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Το QualityΝet Foundation αποτελεί έναν εξειδικευμένο Οργανισμό για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1997.

Με στόχο την προώθηση ενός βιώσιμου μέλλοντος και τη δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομίας 
και κοινωνίας, που αναπτύσσεται με περιβαλλοντική ευαισθησία και κοινωνική συνοχή, 

συνεργάζεται με τους επίσημους θεσμικούς, επιχειρηματικούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας 
για την ανάπτυξη:

Τo Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών & Ενεργών Πολιτών του Quality Foundation αποτελείται από:
150 Θεσμικούς Φορείς, 1.280 Επιχειρήσεις, 345 Οργανισμούς της Κοινωνίας Πολιτών, 

250 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 4.500 Σχολικές Μονάδες και 22.000 Ενεργούς Πολίτες, 
που συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του.

QualityΝet Foundation
Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών & Ενεργών Πολιτών

Δικτύωσης & διαλόγου
με μεγάλο αριθμό

Κοινωνικών Εταίρων
 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Επιστημονικού έργου
για την τεκμηρίωση 

θεμάτων Βιωσιμότητας.

Πρωτοβουλιών
που συμβάλλουν στην 

ενημέρωση & αφύπνιση 
της ελληνικής κοινωνίας.

Εκπαιδευτικού έργου
που συμβάλλει στη

διαμόρφωση των ενεργών 
πολιτών του αύριο.

Εργαλείων & μεθοδολογιών 
που υποστηρίζουν τους

Οργανισμούς στην υιοθέτηση 
βιώσιμων πολιτικών.

www.qualitynetfoundation.org
Τ: 210 6898594 | E-mail: info@qualitynet.gr



3ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΒRAVO 2018

SUSTAINABILITY
DIALOGUE

2018

Xρυσούλα Εξάρχου
Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

QualityNet Foundation

Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας αποτυπώνει την ενεργοποίηση και συμμετοχή
όλων των Φορέων, Επιχειρήσεων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
της Κοινωνίας Πολιτών και της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, σε ένα κοινό όραμα: 
τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για εμάς και τα παιδιά μας. 

Τη δημιουργία της ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ. 

Μιας Ελλάδας που να μπορεί να προσφέρει σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο 
ένα ελπιδοφόρο Όραμα και μια νέα Προοπτική που τόσο χρειαζόμαστε. 

Προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτή την Ελλάδα, είναι βέβαιο ότι απαιτείται 
η συμμετοχή όλων μας για τη δημιουργία ενός νέου τρόπου σκέψης και δράσης 
για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσα από τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται 
και κατατίθενται στο Θεσμό BRAVO, που εφέτος συμπληρώνει 9 χρόνια ζωής, 
δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθεί κάθε χρόνο ένας κοινωνικός διάλογος 
με στόχο τη διεύρυνση της αφύπνισης στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Η καταχώρησή τους στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ δημιουργεί 
έναν ΕΘνικό Μηχανισμό Καταγραφής όλων των πρωτοβουλιών και δράσεων 
που υλοποιούνται στη χώρα μας, ενώ συγχρόνως λειτουργεί  ως ένας μηχανισμός 
ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών για κάθε ενδιαφερόμενο. 
Η τακτική αποτύπωσης της ωριμότητας της ελληνικής αγοράς σε ετήσια βάση 
αναφορικά με την υιοθέτηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης μας δίνει 
τη δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσης, που μπορεί να υποστηρίξει τόσο τους θεσμικούς 
Φορείς, όσο και όλους τους Οργανισμούς που θέλουν να έχουν έναν προσανατολισμό 
προς νέα μοντέλα βιωσιμότητας. Ο θεσμός BRAVO συνδέει τους Οργανισμούς 
και τις πρωτοβουλίες τους με τη βάση της κοινωνίας, αξιολογώντας τη συνολική 
επίδραση των ενεργειών τους και ενισχύοντας το κοινωνικό πρόσωπό τους.

Αυτό όμως που αξίζει υπογράμμισης είναι η ενεργός συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού 
Κοινωνικών Εταίρων και Ενεργών Πολιτών που συμμετέχουν με τις παρατηρήσεις 
τους στην εξέλιξη των πρωτοβουλιών, συμβάλλοντας στον ευρύτερο διάλογο. 
Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός τους αποδεικνύει ότι η ελληνική κοινωνία 
και θέλει και είναι έτοιμη να συμβάλλει στις συντονισμένες προσπάθειες 
πρωτοβουλιών και συνεργιών. 

Τέλος, αυτό που μας δίνει μεγάλη ελπίδα για τη συνέχεια, είναι το όραμα 
που μοιραστήκαμε εφέτος στο Bravo Schools με τους Ενεργούς Πολίτες του Αύριο. 
Όλους αυτούς τους μαθητές που μαζί με τους δασκάλους τους κατέθεσαν 
τις δικές τους προτάσεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, 
αποδεικνύοντας ότι το σχολείο παραμένει ένα άκρως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την κοινή μας προσπάθεια!.
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Μακαριότατος Ιερώνυμος Β’
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών

και πάσης Ελλάδος

Χαιρετίζω τὴν Ἐτήσια Ἐκδήλωση BRAVO 2018 καὶ συγχαίρω τοὺς συ-
ντελεστές ἐκ μέσης καρδίας.
Ἡ βιώσιμη ἀνάπτυξη ἀποτελεῖ ἀναμφίβολα κορυφαῖο κοινωνικὸ αἲτημα καὶ 
ἐπείγουσα ἀνάγκη γιὰ τὴν πατρίδα μας. Ἡ πληθώρα τῶν Ὀργανισμῶν, 
τῶν Κοινωνικῶν Ἑταίρων καὶ τῶν Ἐνεργῶν Πολιτῶν ποὺ συμμετέ-
χουν κάθε χρόνο στὶς διαδικασίες τοῦ BRAVO πιστοποιεῖ τοῦ λόγου 
τὸ ἀληθές, πιστοποιεῖ ἐξ ἄλλου τὴν ἀποδοχὴ ποὺ βρίσκει στὴν συνεί-
δηση τῆς κοινωνίας μας ὁ θεσμὸς BRAVO.
Ὁ φετινὸς Διάλογος τοῦ Θεσμοῦ σχετίζεται μὲ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ καὶ 
τὶς ἔκτακτες καταστάσεις ποὺ αὐτὴ προκαλεῖ, καθὼς καὶ τὶς συνεργασίες 
ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν ὀρθὴ ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν καταστάσεων. 
Ποιός μπορεῖ νὰ κλείσει τὰ μάτια μπροστά στὶς νέες προκλήσεις; Καὶ 
ἀπ’ τὴν ἄλλη πλευρά, πόσα συγχαρητήρια ἀξίζουν πράγματι σ΄αὐτοὺς 
ποὺ μὲ τὴ δράση τους προλαβαίνουν τὶς ἐξελίξεις καὶ εὐαισθητοποιοῦν 
τὴν κοινωνία· γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ διαμορφώσουμε ὅλοι τὴν Ἑλλάδα 
τοῦ Αὔριο ποὺ ἐπιθυμοῦμε.

Εὔχομαι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ εὐλογήσει
πλουσίως τὴ φετινὴ ἐκδήλωση. 

Γιώργος Δημαράς
Υφυπουργός

Περιβάλλοντος & Ενέργειας

"Το μέλλον του πλανήτη στα χέρια μας!

Η ανάγκη ενεργοποίησης όλων των δυνάμεων της κοινωνίας 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κλιματι-
κής αλλαγής και να κινηθεί ο πλανήτης προς μια βιώσιμη κα-
τεύθυνση είναι σήμερα παρά ποτέ επιβεβλημένη. Στο πλαίσιο 
αυτό, χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Θεσμού BRAVO και την 
ευαισθησία στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, με την ανά-
δειξη των καλών πρακτικών και την ενίσχυση του κοινωνικού 
διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, προωθώντας το δημόσιο 
διάλογο με Πολιτεία, Φορείς, Επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοί-
κηση και Κοινωνία Πολιτών.
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο κίνδυ-
νο για τον πλανήτη και τη ζωή του ανθρώπου και για πρώτη 
φορά φαίνεται ένα "περιβαλλοντικό" πρόβλημα να απειλεί το 
φυσικό θεμέλιο των κοινωνιών μας. Οδηγεί στην ερημοποίη-
ση ολόκληρων περιοχών, στη μείωση της γεωργικής παραγω-
γής, στη μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, στην αύξη-
ση των δασικών πυρκαγιών και σε μαζικές μετακινήσεις πλη-
θυσμών. Η μάχη για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλα-
γής χρειάζεται τη συστράτευση όλων των υγιών δυνάμεων της 
κοινωνίας, ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης, καθώς αφορά 
όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες αλλά και το μέλλον του πλα-
νήτη και των επόμενων γενιών".
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Kωστής Χατζηδάκης
Αντιπρόεδρος ΝΔ

