει μόνη της. Η συνέργεια, η ανταλ-
λαγή τεχνογνωσίας η παρακολούθηση 
και υιοθέτηση νέων ιδεών και σύγχρο-
νων τεχνολογιών, είναι επιθυμητές και 
αναγκαίες. Με αυτό το πνεύμα,  ο Δή-
μος Ρεθύμνης συμμετέχει σε κάθε  δι-
αρκή, εκτεταμένο σε συμμετοχές και 
γόνιμο σε περιεχόμενο, κοινωνικό διά-
λογο μεταξύ χωρών, περιφερειών, θε-
σμών και οργανώσεων. Ο θεσμός δια-
λόγου BRAVO υπηρετεί επιτυχώς αυτό 
το σκοπό. Είμαστε ευτυχείς για τη συμ-
μετοχή μας κι ελπίζουμε στη μελλοντι-
κή συνέχεια της.

Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης

Ο θεσμός BRAVO, κατάφερε τα τε-
λευταία χρόνια να ενεργοποιήσει τα 
πιο δημιουργικά κύτταρα της ελληνι-
κής κοινωνίας και  μέσα από το διάλο-
γο να συμβάλει  στην αλλαγή του τρό-
που σκέψης και  στη διαμόρφωση μιας 
ευρύτερης κουλτούρας, με στόχο ένα 
άλλο μοντέλο ανάπτυξης,  προϋπόθεση 
και εγγύηση για  ένα καλύτερο μέλλον. 
Η θετική αξιολόγηση και διάκριση και 
των τριών υποψηφιοτήτων που κατα-
θέσαμε στα  BRAVO SUSTAINABILITY 
AWARDS 2017, για την διακυβέρνηση, 
την κοινωνία και τις συνεργασίες, είναι 
το αποτέλεσμα της σοβαρότητας με την 
οποία η Περιφέρειά μας  απαντά στην 
πρόκληση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Γιώργος Χατζημάρκος
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
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O θεσμός για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
BRAVO 2017, παραμένει συνεχώς επί-
καιρος. Η εξάντληση των αναπτυξια-
κών αποθεμάτων αναδεικνύει τη ζω-
τική ανάγκη ενός νέου υποδείγματος 
που θα εδράζεται στην αξιοποίηση και 
μεγιστοποίηση των συγκριτικών πλε-
ονεκτημάτων του κάθε τόπου. Πιστεύ-
ουμε, λοιπόν, πως οι Περιφέρειες μπο-
ρούν να μετατραπούν σε ένα πολυδύ-
ναμο εργαστήρι ανάπτυξης. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση ο Θεσμός 
Διαλόγου BRAVO, διαδραματίζει καθο-
ριστικό ρόλο για ακόμα μια φορά.

Σταύρος Αρναουτάκης
Περιφερειάρχης Κρήτης

Στόχος της Τοπικής Αυτοδιόκησης εί-
ναι η παροχή υπηρεσιών προς όφελος 
του πολίτη , αξιοποιώντας όλους τους 
διαθέσιμους πόρους και το ανθρωπι-
νο δυναμικό, τις διατομεακές συνεργα-
σίες και τα δίκτυα αποσκοπώντας στη 
δημιουργία ανθεκτικών και βιώσιμων 
κοινοτήτων . Συνεπώς, η ανάπτυξη του 
Διαλόγου BRAVO SUSTAINABILITY 
AWARDS για πρωτοβουλίες και προ-
γράμματα βιώσιμης Ανάπτυξης Επιχει-
ρήσεων , ΟΤΑ και Κοινωνίας των πολι-
τών δημιουργεί τις προϋποθέσεις εκεί-
νες για τον σχεδιασμό δράσεων που 
προάγουν τη Βιωσιμότητα . Ευχόμαστε 
η πρωτοβουλια αυτή να συνεχιστεί και 
να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, κι-
νητοποιώντας όλο και μεγαλύτερο μέ-
ρος της Κοινωνίας μας .

