
Οδηγός βήμα-βήμα για την εγγραφή σας στο  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & 
 την καταγραφή των πρακτικών/πρωτοβουλιών σας 
 

1. Επισκεφθείτε το https://observatory.sustainablegreece2020.com/home/  
2. Επιλέξτε γλώσσα: 

 
3. Κάνετε click στο: 

 
4. Login 

4.1. Νέος χρήστης:  
Εάν δεν έχετε ξαναχρησιμοποιήσει την πλατφόρμα, κάνετε εγγραφή και δημιουργείστε το 
προφίλ του Οργανισμού σας.  

 
 
Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής, θα λάβετε email επιβεβαίωσης 
ενεργοποίησης του λογαριασμού σας και θα μεταφερθείτε αυτομάτως στη σελίδα εισόδου 
στο σύστημα: 

 
Επικοινωνήστε με το info@qualitynet.gr σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε τεχνικό 
πρόβλημα κατά την εγγραφή ή τη σύνδεσή σας. 
 
4.2. Εγγεγραμμένος χρήστης: 
 Εάν ήδη είστε χρήστης της πλατφόρμας, τότε πληκτρολογείτε το Όνομα χρήστη και τον 
κωδικό πρόσβασης. 

https://observatory.sustainablegreece2020.com/home/
mailto:info@qualitynet.gr
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5. Καταγραφή πρωτοβουλίας/πρακτικής 
Αφού συνδεθείτε στην πλατφόρμα, θα μεταφερθείτε στη σελίδα του προφίλ σας, και 
επιλέγετε «ΝΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» για πρωτοβουλία που συνδέεται με τους 17 Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και την Agenda 2030 ή «ΝΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙA COVID-19» για πρωτοβουλία που 
σχετίζεται αποκλειστικά με την καταπολέμηση της πανδημίας. 

 
 
Ανοίγει η ακόλουθη σελίδα στην οποία μπορείτε να καταγράψετε την πρακτική σας. 
Εδώ μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί συμμετοχής στο Θεσμό Bravo Sustainability Dialogue 
& Awards, εάν το επιθυμείτε. 

 
 
Στο πεδίο «Παρουσίαση στο Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας»  επιλέγετε την 
κατηγορία/Πυλώνα της πρακτικής σας, ως εξής:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ →όπου ανήκουν οι Πυλώνες Bravo Governance & Bravo Market 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ →Bravo Environment 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ →όπου ανήκουν οι Πυλώνες Bravo Society & Bravo In Action 

 
Στη συνέχεια επιλέγετε και τη θεματική ενότητα στην οποία θέλετε να εντάξετε την πρακτική. 
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Επιλέγετε το έτος ή τα έτη υλοποίησης της πρωτοβουλίας σας. 

 
 
Μπορείτε να συμπληρώσετε όλα τα πεδία απευθείας στην online Πλατφόρμα ή να τα 
μεταφέρετε από άλλα αρχεία μέσω copy & paste. Σε αυτή την περίπτωση, θα ανοίξει 
παράθυρο όπου θα κάνετε Paste το κείμενό σας. 

 
 
Αφού έχετε ολοκληρώσει την καταγραφή των κειμένων σας, θα πρέπει να επιλέξετε έναν 
Στόχο για να συνδεθεί η πρακτική σας. 
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Εάν θέλετε να καταγράψετε την πρωτοβουλία σας στα αγγλικά, το σύστημα σας δίνει αυτή 
τη δυνατότητα. 

 
 
Αφού ολοκληρώσετε την καταγραφή της πρωτοβουλίας σας, τότε θα πρέπει να 
αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας, πατώντας «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ». 

 
 

6. Αλλαγές στο περιεχόμενο μιας πρωτοβουλίας ή προσθήκη φωτογραφιών και 
εικαστικών. 

 
Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές στην πρακτική σας, τότε θα επιλέξετε το κουμπί 
«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ». 
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Θα μεταφερθείτε ξανά στη σελίδα της πρακτικής σας και μπορείτε από το μενού να 
επιλέξετε τα συνοδευτικά που θέλετε να αναρτήσετε. 

 
 
Αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές σας, τότε θα πρέπει απαραιτήτως να πατήσετε το κουμπί 
«ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ» και μετά «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ». 

 