και Βουλευτής Β' Αθήνας

“Η Ελλάδα έχει ανάγκη να στρα-
φεί σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυ-
ξης για να χτίσει ένα καλύτερο 
μέλλον για τη σημερινή γενιά 
και τις επόμενες. 
Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρωτο-
βουλίες βιώσιμης ανάπτυξης 
οφείλουν να βρίσκονται ψηλά 
στην ατζέντα. Διότι δεν μπο-
ρούμε να έχουμε μια σύγχρο-
νη, υγιή οικονομία, χωρίς να 
έχουμε μια βιώσιμη οικονομία, 
η οποία προχωρεί σε αρμονία 
με τη φύση και την προστασία 
του περιβάλλοντος. Έτσι γίνε-
ται άλλωστε σε όλα τα προηγ-
μένα κράτη. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για 
να το πετύχουμε αυτό είναι η 
ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, 
καθώς και η υιοθέτηση καλών 
πρακτικών που έχουν πετύχει σε 
άλλες χώρες. Ο Ετήσιος Διάλο-
γος BRAVO συνεισφέρει προς 
αυτή την κατεύθυνση και συμ-
βάλλει με ουσιαστικό τρόπο στην 
οικοδόμηση της Ελλάδας που 
αξίζουμε”.

Γιάννης Πανιάρας
Πρόεδρος Συμβουλίου ΣΕΒ

για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

“Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώ-
σιμη Ανάπτυξη συγχαίρει το θε-
σμό BRAVO για τη συνεπή δια-
χρονικά συνεισφορά του στην 
προώθηση του ανοιχτού, πολυ-
συμμετοχικού και επιστημονι-
κού διαλόγου πάνω στα ουσι-
ώδη θέματα που απασχολούν 
όλους μας σήμερα. 
Η κοινή βάση είναι η μέριμνα για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία 
είναι απαραίτητο συνθετικό της 
μελλοντικής πορείας της χώ-
ρας μας.
Είμαστε ευτυχείς που οι προτε-
ραιότητες του Συμβουλίου ΣΕΒ 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπως 
η πρόληψη και η αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, η προ-
ώθηση της κυκλικής οικονομί-
ας, η προστασία της βιοποικι-
λότητας και η περιβαλλοντική 
συμμόρφωση, αναδεικνύονται 
κάθε χρόνο και μέσα από τη θε-
ματολογία του θεσμού BRAVO”.

Κωνσταντίνος Μίχαλος
Πρόεδρος 

ΚΕΕΕ & ΕΒΕΑ

“Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αναδει-
κνύεται σήμερα σε κινητήριο 
δύναμη στην πορεία αλλαγής 
του παγκόσμιου αναπτυξιακού 
μοντέλου. 
Όλο και περισσότερες επιχει-
ρήσεις σε όλο τον κόσμο, το-
ποθετούν τη Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη στον πυρήνα της δραστηρι-
ότητάς τους, επιδιώκοντας να 
συνδέσουν την επιχειρηματική 
επιτυχία με τη δημιουργία αξίας 
 για τις κοινωνίες στις οποίες 
λειτουργούν. 
Ο έγκυρος θεσμός BRAVO και 
ο διάλογος που αναπτύσσεται 
στο πλαίσιό του, αποτελεί μια 
έμπρακτη επιβεβαίωση ότι η 
χώρα μας διαθέτει άξιες, υπεύ-
θυνες επιχειρήσεις, οι οποίες 
λειτουργούν με όραμα και σκο-
πό. Επιχειρήσεις που μπορούν 
να πρωταγωνιστήσουν στην ανά-
καμψη της ελληνικής οικονομί-
ας, αλλά και να στηρίξουν την 
προσπάθεια για την οικοδόμη-
ση μιας συνεκτικής, ευημερού-
σας κοινωνίας”.

Στάθης Γιαννακίδης
Υφυπουργός

Οικονομίας & Ανάπτυξης

“Η κρίση που έπληξε την Ελλάδα δεν 
ήταν μόνο δημοσιονομική, αλλά μια κρί-
ση συνολική, κρίση υποδείγματος που 
στο επίκεντρό της είχε την κρίση του 
παραγωγικού μοντέλου.
Σήμερα, έχοντας τελειώσει με τα Προ-
γράμματα Προσαρμογής και αφήνοντας 
πίσω τις πολιτικές λιτότητας, σχεδιάζου-
με την Ελλάδα του μέλλοντος, θέτοντας 
τις βάσεις για ένα νέο υπόδειγμα Δίκαι-
ης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση διαμόρ-
φωσε την Eθνική Αναπτυξιακή Στρατηγι-
κή, η οποία έτυχε θερμής υποδοχής από 
τους Ευρωπαίους εταίρους και τους διε-
θνείς Οργανισμούς. Η Στρατηγική αποτε-
λεί τον εθνικό αναπτυξιακό “οδικό χάρ-
τη” ενσωματώνοντας τις αρχές της βιω-
σιμότητας και στις τρεις διαστάσεις της 
(οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντι-
κή), σε συντονισμό με τη δέσμευση της 
Ελλάδας στους στόχους της Ατζέντας 
2030 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Η δικαιοσύνη και η βιωσιμότητα της ανα-
πτυξιακής διαδικασίας συνιστούν τους 
δύο πυλώνες που θα διασφαλίσουν τη 
σταθερότητα της εθνικής πορείας, την 
οικονομική ευημερία και την κοινωνι-
κή συνοχή για τις επόμενες δεκαετίες”.



Το Sustainability Performance Directory 
δημιουργεί τη Χάρτα των ηγέτιδων Επιχειρήσεων της χώρας μας, 

αποτελώντας τον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης.

The Most Sustainable Companies in Greece 2019

Υπό την Αιγίδα Με την Υποστήριξη

Εντάξτε την επιχείρησή σας στην ομάδα των ηγέτιδων επιχειρήσεων...

και σηματοδοτηθείτε ως Sustainable Company!

Πληροφορίες συμμετοχής:

https://directory.sustainablegreece2020.com/gr | 210 6898594

Τρόπος Συμμετοχής
Στο SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY μπορούν να συμμετέχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, 

που έχουν αναγνωρίσει τη συμβολή των θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας 
στην Aνταγωνιστικότητα και στην Eξωστρέφειά τους. Η αξιολόγησή τους βασίζεται σε:

Πρωτοβουλίες
Συμμετοχή στο θεσμό
διαλόγου BRAVO με

Πρωτοβουλίες / Προγράμματα

Πολιτικές
Συμπλήρωση 

των Κριτηρίων του
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δημοσιοποίηση
Δήλωση για τη

Δημοσιοποίηση δεδομένων
της Βιώσιμης Ανάπτυξης
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Günther Baumann
Γεν. Γραμματέας,

German Council 

for Sustainable 

Development 

"Ο διάλογος και η διαβούλευ-
ση μεταξύ διαφόρων ομάδων 
είναι απαρραίτητη και επί-
πονη διαδικασία στην προ-
ώθηση της Βιώσιμης Ανά-
πτυξης. Με αυτό τον τρόπο 
διαμορφώνεται κουλτούρα, 
παιδεία και αναπτύσσονται 
συνεργασίες που μπορούν 
να υποστηρίξουν ένα βιώσι-
μο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, 
εκτιμώ ιδιαιτέρως το Θεσμό 
BRAVO για τη δεσμευσή του 
σε αυτό το στόχο. 
Με πολύ ενδιαφέρον βλέπου-
με την άμεση εφαρμογή προ-
γραμμάτων και δράσεων κα-
θώς και την εμπλοκή ενός τό-
σου μεγάλου κοινού στη δια-
δικασία αυτή".

Peter Baker
President 

World Business Council

 for Sustainable 

Development 

"O ρόλος του επιχειρηματικής 
κοινότητας  και οι συνεργασίες 
είναι σημαντικός παράγοντας 
στην επίτευξη των 17 Παγκό-
σμιων Στόχων και στην αντιμε-
τώπιση της Κλιματικής Αλλα-
γής. Η διαχείριση του ρίσκου 
που δημιουργεί η Κλιματική 
Αλλαγή απαιτεί ευρύτερες συ-
νεργασίες, τόσο στη διαχείριση 
της προσαρμογής όσο και των 
ευκαιριών που εμφανίζονται 
για την αγορά που αποτιμώνται 
διεθνώς στα 21 τρις ετησίως 
μέχρι το 2030. 
Ο Θεσμός Bravo Sustainability 
Dialogue αποτελεί ένα σημαντι-
κό εργαλείο για την προαγωγή 
του διαλόγου και της συνεργα-
σίας μεταξύ όλων των εμπλεκο-
μένων κοινών. Κάτι που χρεια-
ζόμαστε για την εφαρμογή των 
Στόχων καθώς όλοι δουλεύουμε 
με ορίζοντα το 2030".