Νίκος Σαράντης
Δήμαρχος

Αγίων Αναργύρων-Καματερού
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Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο μας 
η συμμετοχή και η επιβράβευσή του 
από ένα σημαντικό θεσμό διαλόγου, 
όπως είναι ο Θεσμός διαλόγου Bravo. 
Η αξία της επιβράβευσης αυτής,  γίνε-
ται ακόμη μεγαλύτερη, επειδή στο Θε-
σμό συμμετείχαν 277 Πρωτοβουλίες 
και Προγράμματα οργανισμών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, Κοινωνίας Πολι-
τών καθώς και Επιχειρήσεων, 200 Κοι-
νωνικοί Εταίροι, εκπρόσωποι Θεσμι-
κών, Επιχειρηματικών και Ακαδημα-
ϊκών Φορέων, καθώς και ένας μεγά-
λος αριθμός ενεργών πολιτών. Είμαστε 
περήφανοι για τη διάκριση του Δήμου 
μας στο πλαίσιο αυτής της συμμετο-
χής, επειδή καταφέραμε να αναδείξου-
με  νέες καλές πρακτικές και να απο-
τελέσουμε παράδειγμα και για άλλους 
Δήμους της χώρας.

Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
Δήμαρχος Θέρμης

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών και 
η καλλιέργεια κουλτούρας για τη Βι-
ώσιμη Ανάπτυξη είναι διαρκείς στόχοι 
του Δήμου Κοζάνης. Πιστεύουμε πολύ 
στη δύναμη του γόνιμου, διευρυμένου 
και έγκυρου διαλόγου ως θεμέλιου λί-
θου κοινωνικής και ατομικής ανάπτυ-
ξης και προόδου και για το λόγο αυτό 
συμμετέχουμε στο θεσμό BRAVO, ο 
οποίος συνάδει με τη φιλοσοφία μας. 
Είχαμε την τιμή ήδη να βραβευτούμε 
στην κατηγορία «Περιβάλλον», παρου-
σιάζοντας τις συστηματοποιημένες και 
καινοτόμες δράσεις μας στη διαχείριση 
των απορριμμάτων. Ευχόμαστε να συ-
νεχιστεί η πρωτοβουλία BRAVO συμ-
βάλλοντας αποτελεσματικά στην εξέλι-
ξη της κοινωνίας μας.

Λευτέρης Ιωαννίδης 
Δήμαρχος Κοζάνης
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Θέλουμε να σας συγχαρούμε θερ-
μά για την τόσο σημαντική εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε για το Θεσμό 
«Bravo Sustainability Awards 2017» 
με θέμα «Δημιουργούμε Όλοι Μαζί 
την Ελλάδα του Αύριο». Η αυξανόμε-
νη συμμετοχή αποδεικνύει το μεγάλο 
ενδιαφέρον που εκπέμπει η πολύ θετι-
κή προσπάθεια σας στις Επιχειρήσεις, 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης και στην Κοινωνία των Πολιτών 
γενικότερα.

Βέρα Μεσσήνη
Πρόεδρος του Φιλανθρωπικού 

Σωματείου «Ανθρώπινοι Άνθρωποι»

Σε μια εποχή που, ελέω οικονομικής 
κρίσης, η προστασία του περιβάλλο-
ντος έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα, 
οποιαδήποτε προσπάθεια υπενθύμι-
σης της σημασίας της και ανάδειξης 
πρωτοβουλιών με επίκεντρο τη βιω-
σιμότητα, αποκτά ιδιαίτερη αξία.  Ο θε-
σμός BRAVO επενδύει σταθερά στην 
προοπτική της αειφορίας, εισάγοντας 
παράλληλα μία ακόμα κρίσιμη παρά-
μετρο: δίνει φωνή στην Κοινωνία των 
Πολιτών. Γι’αυτό και η πρόσφατη βρά-
βευση του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS 
στην κατηγορία ENVIRONMENT δεν 
είχε απλά τυπικό χαρακτήρα αλλά σή-
μαινε την αναγνώριση από τους πολί-
τες  της πολυετούς προσφοράς της ορ-
γάνωσης.

Πατρίτσια Γούργουρα
Πρόεδρος Δ.Σ. του Δικτύου

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Η συμμετοχή στο Θεσμό BRAVO ήταν 
πολύ σημαντική για το Σωματείο μας 
καθώς μας δόθηκε η δυνατότητα να 
επικοινωνήσουμε και να ενημερώ-
σουμε το ευρύ κοινό για τα προγράμ-
ματα και τις δράσεις μας, αλλά και να 
ενημερωθούμε για τις υπόλοιπες πρω-
τοβουλίες που υλοποιούνται από Επι-
χειρήσεις- ΟΤΑ/ Περιφέρειες - ΜΚΟ. H 
συνέχιση του θεσμού είναι απαραίτητη 
καθώς μέσω του μεγάλου κοινωνικού 
διαλόγου που αναπτύσσει, συμβάλλει 
στη Βιώσιμη Ανάπτυξη της χώρας μας.