Mr. Wolfram Tertschnig, 
Mrs. Elisabeth Freytag- Rigler

Co-Chairs, 

ESDN Steering Group

"Το ESDN υποστηρίζει και συγχαίρει 
το Θεσμό BRAVO στην Ελλάδα για τη 
συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει 
στο να εμπλέξει σε μια διαδικα-
σία διαλόγου μια μεγάλη κοινότη-
τα κοινωνικών εταίρων με στόχο 
τη βελτίωση των προγραμμάτων 
και των πρωτοβουλιών βιώσιμης 
ανάπτυξης των οργανισμών στη 
χώρα.
Με τον τρόπο αυτό, ο θεσμός συμ-
βάλλει στη δημιουργία μιας ευρύ-
τερης κουλτούρας βιώσιμης ανά-
πτυξης καθώς και ενός πλάνου συ-
νεργασίας και δράσης σε εθνικό 
επίπεδο".

Σπυρίδων Λιούκας
Επίτιμος Προέδρος,

Μέλος ΔΣ QualityNet Foundation 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Ινστιτούτου 

Διακυβέρνησης & Πολιτικής

"Το QualityNet Foundation αναπτύσσο-
ντας το διάλογο με κοινωνικούς εταίρους 
και φορείς σε θέματα βιώσιμης ανάπτυ-
ξης και υπεύθυνης επιχειρηματικότη-
τας, έρχεται να καλύψει ένα κενό στην 
ελληνική κοινωνία καθώς η εμπλοκή των 
συμμετόχων (stakeholders) σε θέματα 
στρατηγικής και πολιτικής είναι ακόμα 
σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης σε πολ-
λούς τομείς δραστηριότητας 
Έχει αναπτυχθεί, σε σημαντικό βαθμό, 
μια τεχνογνωσία διαλόγου με μεγάλο 
αριθμό συμμετόχων ενισχύοντας έτσι 
την εμπιστοσύνη της κοινωνίας σε θε-
σμούς και προωθώντας περαιτέρω την 
ανάπτυξη της αντζέτας της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης.
Η στατιστική αποτύπωση της ωρίμανσης 
της Ελληνικής αγοράς στα θέματα της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελούν υλικό 
για παραπέρα επεξεργασία και χρήσι-
μο τόσο για τους Θεσμικούς Φορείς όσο 
και για άλλους Οργανισμούς στο σχεδια-
σμό και επανακαθορισμό των μοντέλων 
ανάπτυξης".

Το Sustainability Performance Directory 
δημιουργεί τη Χάρτα των ηγέτιδων Επιχειρήσεων της χώρας μας, 

αποτελώντας τον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης.

The Most Sustainable Companies in Greece 2019

Εντάξτε την επιχείρησή σας στην ομάδα των ηγέτιδων επιχειρήσεων...

και σηματοδοτηθείτε ως Sustainable Company!

SUSTAINABILITY
DIALOGUE

2018
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O Θεσμός Διαλόγου BRAVO

Η Ελλάδα μετά από μια πολύχρονη οικονομική και κοινωνι-
κή κρίση καλείται να διαχειριστεί μια νέα πραγματικότητα και 
να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα της επιτρέψει 
να δημιουργήσει τις βάσεις για μια πραγματικά Βιώσιμη Οικο-
νομία-Κοινωνία, η οποία θα μπορεί να αποκαταστήσει και να 
διασφαλίσει την ήδη διαταραγμένη Κοινωνική Συνοχή μέσω 
μιας ισόρροπης ανάπτυξης του τρίπτυχου της Βιωσιμότητας: 
Οικονομία-Κοινωνία-Περιβάλλον.

Απώτερος στόχος η δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο, μιας Ελ-
λάδας που να μπορεί να προσφέρει σε προσωπικό και συλλογι-
κό επίπεδο ένα Όραμα και μια νέα Προοπτική.

Προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτή την Ελλάδα, απαιτείται 
η συμμετοχή και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παρα-
γωγικών συντελεστών και φορέων, καθώς και η σύμπραξη όλων 
των ενεργών πυρήνων της ελληνικής κοινωνίας με στόχο τη δη-
μιουργία ενός νέου τρόπου σκέψης και δράσης για ένα καλύτε-
ρο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι πρωτοβουλίες και τα προ-
γράμματα που συμβάλλουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Υπεύθυ-
νη Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Υπευθυνότητα και που 
αναπτύσσονται από Επιχειρήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών στη χώρα μας, προσφέρουν 
μια ελπίδα στην Ελλάδα του "Σήμερα" και συμβάλλουν στη δη-
μιουργία της Ελλάδας του "Αύριο".

Το Πλαίσιο

Συμβάλλει

Αναπτύσσει 
έναν κοινωνικό

διάλογο

...που συμβάλλουν
στη βελτίωση
της ποιότητας

ζωής

...για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη, 

την Υπεύθυνη
Επιχειρηματικότητα

& την Κοινωνική 
Υπευθυνότητα

...για την
ενεργοποίηση

όλων!

Ανταλλάσσει
γνώσεις 
απόψεις

εμπειρίες

Αναδεικνύει
πρωτοβουλίες 

&
προγράμματα

Στην αφύπνιση και ενεργοποίηση του ευρύτερου συνόλου της ελληνικής κοινωνίας στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Στην ανάδειξη των καλύτερων πρωτοβουλιών, οι οποίες υλοποιούνται στη χώρα μας και συνδέονται με τους ευρύτερους 
εθνικούς στόχους.

Στη βελτιστοποίηση των πρωτοβουλιών που αναπτύσσουν μέσα από το διάλογο και τη διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους.

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

Στη συνεργασία μεταξύ του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα για την ανάπτυξη δράσεων που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.

Στην προβολή των Πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλοντας στην αλλαγή 
της εικόνας και αντίληψης της χώρας μας μέσω των δράσεων που αναπτύσσονται από όλους τους Φορείς.
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Ο Θεσμός Bravo δίνει έμφαση στην προώθηση ενός συστηματο-
ποιημένου κοινωνικού διάλογου μέσω της ουσιαστικής εμπλο-
κής μιας μεγάλης ομάδας συμμετεχόντων, με στόχο τη δημιουργία 
μιας πλατφόρμας ανταλλαγής απόψεων, διαλόγου, ενημέρωσης 
και ανοιχτής διαβούλευσης, καθώς και μιας ευρύτερης κουλτού-
ρας για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης Επι-
χειρηματικότητας και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας στη χώρα 
μας. Αναπτύσσεται με βάση τις πρωτοβουλίες και τα προγράμμα-
τα που εκπονούνται από τις Επιχειρήσεις, τους Οργανισμούς Το-
πικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών. 
Ο θεσμός Bravo, που φέτος κλείνει 9 χρόνια, αποτελεί ένα θεσμό 
διαλόγου και διαβούλευσης πάνω στα θέματα της Βιώσιμης Ανά-
πτυξης. Είναι ο πλέον ευρύς, ανοικτός και ολοκληρωμένος διά-
λογος που διεξάγεται στην Ελλάδα και στον οποίο συμμετέχουν 
κορυφαίοι Θεσμικοί, Επιχειρηματικοί και Κοινωνικοί Φορείς.
Στα 9 χρόνια της λειτουργίας του έχουν συμμετάσχει στον κοινω-
νικό διάλογο πάνω από 200 Οργανισμοί με τη συμμετοχή περισσο-
τέρων από 750 Κοινωνικών Εταίρων και 30.000 Ενεργών Πολιτών.

Η συμμετοχή ενός Οργανισμού στο Θεσμό Διαλόγου BRAVO:
•  Πραγματοποιείται με την απλή καταγραφή των πρωτοβουλι-

ών και δράσεων που έχει αναπτύξει, στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, τον εθνικό μηχανισμό καταγραφής και πα-
ρουσίασης όλων των πρωτοβουλιών & δράσεων για τη Βιώσι-
μη Ανάπτυξη, την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και την Κοι-
νωνική Υπευθυνότητα που αναπτύσσονται στη χώρα μας και το 
οποίο λειτουργεί και ως Δίκτυο Ανταλλαγής Γνώσης και Εμπει-
ριών μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών.

•  Αναπτύσσεται με βάση τους 5 Θεματικούς Πυλώνες του Θε-
σμού Bravo: Διοίκηση (Governance), Αγορά (Market), Περι-
βάλλον (Environment), Κοινωνία (Society), Συνεργασία Ιδιω-
τικού & Δημοσίου Τομέα (In Action) και στις αντίστοιχες υπο-
θεματικές κατηγορίες τους.

•  Εξασφαλίζει τη δυνατότητα να προβληθεί σε τοπικό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προστιθέμενη αξία
Ο κοινωνικός διάλογος που προωθείται μέσω του Θεσμού δί-
νει προστιθέμενη αξία στη συμμετοχή των πολλαπλών κοινών, 
καθώς μία διευρυμένη ομάδα Κοινωνικών Εταίρων - Θεσμικοί 
Φορείς, Ακαδημαϊκή Κοινότητα, Επιχειρήσεις, Μέσα Ενημέρω-
σης, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πο-
λιτών, ενημερώνεται για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις των 
Οργανισμών, τις αξιολογεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, κα-
ταθέτει τις απόψεις της με στόχο την περαιτέρω βελτίωσή τους 
και ενθαρρύνει παράλληλα και άλλους οργανισμούς να εμπνευ-
στούν από αυτές.
Στο πλαίσιο της εξέλιξης του Θεσμού και της παρακολούθησης 
των σύγχρονων τάσεων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το Βravo 2018 
συνδέθηκε με την Agenda 2030 και τους 17 Παγκόσμιους Στό-
χους του ΟΗΕ, σχετίζοντας τις κατατεθειμένες πρωτοβουλίες/
προγράμματα με τις θεματικές ενότητες των Στόχων. Παράλλη-
λα, διεύρυνε το κοινό του, προσεγγίζοντας τη Σχολική Κοινότη-
τα και εντάσσοντάς την στους Ενεργούς Ενεργούς Πολίτες του 
Αύριο, ως ένα δυναμικό κοινό που μπορεί και αυτό να συμβάλ-
λει στη δημιουργία μιας κουλτούρας βιωσιμότητας.

Τι κάνουμε

Καλλιεργούμε 
κουλτούρα 
Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 
στη χώρα μας

Αναδεικνύουμε 
τις καλύτερες 
πρωτοβουλίες 
που συμβάλλουν 
στην Ελλάδα 
του Αύριο

Συμβάλλουμε 
στην εξέλιξη 
των πρωτοβουλιών 
και των 
προγραμμάτων

Αναπτύσσουμε 
έναν ευρύ 
διάλογο με έναν 
μεγάλο αριθμό 
συμμετεχόντων

Καταγράφουμε 
τις τάσεις & τα θέματα 
της Βιώσιμης Ανάπτυξης 
που επικρατούν 
στη χώρα μας

2016 4.686
EΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

170
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

9.250
EΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

246
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

6.930
EΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

277
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ2017

2018

Τα στοιχεία συμμετοχής των τελευταίων τριών χρόνων
 αποδεικνύουν τη δυναμική του θεσμού.
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Τα Χαρακτηριστικά

Διευρυμένος
Χαρακτήρας

Ευρεία συμμετοχή
Οργανισμών,
Κοινωνικών Εταίρων,
Ενεργών Πολιτών

Εγκυρότητα

Η μεθοδολογία
και τα κριτήρια
αξιολόγησης
αναπτύσσονται
από Ανεξάρτητη
Επιστημονική
Επιτροπή.

Εθνικός
Χαρακτήρας

Τελεί υπό την αιγίδα 
επίσημων φορέων της 
χώρας.

Διαφάνεια 

Οι συμμετέχουσες 
πρωτοβουλίες 
αναρτώνται δημοσίως
στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΡΙΟ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ενώ η 
αξιολόγηση υλοποιείται 
μέσω ηλεκτρονικού 
μηχανισμού.

Ανεξαρτησία

Οι Κοινωνικοί Εταίροι 
συμμετέχουν αφιλο-
κερδώς στην αξιολόγη-
ση των πρωτοβουλιών. 
Ο θεσμός δε στηρίζεται 
σε χορηγίες, πέραν των 
χορηγιών υποστήριξης 
της  τελικής εκδήλωσης.

ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΨΗΦΙΣΑΝ

246 
πρωτοβουλίες

21
ομάδες

εργασίας

130
κοινωνικούς

εταίρους

9.250
Ενεργοί
Πολίτες

Ο Κοινωνικός διάλογος του Θεσμού BRAVO αναπτύσσεται με μια 
σύνθετη μεθοδολογία, η οποία εξασφαλίζει την εγκυρότητα της 
διαδικασίας. Αποτελείται από 9 κριτήρια, στα οποία οι συμμε-
τέχοντες οργανισμοί αξιολογούνται με διαφορετική ποσόστω-
ση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των Οργανισμών της 
κάθε συμμετέχουσας ομάδας.
Η Αξιολόγηση αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα:
• Επιτροπές Αξιολόγησης με εμπειρογνώμονες
• Επιλεγμένοι Κοινωνικοί Εταίροι
•  Ενεργοί Πολίτες, οι οποίοι προσκαλούνται  

να συμμετάσχουν ηλεκτρονικά στη διαδικασία

Μεθοδολογία
 Κριτήρια

1. Κάλυψη ανάγκης
2. Εμπλοκή συμμετόχων
3. Διάρκεια & συνέχεια πρακτικής
4. Συνάφεια της πρακτικής με την επίδραση του οργανισμού
 στην κοινωνία & το περιβάλλον 
5. Επίδραση στο κοινό στο οποίο απευθύνεται
6. Σχέση μεγέθους της εταιρίας με την επίδραση της πρακτικής
7. Πρωτοτυπία & καινοτομία
8. Τρόπος σχεδιασμού & υλοποίησης πρακτικής
9. Δυνατότητα αναπαραγωγής της πρακτικής

«Έχω την τιμή να έχω συμμετάσχει και συμβάλλει στο θεσμό BRAVO σε όλη του την πορεία, από το ξεκίνη-
μα μέχρι και σήμερα. Ένα θεσμό με ιδιαίτερη αξία, πιστεύω, για την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη 
χώρα μας για δύο βασικούς λόγους: Πρώτον, για τη δυνατότητα του να μεγαλώνει και να εξελίσσεται συνεχώς, 
προσαρμοζόμενος και ανταποκρινόμενος τόσο στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις όσο και στις εξελίξεις, 
συνθήκες και δυνατότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας, και, δεύτερον, για τη δικτύωση, 
την ενεργό συμμετοχή και τον ευρύτατο διάλογο μεγάλου αριθμού κοινωνικών εταίρων, καθώς και την αφύπνι-
ση και ενεργοποίηση του ευρύτερου συνόλου της ελληνικής κοινωνίας. Επιπλέον, αποτελεί ένα θεσμό που μέσα 
από διαφανείς και αξιόπιστες διαδικασίες προωθεί, προβάλλει, και επιβραβεύει "βέλτιστες" πολιτικές, πρωτο-
βουλίες και δράσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας Βιώσιμης Οικονομίας και Κοινωνίας».

Η Αξιολόγηση
Η επιστημονική επιτροπή του Θεσμού BRAVO αποτελείται από εκπροσώπους και των 3 ομάδων: Επιχειρήσεων, 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών υπό την Προεδρία της κ. Ρένας Κουμάντου.
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Πληροφορίες συμμετοχής:

https://bravo.sustainablegreece2020.com | 210-6898594

Ανάδειξη των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν
στη δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο!

Δηλώστε τώρα τη συμμετοχή σας!

Καταθέστε τις υποψηφιότητες σας & διεκδικήστε τη θέση σας 
στο μεγαλύτερο θεσμό διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

που αναπτύσσεται στη χώρα μας.

Κατάθεση Υποψηφιοτήτων 
μέχρι τις 30 Απριλίου 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΦΟΡΕΙΣ
ΤΟΠΙΚΗ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ
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Η ετήσια εκδήλωση του Θεσμού BRAVO σηματοδοτεί την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας διαλόγου του Θεσμού και έχει ως 
στόχο να αποτελέσει ένα πολυσυμμετοχικό γεγονός για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνερ-
γασίας, την πολυσυμμετοχικότητα και τη σύμπραξη όλων των 
ενεργών πυρήνων της ελληνικής κοινωνίας με στόχο τη δημι-
ουργία ενός καλύτερου μέλλοντος.

Περαιτέρω στόχος της εκδήλωσης είναι να αναπτύξει μια πλατ-
φόρμα ανταλλαγής απόψεων όλων των Φορέων της χώρας μας 
πάνω σε σύγχρονα ζητήματα και προβληματισμούς, καθιστώντας 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μονόδρομο στην αναπτυξιακή πορεία της 
χώρας μας. Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο του Μεγάρου Μουσι-
κής Αθηνών πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση Bravo στις 
11 Δεκεμβρίου 2018 με την παρουσία 480 εκπροσώπων επιχει-
ρήσεων, επιχειρηματικών και επαγγελματικών φορέων, εμπο-
ρικών επιμελητηρίων, της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοι-
νότητας, της κοινωνίας πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
των θεσμικών φορέων.