Natasha Clive – Βρέκοσι
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Σωματείο ‘’Αντιμετώπιση Παιδικού 
Τραύματος’’

Διάλογος, πρωτοβουλία, δημιουργία, 
συμμετοχή, βιώσιμη ανάπτυξη … λέ-
ξεις που αντιπροσωπεύουν το θεσμό 
BRAVO και που ενστερνίζεται η οργά-
νωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Ιδιαίτε-
ρη τιμή για μας η διάκριση των δύο 
προγραμμάτων μας «Εμβολιά-ζουμε: 
Παιδιά ανασφάλιστα, όχι απροστάτευ-
τα» και «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευ-
τική φροντίδα για όλους» στα BRAVO 
Sustainability Awards 2017. Σημαντι-
κή η δυνατότητα που δίνετε σε μικρές 
οργανώσεις να προβάλλουν το μεγά-
λο κοινωφελές τους έργο! BRAVO στην 
πρωτοβουλία! BRAVO στο έργο σας!

Υπατία Δούση-
Αναγνωστοπούλου 

Ιδρύτρια & Εκπρόσωπος της κοινωφελούς, μη-
κερδοσκοπικής οργάνωσης Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ως Σύλλογος, χαιρόμαστε ιδιαίτερα 
που και φέτος συμμετείχαμε στον Θε-
σμό που στόχο έχει την αξιολόγηση  και 
ανάδειξη των καλύτερων πρωτοβουλι-
ών και δράσεων στα θέματα της βιώσι-
μης ανάπτυξης, υπεύθυνης επιχειρη-
ματικότητας και κοινωνικής υπευθυνό-
τητας. Η «Αμυμώνη» συμμετείχε με το 
πρόγραμμα της «Πρώιμης Παρέμβα-
σης» για παιδιά 0-6 ετών με προβλή-
ματα όρασης, με ή χωρίς πρόσθετες 
αναπηρίες, που στηρίζει το ΙΣΝ. Πρω-
τοβουλίες όπως η παραπάνω, αυξά-
νουν το κύρος των δράσεών μας, δί-
νοντάς μας παράλληλα τη δυνατότητα 
να αξιολογηθούμε από το ευρύ κοινό 
που μαθαίνει, έτσι, ακόμη περισσότε-
ρα για το έργο μας.

Παρασκευή Μπέλλου
Πρόεδρος Συλλόγου «ΑΜΥΜΩΝΗ»

Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων 
και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης 

και Πρόσθετες Αναπηρίες

Η πρωτοβουλία του QualityNet να δη-
μιουργήσει το θεσμό διαλόγου BRAVO 
ως πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών των 
μετόχων της κοινωνίας των πολιτών 
είναι αξιέπαινη, έχοντας ήδη αναδει-
χθεί ως κατάλληλο πεδίο συνδιαμόρ-
φωσης καλών πρακτικών στην σύ-
μπραξη ιδιωτικού δημόσιου και τρί-
του τομέα για ένα βιώσιμο οικοσύστη-
μα. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι πολύτι-
μες στο χώρο μας και στην εποχή μας. 
Ο Δεσμός μετρά ήδη τέσσερα έτη συμ-
μετοχής στο διάλογο με πολλαπλούς 
ρόλους και είμαστε ιδιαίτερα περήφα-
νοι που το έργο μας έχει αναγνωριστεί 
με Bravo βραβεία και διακρίσεις.

Εκάβη Βαλλερά
Διευθύντρια

ΔΕΣΜΟΣ
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Ο θεσμός Bravo Sustainability 
Awards επιτυγχάνει πολλά πράγματα 
ταυτοχρόνως: ανταμείβει ηθικά 
τις προσπάθειες εταιρειών και 
οργανισμών, προάγει καλές πρακτικές 
και δημιουργεί μία δεξαμενή 
ανθρώπων με κοινό σκοπό τη βοήθεια 
στο συνάνθρωπο και στο περιβάλλον. 
Δεν είναι εύκολο σε μία εποχή όπου 
οι περισσότεροι αγωνιζόμαστε για τα 
απολύτως απαραίτητα, να συνεχίζει με 
πείσμα και επιτυχία ένας θεσμός που 
επικεντρώνεται στην ποιότητα της ζωής 
και στην πρακτική να προσφέρεις. 
Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια! 