Κατά τη διάρκεια της φετινής εκδήλωσης:
•  Έγινε αποτύπωση της ωριμότητας της Ελληνικής αγοράς 

στους 17 Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ, όπως αυτή προ-
κύπτει από τη συμμετοχή στο θεσμό BRAVO.

•  Ανακοινώθηκαν οι 66 πρωτοβουλίες εκείνες των Επιχει-
ρήσεων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της 
Κοινωνίας Πολιτών που ξεχώρισαν έπειτα από την πολύ-
μηνη διαδικασία διαλόγου και εμπλοκής των Κοινωνικών 
Εταίρων και των Ενεργών Πολιτών.

•  Παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες επιχειρή-
σεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν “Best Practices”και 
παραδείγματα προς μίμηση για την πρακτική εφαρμογή 
των Αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

•  Oργανώθηκε έκθεση SDG Market, όπου σε ειδικά panel 
παρουσιάσθηκαν όλοι οι στόχοι σε σύνδεση με τις πρω-
τοβουλίες και τα προγράμματα που τους υποστηρίζουν.

Yποστηρικτές:

Με την Αιγίδα:

Χορηγοί Επικοινωνίας:

Χορηγοί Διαλόγου: Χορηγοί:

Με την Υποστήριξη:

Ετήσια εκδήλωση Bravo 2018
Συνεργαζόμαστε για την ΕΛΛΑΔΑ του ΑΥΡΙΟ
Πολιτεία - Φορείς - Επιχειρήσεις - Τοπική Αυτοδιοίκηση - Κοινωνία Πολιτών - Σχολική Κοινότητα
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Yποστηρικτές:

Με την Αιγίδα:

Χορηγοί Επικοινωνίας:

Χορηγοί Διαλόγου: Χορηγοί:

Με την Υποστήριξη:
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Με στόχο να εστιάσει στις προκλήσεις που αναδεικνύει η Κλι-
ματική Αλλαγή για την Ελλάδα και προκειμένου να συμβάλλει 
στην ανάπτυξη αποτελεσματικών λύσεων μέσα από συνεργα-
σίες του δημόσιου τομέα με τον επιχειρηματικό κόσμο και την 
κοινωνία πολιτών, το QualityNet Foundation αφιέρωσε την 
ετήσια εκδήλωσή του για το θεσμό BRAVO 2018 στο Διάλογο 
γι' αυτό το κρίσιμο θέμα.

Η συζήτηση με θέμα: "Οι προκλήσεις της Κλιματικής Αλλαγής. 
Νέα Μοντέλα Ανάπτυξης, Συνεργασίες, Πολιτική Προστασία", 
που έλαβε χώρα στις 11 Δεκεμβρίου 2018 στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών, έδωσε το στίγμα του τι σημαίνει για την Ελλάδα η προ-
ειδοποίηση της Παγκόσμιας Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή. Η εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία μιας ολο-
κληρωμένης ανασκόπησης των τελευταίων εξελίξεων των οικο-
νομικών της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στους τρόπους με 
τους οποίους το κλίμα και η οικονομία μπορούν να συνδεθούν 
σε ένα ενοποιημένο υπόδειγμα. 
Για τις προκλήσεις της Κλιματικής Αλλαγής και την αντίληψη της 
ελληνικής κοινωνίας μίλησε ο Κωνσταντίνος Καρτάλης, καθ. 
Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και 
Επιστημονικός Συνεργάτης της διαΝΕΟσις για την έρευνα για την 
Κλιματική Αλλαγή. Ο Ευτύχιος Σαρτζετάκης, καθ. Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας, μέλος της Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή 
της Τράπεζας Ελλάδος, μίλησε για τα προβλήματα προσαρμογής 
προτείνοντας λύσεις ενώ στο διάλογο συνεισέφερε ο Ευθύμιος 

Λέκκας, καθ. Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας 
& Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Δ/ντής Εργαστηρίου Δια-
χείρισης Καταστροφών, Δ/ντής ΠΜΣ “Στρατηγικές Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων”, Πρόεδρος Τμήμα-
τος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ και Πρόεδρος Οργα-
νισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας. 
Από την πλευρά της Πολιτείας χρήσιμες παρεμβάσεις έγιναν από 
τους κ.κ. Γιώργο Δημαρά, Υφ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Αθα-
νάσιο Βούρδα, Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Μεταφορών & Υπο-
δομών και Χρήστο Μπουκώρο, Βουλευτή Μαγνησίας, Αναπλη-
ρωτή Τομεάρχη Μεταφορών & Υποδομών Νέας Δημοκρατίας.
Η συζήτηση, που συντόνισε η Χρυσούλα Εξάρχου, Αντιπρόεδρος 
του QualityNet Foundation, αναπτύχθηκε με τη συμμετοχή επτά 
εκπροσώπων φορέων και ειδικότερα των κ.κ. Κώστα Αγοραστού, 
Προέδρου Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας & Περιφερειάρχη Θεσ-
σαλίας, Γιώργου Βερνίκου, Προέδρου της Οικονομικής & Κοι-
νωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ), Γεν. Γραμματέα του Συν-
δέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και Επί-
τιμου Προέδρου του ελληνικού γραφείου της GREENPEACE, 
Σίμου Αναστασόπουλου, Προέδρου Ελληνοαμερικανικού Εμπο-
ρικού Επιμελητηρίου, Λόη Λαμπριανίδη, Γεν. Γραμματέα Στρατη-
γικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων, Πηνελόπης Παγώνη, Ανώτερης 
Διευθύντριας Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης 
Ανάπτυξης Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Γιώργου Πατούλη, 
Προέδρου ΚΕΔΕ και Δημάρχου Αμαρουσίου και Νίκου Χαραλα-
μπίδη, Γεν. Διευθυντή Greenpeace.

Οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα
Σύμφωνα με την έρευνα της διαΝΕΟσις για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα τα προβλεπόμενα αποτελέσματα 
είναι μεταξύ άλλων: 2.5 βαθμοί Κελσίου η κατά μέσο όρο αύξηση της θερμοκρασίας στα μέσα του αιώνα, εκτιμώμενη αύξηση των 
ημερών  με καύσωνα κατά 15-20, μείωση κατά 12% της βροχόπτωσης (κατά 20-30% τους θερινούς μήνες). Εκτιμάται ότι περίπου 
5,5 εκατ. κάτοικοι των 25 μεγαλύτερων πόλεων της Ελλάδας θα αντιμετωπίσουν επιβαρυμένες θερμικές συνθήκες. Οι επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα σε κλάδους με σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης (γεωργία, τουρισμός, ενέργεια, υδατοκαλλι-
έργειες, κ.ά.), το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο, τις αστικές, παράκτιες και νησιωτικές περιοχές και την υγεία θα είναι εν γένει 
αρνητικές. Σε ορισμένες περιπτώσεις δε οι επιπτώσεις έχουν θετικό πρόσημο, όπως είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Bravo Sustainability Dialogue 2018
Ετήσιο Πάνελ Διαλόγου

Οι προκλήσεις της Κλιματικής Αλλαγής



15ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΒRAVO 2018

SUSTAINABILITY
DIALOGUE

2018

Αναπτυξιακό μοντέλο και Κλίμα

Σύμφωνα με τον κ. Καρτάλη, η ανά-
λυση και αξιολόγηση των αναπτυξι-
ακών προγραμμάτων στη χώρα μας, 
καθώς και των χωροταξικών σχεδί-
ων, των σχεδίων διαχείρισης υδάτων 
των υδατικών διαμερισμάτων, της 
ενεργειακής πολιτικής, των πολε-
οδομικών και αστικών σχεδίων και 
της νομοθεσίας, αποδεικνύει ότι η 
ενσωμάτωση της κλιματικής αλλα-

γής στο αναπτυξιακό μοντέλο, αν και απολύτως αναγκαία, 
είναι επί του παρόντος δυσχερής. 
Ο κ. Βερνίκος ανέφερε μεταξύ άλλων 
ότι το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια 
και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) θέτει χαμηλής 
φιλοδοξίας στόχους και αποτυγχά-
νει πλήρως να ευθυγραμμιστεί με τις 
προειδοποιήσεις της επιστήμης για 
άμεση μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου ως το 2030 και την 
ουσιαστική εκμηδένισή τους πριν το 
2050. Αντίθετα, υποστηρίζει σενάρια 
αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη άνω των 3°C. 

Ο κ. Χαραλαμπίδης αναφέρθηκε στην 
πλήρη ανθρακοποίηση της οικονο-
μίας και της κοινωνίας, σύμφωνα 
με την πρόσφατη έκθεση της IPCC. 
Όπως είπε, αν και αυτή η πρόταση 
είναι τεχνικά εφικτή, η πραγματικότη-
τα είναι πιο περίπλοκη καθώς απαι-
τούνται ριζικές αλλαγές στο σύνολο 
της κοινωνίας και ριζική αναδιάρ-
θρωση της ελληνικής οικονομίας, 

με ανακατανομή πόρων προς τις λύσεις αλλά και έγκαιρη 
προετοιμασία της κοινωνίας γι αυτή τη δύσκολη μετάβαση.
Ο κ. Λόης Λαμπριανίδης τόνισε ότι 
οι πολιτικές αναστροφής της κλιμα-
τικής αλλαγής επιβάλλουν μεγάλες 
αναδιανεμητικές πολιτικές. Το κυρι-
ότερο, αξιώνουν μια κάποια αίσθη-
ση δικαιοσύνης και δίκαιης κατα-
νομής των βαρών που απαιτούνται, 
αλλά κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να 
επιτευχθεί στο παρόν ανταγωνιστι-
κό διεθνές πλαίσιο όπως δείχνει η 
αδυναμία επιβολής των Διεθνών Συμφωνιών.

Κλιματική Αλλαγή
Τα φαινόμενα της Κλιματικής Αλλαγής, πλημμύρες, λειψυ-
δρίες, φυσικές καταστροφές, καταδεικνύουν ότι το κλίμα 
της γης μεταβάλλεται ταχύτερα από ποτέ άλλοτε στην ιστο-
ρία του σύγχρονου πολιτισμού. 

Αυτές ακριβώς οι κλιματικές αλλαγές, οι οποίες δεν οφείλο-
νται σε φυσικές διαδικασίες αλλά αποδίδονται άμεσα ή έμμεσα 
σε ανθρώπινες δραστηριότητες, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος διεθνών φορέων, κυβερνήσεων και οργα-
νισμών λήψης αποφάσεων, που συντονίζουν δράσεις για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για την προ-
σαρμογή στις σαρρωτικές αλλαγές που θα επέλθουν, όπως 
προβλέπουν οι επιστήμονες.
Στη συζήτηση που αναπτύσσεται εγείρονται ερωτήματα για 
την αποτελεσματικότητα των μέτρων την ώρα που η Παγκό-
σμια Διακυβερνητική Επιτροπή για την αλλαγή του Κλίματος, 
προειδοποιεί ότι για να αποφύγουμε τις πλέον καταστροφι-
κές και απρόβλεπτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στον πλανήτη θα πρέπει μέχρι το 2030 να μειώσουμε κατά 
50% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και μέχρι το 2050 
να τις μηδενίσουμε. 
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντιλαμβανόμενοι την απειλή, δεσμεύ-
τηκαν να μετατρέψουν την Ευρώπη σε μια οικονομία υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα θέτοντας στόχο να μειώσουν έως το 2050 τις εκπο-
μπές αερίων του θερμοκηπίου κατά  80-95% σε σύγκριση με 
τα επίπεδα του 1990.
Στην Ελλάδα, η επίτευξη των στόχων για μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου, στο ποσοστό που αναλογεί 
στη χώρα μας, θα επιτευχθεί μέσω ανάπτυξης καθαρών μορ-
φών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και ανά-
πτυξης καθαρών καυσίμων για τα νοικοκυριά, με την υιοθέ-
τηση νέων μορφών μετακίνησης (ηλεκτροκίνηση) στα αστικά 
κέντρα, καθώς και μέσω της γεωργίας, της αγροδιατροφής 
και της προστασίας δασικών και θαλάσσιων οικοσυστημάτων.                  
Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου δεν είναι απλά η αιτία 
της αλλαγής του κλίματος. Είναι και το σύμπτωμα του σπά-
ταλου και παράλογου μοντέλου παραγωγής και κατανάλω-
σης που ακολουθείται. Η πρωτοφανής κλιματική απειλή που 
αντιμετωπίζουμε πρέπει να μετατραπεί σε μια ευκαιρία για 
συνολική επαναξιολόγηση του μοντέλου αυτού και να οδη-
γήσει σε έναν επανακαθορισμό, αυτού που εννοούμε ευημε-
ρία και σε μια άμεση στροφή των οικονομιών μας προς βιώ-
σιμη κατεύθυνση.

Bravo Sustainability Dialogue 2018
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Η επιχειρηματική κοινότητα

Αναφερόμενος στο νέο μοντέλο ανάπτυξης, ο κ. 
Αναστασόπουλος υπογράμμισε ότι υπάρχει ανά-
γκη της επικέντρωσης της χώρας μας στην κατάρ-
τιση ενός Αναπτυξιακού Σχεδίου που θα οδηγή-
σει την οικονομία στην ανάπτυξη και την κοινω-
νία στην πρόοδο και την ευημερία. Το νέο Σχέδιο 
οφείλει να περιλαμβάνει, εκτός από τις απαραί-
τητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα απο-
καταστήσουν την Ανταγωνιστικότητα και το επεν-
δυτικό περιβάλλον, και την απαραίτητη περιβαλ-

λοντική μέριμνα ώστε η ανάπτυξη να είναι βιώσιμη και ισορροπημένη. 
Η κα Πηνελόπη Παγώνη, Ανώτερη Δ/ντρια Υγι-
εινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης 
Ανάπτυξης Ομίλου ΕΛΠΕ, ανέφερε ότι η κλι-
ματική αλλαγή επιτάσσει δράση σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας και γνωρίζοντας ότι τα ορυ-
κτά καύσιμα θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο τις επόμενες δεκαετίες. Ο Όμι-
λος ΕΛΠΕ σχεδιάζει ήδη τη μετάβαση στη νέα 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα ανταπο-
κρινόμενος στην αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας 
διασφαλίζοντας παράλληλα την ενεργειακή επάρκεια.

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα

Για τη σχέση Κλιματικής Αλλαγής και χρηματοπι-
στωτικού συστήματος μίλησε ο κ. Σαρτζετάκης. 
Όπως είπε, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε οι 
επενδύσεις στο  μετριασμό και την προσαρμογή 
να λειτουργήσουν προς όφελος της ανάπτυξης 
δημιουργώντας ευκαιρίες για όλους. Τόνισε ότι 
για να προστατευτεί η παγκόσμια οικονομική 
σταθερότητα, θα πρέπει οι Κεντρικές Τράπεζες 
να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση μιας 
ομαλής προσαρμογής σε μια οικονομία χαμηλού 

άνθρακα. Έως τώρα συζητούνται θέματα όπως η ανάπτυξη ενός συστήματος 
μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις θα δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά 
με τις εκπομπές τους, η ανάπτυξη συγκεκριμένων stress-tests για την 
εκτίμηση των κινδύνων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η μείωση των 
απαιτήσεων για παρακράτηση ρευστών διαθεσίμων σε χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα που επενδύουν σε "πράσινες" επενδύσεις και τα Green Bonds. 
Οι Εκθέσεις της Global Commission on the Economy and Climate 
(GCEC) 2014, '15 και '16 εκτιμούν τις συνολικές επενδύσεις σε βασικές 
υποδομές μεταξύ 2015-2030 σε περίπου 89 τρις. δολ. ενώ οι πρόσθετες 
επενδύσεις για τη μετάβαση σε χαμηλού άνθρακα οικονομία εκτιμώνται 
σε μόλις 4 τρις. δολ. (άλλες μελέτες αναφέρουν 15 τρις. δολ.).

Η τοπική αυτοδιοίκηση

Τη δυναμική και τις δυνατότητες 
παρέμβασεις που έχουν οι περιφε-
ρειακές διοικήσεις υποστήριξε ο κ. 
Αγοραστός παρουσιάζοντας παρα-
δείγματα έργων υποδομών που γίνο-
νται σε περιφερειακό επίπεδο σε όλη 
τη χώρα που χρηματοδοτούνται από 
ευρωπαικά κεφάλαια και υποστηρί-
ζουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την 
Ποιότητα Ζωής σε τοπικό επίπεδο.