Αναστασία Μανιά
Πρόεδρος

MAKE-A-WISH GREECE

Eίναι τιμή μας να συμμετέχουμε στο θε-
σμό Bravo, μία πρωτοβουλία που προ-
ωθεί και αναδεικνύει ποιοτικές πρωτο-
βουλίες και προγράμματα. Ως ethelon 
συμμετείχαμε στη Κατηγορία “Κοινω-
νία” με τη πρωτοβουλία μας Ημέρα Κα-
ριέρας για Άτομα με Αναπηρία, Career 
Fair.4all.  Η συμμετοχή μας στο θεσμό 
επιτρέπει και στο κοινό μας να ψηφί-
σει για την ποιότητα του Κοινωνικού 
Αντικτύπου μας αλλά και στο ευρύτερο 
κοινό να γνωρίσει τον οργανισμό μας.

Κωσταπάνος Μηλιαρέσης
Συνιδρυτής και Γενικός Διευθυντής, 

ETHELON

Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέ-
χει ενεργά στο θεσμό διαλόγου BRAVO, 
που ετησίως κορυφώνεται με τα αντί-
στοιχα Βραβεία βιώσιμης ανάπτυξης.

Είναι εποικοδομητικό και αναγκαίο να 
υπάρχουν πρωτοβουλίες όπως αυτή, 
που προάγουν την ανταλλαγή απόψε-
ων και τον διάλογο ανάμεσα στις επι-
χειρήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση, 
τους μη κερδοσκοπισκούς φορείς και 
ευρύτερα την κοινωνία. Καλές πρακτι-
κές, καινοτόμες ιδέες έχουν έρθει στο 
προσκήνιο χάρη στο θεσμό διαλόγου 
BRAVO.

Εύχομαι η σημαντική αυτή πρωτοβου-
λία να βρίσκει ολοένα και περισσότε-
ρους συμμέτοχους και να συνεχίσει την 
ήδη επιτυχημένη πορεία της.

Κώστας Γιαννόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ο Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασί-
ας Ελλάδας (ΣΘΙΕ) συνεργάζεται με 
την QualityNet Foundation τα τελευ-
ταία χρόνια συμμετέχοντας στα Βρα-
βεία Bravo και στην κατηγορία Society. 
Μέσω της συνεργασίας αυτής ο ΣΘΙΕ 
έχει ωφεληθεί με τους εξής τρόπους:

•   μέσω του διαγωνισμού και της προ-
ώθησης καλών πρακτικών, περισσότε-
ροι άνθρωποι έμαθαν για το έργο του 
Συνδέσμου και τα προγράμματά του.

•   αυξήθηκε η αναγνωρισιμότητα του 
Συνδέσμου στον επιχειρηματικό κόσμο 
μέσω των εκδηλώσεων του QualityNet 
Foundation και την ευκαιρία που μας 
δόθηκε να παρευρεθούμε σε αυτές.

•   περισσότεροι άνθρωποι ευαισθη-
τοποιήθηκαν για την αναπηρία και τα 
ΑμεΑ.

Δήμητρα Καρουζάκη
Πρόεδρος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη σύγχρονη ελληνική πραγματι-
κότητα, όπου παρατηρείται έντονη 
περιθωριοποίηση και στιγματισμός 
των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, 
το ΚΕΘΕΑ επιδιώκει συστηματικά συ-
νεργασία με τις κοινωνικά υπεύθυ-
νες εταιρείες. Η από κοινού υλοποί-
ηση καινοτόμων εγχειρημάτων που 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανά-
γκες, προσδίδει επιχειρηματικά και 
ηθικά πλεονεκτήματα στις εταιρείες, 
αλλά ταυτόχρονα θέτει τα θεμέλια της 
κοινωνικής βιωσιμότητας.  Υπό αυτήν 
την έννοια, η συμμετοχή του ΚΕΘΕΑ 
στον κοινωνικό διάλογο του BRAVO 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν αποτε-
λεί απλά τιμή, αλλά και υποχρέωση 
του οργανισμού.