Ο κ. Πατούλης επισήμανε ότι απαι-
τούνται συνεργασία και συνέργειες 
όλων μας ώστε να δρομολογήσου-
με πρωτοβουλίες και πολιτικές που 
θα συμβάλουν ουσιαστικά στην προ-
στασία του περιβάλλοντος, στην ευαι-
σθητοποίηση και εκπαίδευση των 
πολιτών. Οι Φορείς Τοπικής Αυτο-
διοίκησης της χώρας διαδραματί-
ζουν πολύ σημαντικό ρόλο στα θέμα-
τα εξοικονόμησης ενέργειας και συνεισφοράς στις πολιτι-
κές και στους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής. Οι πρωτοβουλίες των φορέων της αυτοδιοίκησης 
και τα καινοτόμα έργα στο πεδίο αντιμετώπισης της κλιμα-
τικής αλλαγής που αναπτύσσονται θα αυξάνονται με γεωμε-
τρική πρόοδο διαδραματίζοντας καταλυτικό ρόλο στην επί-
τευξη των εθνικών στόχων. Προϋπόθεση φυσικά όλων είναι 
η αποκέντρωση του Κράτους, γιατί αν αυτό δεν συμβεί δεν 
θα επιτύχουμε κανέναν από τους στόχους μας και θα είμα-
στε υπόλογοι στις νεότερες γενιές.

Η Πολιτική Προστασία

Εν κατακλείδι, την ανάγκη σύστασης 
ενός συντονιστικού οργάνου Πολιτι-
κής Προστασίας το οποίο θα λειτουρ-
γεί ως συνδετικός κρίκος όλων των 
δομών που σήμερα δεν έχουν μεταξύ 
τους επικοινωνία πρότεινε ο κ. Λέκ-
κας. Εξήγησε ότι έτσι θα συνεργάζο-
νται ερευνητικά κέντρα -από το Αστε-
ροσκοπείο, που διαθέτει αναβαθ-
μισμένες τεχνολογικές εφαρμογές, 

έως το Διαστημικό Οργανισμό και τους δορυφόρους- με τα 
επιχειρησιακά κέντρα Λιμενικού, Πυροσβεστικής, Δήμων, 
ΕΚΑΒ, στρατού, γιατρών και εθελοντικών οργανώσεων.

Bravo Sustainability Dialogue 2018
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Επανασχεδιάζοντας τη στρατηγική μας
για Βιώσιμη Ανάπτυξη
Με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη, το επενδυτικό σχέδιο της ΕΛΠΕ, σχεδιάστηκε, έχοντας ενσωματώσει μια σειρά από δράσεις που 
οδηγούν το  μεγαλύτερο ενεργειακό Όμιλο της ΝΑ Ευρώπης σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
Η Πηνελόπη Παγώνη, Ανώτερη Διευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΕΛΠΕ, εξηγεί τη 
σημασία του περιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και αναλύει το πρόγραμμα αντιμετώπισης τους από την ΕΛΠΕ.

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ σχεδιάζει τον εκσυγχρονισμό και την προώθηση του ενεργειακού και  ψηφιακού μετασχηματισμού του με επεν-
δυτικό πρόγραμμα για την περίοδο 2019-2023, ύψους 1 δις ευρώ, ανταποκρινόμενος στην αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας,  
την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας παράλληλα την ενεργειακή επάρκεια. Στον πυρήνα του ενεργειακού μετασχηματισμού βρί-
σκονται η συνεχής βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας και οι επενδύσεις ΑΠΕ.

  Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή την επιχειρηματική δρα-
στηριότητα του Ομίλου της ΕΛΠΕ; Ποιος ο κύριος άξονας της 
στρατηγικής που έχει χαραχθεί;
Είναι αλήθεια πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλους τους 
τομείς της οικονομίας, έτσι και την επιχειρηματική μας δραστη-
ριότητα, δημιουργώντας σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες. 
Με βασική δραστηριότητα τη διύλιση πετρελαίου είμαστε ταυ-
τόχρονα και παραγωγός ενεργειακών προϊόντων και καταναλω-
τής ενέργειας. Έτσι, ο κύριος άξονας της στρατηγικής μας, για 
τη συμβολή μας στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματι-
κής αλλαγής, είναι να σχεδιάζουμε τον ενεργειακό μετασχηματι-
σμό για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, ανταποκρινόμενοι στη 
συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης ενέργειας και στο ζητούμενο 

της διασφάλισης της ενεργειακής επάρκειας παράλληλα με τη 
λήψη μέτρων και εκπόνηση έργων για τη μείωση των εκπομπών.

  Ποια είναι τα κυριότερα εργαλεία για τη συμβολή του Ομίλου 
στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής;
Η βέλτιστη ενεργειακή αποδοτικότητα, η εξοικονόμηση ενέργει-
ας και οι ΑΠΕ βρίσκονται στον πυρήνα του ενεργειακού μετασχη-
ματισμού του Ομίλου και παραμένουν τα κυριότερα εργαλεία για 
τη μείωση των εκπομπών και τη συμβολή μας στην αντιμετώπιση 
του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Η χρήση καθαρότερων 
αερίων καυσίμων στην παραγωγική διαδικασία, όπως το φυσι-
κό αέριο και το αέριο διυλιστηρίου, μεγιστοποιείται χρόνο με το 
χρόνο προκαλώντας τη μείωση της κατανάλωσης υγρών καυσί-
μων. Ως αποτέλεσμα των επενδύσεων και έργων ενεργειακής 
αριστοποίησης και βελτίωσης της αποδοτικότητας, τα τελευταία 
πέντε χρόνια έχει επιτευχθεί σημαντική μείωση στην ενεργεια-
κή κατανάλωση των διυλιστηρίων κατά περίπου 5%.

  Πώς επιτυγχάνεται η μείωση του ανθρακικού αποτυπώμα-
τος και ποιοι οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι της ΕΛΠΕ;
Για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, ο Όμιλος συνεχίζει
να επενδύει στο Πρόγραμμα Ενεργειακής Βελτιστοποίησης στα
διυλιστήρια με στόχο σε βάθος πενταετίας:
•  επιπλέον μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας στα διυ-

λιστήρια κατά 5%
•  σταδιακή μετάβαση σε καθαρότερα καύσιμα
•  σημαντική μείωση της εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας
•  περαιτέρω μείωση κατά περίπου 200.000 τόνους CO2 ετησίως.
Ήδη επιτεύχθηκε ο στόχος μείωσης 25% των εκπομπών CO2 ανά
μονάδα κατεργασίας αργού εντός του 2017, ενώ το ανθρακικό 
αποτύπωμα του Ομίλου μειώθηκε πάνω από 84.000 τόνους CO2 
μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ μέχρι το 2017. Επιπλέον, στόχος είναι 
η μείωση κατά 250.000 τόνους CO2 μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ 
(κατ’ ελάχιστον 100MW ηλεκτροπαραγωγής) ως το 2025.

Συνέντευξη της Πηνελόπης Παγώνη, Ανώτερης Διευθύντριας Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΕΛΠΕ
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Η Δύναμη της Συμμετοχής
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142 Οργανισμοί - Επιχειρήσεις, ΟΤΑ, ΜΚΟ



20 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΒRAVO 2018

SUSTAINABILITY
DIALOGUE

2018

•  Ο Θεσμός διαλόγου Bravo είναι ανοιχτός σε όλους τους 
οργανισμούς (Επιχειρήσεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινω-
νίας Πολιτών) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ανα-
πτύσσουν πρωτοβουλίες και προγράμματα που συμβάλλουν 
στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το 2018, συμμετεί-
χαν 246 πρωτοβουλίες και προγράμματα, τα οποία υποβλήθη-
καν από 142 Οργανισμούς.

•  Οι Κοινωνικοί Εταίροι είναι αυτοί που δημιουργούν και κα-
θορίζουν τις τάσεις στη χώρα μας, καθώς επηρεάζουν την κοι-
νή γνώμη και έχουν τη δυνατότητα να προάγουν το καθιερωμέ-
νο μοντέλο ανάπτυξης σε ένα μοντέλο βιωσιμότητας.

•  Οι Ενεργοί Πολίτες, με τη συμμετοχή τους και με την κατά-
θεση των απόψεών τους, αποτελούν τους Πρεσβευτές των μη-
νυμάτων της Βιώσιμης Αναπτυξης συμβάλλοντας ενεργά στην 
εξέλιξη των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται.

Οι Ενεργοί Πολίτες 
Ο Θεσμός Διαλόγου Bravo 2018 προσέλκυσε το ενδιαφέρον 9.250 
Ενεργών Πολιτών, οι οποίοι συμμετείχαν σε όλα τα επίπεδα του 
διαλόγου και της ψηφοφορίας ενώ οι Πρωτοβουλίες που κατα-
γράφηκαν στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ και τέθηκαν 
στον ανοικτό Κοινωνικό Διάλογο του Bravo, διαβάστηκαν και 
αξιολογήθηκαν από τους 130 Κοινωνικούς Εταίρους, οι οποίοι 
συμμετείχαν στις Επιτροπές Αξιολόγησης.