Γιώργος Μπαρδάνης
Ψυχίατρος, Πρόεδρος ΔΣ

ΚΕΘΕΑ

Η Κιβωτός του Κόσμου συμμετείχε 
ενεργά στο Θεσμό Διαλόγου  BRAVO 
και στα BRAVO SUSTAINABILITY 
AWARDS 2017  και διακρίθηκε απο-
σπώντας  βραβείο στις κατηγορίες 
Bravo  Market και Governance. Διορ-
γανώθηκαν  για 7η συνεχόμενη χρο-
νιά από το QualityNet Foundation με 
μεγάλη επιτυχία. 

Είναι σημαντικό να προβάλλονται 
πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη 
Δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο 
γιατί από τη μία αναδεικνύονται οι 
δράσεις τους και από τη άλλη αποτε-
λούν παράδειγμα και απόδειξη, πως 
και στις μέρες της κρίσης μπορούμε 
να δημιουργήσουμε καλύτερες βιοτι-
κές, κοινωνικές, πολιτιστικές και πο-
λιτισμικές συνθήκες. 

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσου-
με όλους όσους ψήφισαν για τις δι-
ακρίσεις της Κιβωτού του Κόσμου.

Πατήρ Αντώνιος 
Παπανικολάου

Ιδρυτής ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
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Tο γεγονός ότι ένας θεσμός σαν το 
Bravo συμπεριλαμβάνει στον Διάλο-
γο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη πρωτο-
βουλίες από την κοινωνία των πολιτών, 
όπως το Vouliwatch και τις επιβραβεύ-
ει, στέλνει ένα πολύ ενθαρρυντικό μή-
νυμα για το άνοιγμα μιας πιο ουσιαστι-
κής συζήτησης ανάμεσα στους ιθύνο-
ντες του επιχειρηματικού και πολιτικού 
κόσμου και τους ίδιους τους πολίτες. Η 
καλλιέργεια μιας κουλτούρας διαλόγου 
και αμερόληπτης ενημέρωσης του κοι-
νού σε σχέση με τόσο κρίσιμα κοινω-
νικά και οικονομικά ζητήματα, θα μας 
βρίσκει σταθερούς αρωγούς και υπο-
στηρικτές. Ευχόμαστε μια πραγματική 
βιώσιμη ανάπτυξη και για το Bravo! 

Στέφανος Λουκόπουλος
Εκτελεστικός Διευθυντής

VOULIWATCH

Ο Θεσμός Bravo συνεχίζει σταθερά τα 
τελευταία χρόνια να δίνει βήμα ανοιχτού 
κοινωνικού διαλόγου ανάμεσα σε 
διαφορετικές πρωτοβουλίες που 
αναπτύσσονται και όλες έχουν την 
ίδια στόχευση: την ανάπτυξη μίας 
συλλογικής νοοτροπίας για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, την κοινωνική υπευθυνότητα 
και την επιχειρηματικότητα.

Μέσα σε αυτό το διάστημα τα Bravo 
Awards κατάφεραν να αναδείξουν -και 
είμαστε περήφανοι που μεταξύ αυτών 
συγκαταλέγεται και το SolidarityNow- 
δράσεις και φορείς που ανέπτυξαν έργο 
με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο 
και αποτέλεσαν πρότυπα ανάπτυξης 
και κοινωνικής συμπεριφοράς σε 
συλλογικό επίπεδο.

Στέλιος Ζαββός
Πρόεδρος

SOLIDARITYNOW

H ομάδα της «σχεδίας», ως ένα 
κοινωνικό εγχείρημα που αγωνίζεται 
ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό, 
χαιρετίζει τον άκρως εποικοδομητικό 
ρόλο του θεσμού Bravo στην ανάπτυξη 
ενός μεγάλου κοινωνικού διαλόγου, 
ο οποίος συσπειρώνει κοινωνικούς 
εταίρους και ενεργούς πολίτες, 
αναφορικά με την ανάπτυξη της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής 
και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. 
Ελπίζουμε σε περαιτέρω εξέλιξη και 
ενίσχυση της συνεργασίας μας, ώστε οι 
κοινοί μας στόχοι και το όραμα για μία 
δίκαιη κοινωνία αλληλεγγύης, χωρίς 
αποκλεισμούς να ευοδωθούν. 

Χρήστος Αλεφάντης
Διευθυντής Σύνταξης,

Περιοδικό Δρόμου “ΣΧΕΔΙΑ”
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