Η δύναμη του Ετήσιου Κοινωνικού Διαλόγου Bravo στηρίζεται στη μεγάλη συμμετοχή και στην εμπλοκή όλων των συμμετεχόντων 
στις διαδικασίες του, μοιραζόμενοι το κοινό όραμα του που είναι αυτό της συμβολής όλων στη "Δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο".
Κατά 33,5% αυξήθηκε το 2018 η συμμετοχή των ενεργών πολιτών στο θεσμό διαλόγου BRAVO για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 
Ειδικότερα, 9.250 ενεργοί πολίτες (unique voters) διάβασαν και αξιολόγησαν αυτές τις πρωτοβουλίες έναντι 6.930 το 2017.

54.75%

11.65%

12.35%

21.25%

35-54

25-34

15-24

55+

Σχήμα 1: ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - Ηλικιακή Κατανομή

Οι Κοινωνικοί Εταίροι

Οι Ενεργοί Πολίτες

Οι Οργανισμοί
Καταθέτουν τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν 
ώστε να αποτελέσουν τη βάση του διαλόγου.

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

Συνδέονται με τη μεγάλη κοινότητα του Θεσμού BRAVO, συμβάλλοντας 
στην εξέλιξη των προγραμμάτων που απευθύνονται σε αυτούς.

Ενημερώνονται τα ενδιαφερόμενα Κοινά των Οργανισμών 
& ένας μεγάλος αριθμός Ενεργών Πολιτών για τις 

πρωτοβουλίες & τα προγράμματα που αναπτύσσουν.

Συμμετέχουν ενεργά στο διάλογο και συμβάλλουν 
στην εξέλιξη των προγραμμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης 

που υλοποιούνται στη χώρα.

Η Δύναμη της Συμμετοχής
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Αναλύοντας τη συμπεριφορά των δύο αυτών ομάδων προκύ-
πτουν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με την ωρίμανση του 
θεσμού του διαλόγου αλλά και της προώθησης των Στόχων Βι-
ώσιμης Ανάπτυξης.
Ειδικότερα, ο αριθμός των 9.250 Ενεργών Πολιτών αυξημένος 
κατά 33,5% έναντι των 6.930 το 2017 καταδεικνύει την αυξημένη 
ενεργοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών των συμμετεχόντων 
οργανισμών. Αποτελεί επίσης καθρέπτη της κινητοποίησης και 
ενεργοποίησης από το QualityNet και του Δικτύου των Ενεργών 
Πολιτών με το οποίο συνδέεται.
Όσον αφορά στην ηλικιακή κατανομή των Ενεργών Πολιτών που 
συμμετείχαν στην ψηφοφορία, διαπιστώνεται ότι οι ηλικίες των 
35-54 είναι οι περισσότερο ενεργοποιημένες (Σχήμα 1) με πο-
σοστό συμμετοχής 54,7%. Επίσης η πλειοψηφία των Ενεργών 
Πολιτών προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα.

Οι Κοινωνικοί Εταίροι
Οι Κοινωνικοί Εταίροι του Θεσμού Βravo,οι οποίοι αποτελούν 
τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης, προέρχονται από τους Θε-
σμικούς και Επιχειρηματικούς Φορείς, τον κόσμο των Επιχειρή-
σεων, το χώρο των media, την Ακαδημαϊκή κοινότητα, τους Ορ-
γανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Κοινωνία Πολιτών.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των Κοινωνικών Εταίρων (Σχήμα 2) που 
συμμετείχαν στις Επιτροπές Αξιολόγησης του Θεσμού Bravo 2018, 
προέρχονται από τις εξειδικευμένες ομάδες κοινού αναλόγως τη 

θεματολογία της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Business experts) με πο-
σοστό 26,2% και ακολουθούν οι αξιολογητές από την Ακαδημαϊ-
κή Κοινότητα με 24,6%. Υψηλό ποσοστό συμμετοχής έχουν επί-
σης και οι Κοινωνικοί Εταίροι που ανήκουν στους Θεσμικούς & 
Επαγγελματικούς Φορείς με 23,8%. Τα υψηλά ποσοστά που συ-
γκεντρώνουν οι παραπάνω κατηγορίες αποτελούν απόδειξη ότι 
οι Θεσμικοί φορείς και ο επιχειρηματικός κόσμος ενστερνίζο-
νται τις αξίες της Βιώσιμης Ανάπτυξης και επιβεβαιώνουν την 
εμπιστοσύνη τους στο θεσμό διαλόγου Bravo και τη μεθοδολο-
γία με την οποία αναπτύσσεται. Τέλος η συμβολή των Κοινωνι-
κών Εταίρων από τα Media, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης και την Κοινωνία Πολιτών δημιουργεί ισορροπία στο τε-
λικό μίγμα των Επιτροπών Αξιολόγησης.

Καταγράφονται οι αντιλήψεις των Κοινωνικών Εταίρων
 καθώς και οι προτάσεις βελτίωσης των προγραμμάτων, 

βάσει των αποτελεσμάτων του διαλόγου. 

Επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εμπλοκή και διάδραση 
των συμμετεχόντων κοινών με τον Οργανισμό.

130 Κοινωνικοί Εταίροι  &  9.250 Ενεργοί Πολίτες

Σχήμα 2: Αποτύπωση των Κοινωνικών Εταίρων ανά κατηγορία προέλευσης

13%

4.6%

7.7%

26.2%

23.8%

24.6%

BUSINESS EXPERTS

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ

MEDIA

ΘΕΣΜΙΚΟΙ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
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Αγγελική Πέτρου
Πρόεδρος & CEO
Petrou Nuts

Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος
Αντιπρόεδρος Διεθν. 
Ανάπτυξης POLYECO AE

Αχιλλέας Κούριας
Υπ. Επικοινωνίας 
Εθνικό Θέατρο

Βαλεντίνα Γιαννακού
Marketing
Polyeco ΑΕ

Βασίλειος Διονυσόπουλος
Πρoϊστ. Ηλ. Διακυβέρνησης
Δήμου Καλαμάτας

Βασιλική Γραμματικογιάννη
Συντάκτρια 
EcoVoice

Βίβιαν Τσαμαδού
CSR Senior Manager
PwC

Γεώργιος Καρζής
Δημοσιογράφος

Γιώργος Αλυφαντής
Επικεφαλής ΕΚΕ
FRIGOGLASS

Γιώργος Κεραμιτζόγλου
Δημοσιογράφος

Δήμητρα Βαρουτάκη
Τμήμα Πληροφορικής Δήμος 
Ελληνικού-Αργυρούπολης

Δημήτρης Αγραφιώτης
Corporate & Government
Affairs Mgr MONDELEZ
INTERNATIONAL

Δημήτριος Κουβαλακίδης
Quality Manager
ΜΕΛ

Ελένη Τσιπά
PR & CSR Specialist GCMM 
Cluster ORACLE HELLAS

Εύα Χιωτη
Επικεφαλής Επικοινωνίας
FRIGOGLASS

Εύη Ιωαννίδου
Δ/ντρια Επικοινωνίας
Όμιλος Ηρακλής

Θεανώ Γιαμαλή
Οικονομολόγος-Στατιστικός
Ανεξάρτητη Αρχή Δημ. 
Εσόδων

Ιωάννα Φωτιάδη
Δημοσιογράφος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ιωάννης Διονάτος
Δημοσιογράφος
ΕΜΕΑ.gr

Ιωάννης Λαγιόπουλος
EHSQ Analyst
IMERYS

Κατερίνα Περίσση
Υπ. Περιβαλ. Διαχείρισης
Όμιλος ΟΤΕ

Κωνσταντίνος Μαριόλης
Συντάκτης 
ΕΚΕ

Δρ. Κωνσταντίνος Ρηγόπουλος
Deputy CSR Manager, 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Μαρίνα Μαντζουράνη
Head of Investor Relations
ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Μέμα Κατωπόδη
Business Unit Mgr
DIRECTION

Νανά Σερδινιάρη
Υπ. Ευρωπ. Προγρ/των
Δήμος Π. Φαλήρου

Ρόζα Τσιριγώτη
CSR Manager
Athens Plaza

Ρόη Κωνσταντάρου
QSHE & Sustainability 
Corporate Director
J&P-ΑΒΑΞ

Ρούλη Χριστοπούλου
VODAFONE FOUNDATION & 
SUSTAINABILITY LEAD

Τζούλη Πανάγου
Δ/ντρια Επικοινωνίας
ALLIANZ

Χρύσα Ελευθερίου
CSR Supervisor
INTERAMERICAN

Δρ. Απόστολος Παπατόλιας
Σύμβουλος ΑΣΕΠ
Νομικός

Δρ. Παρασκευάς Γεωργίου
 Επ. Συνεργάτης, 
Βουλή των Ελλήνων

Σωτήρης Παπασπυρόπουλος
Γενικός Δ/ντής Δικτύου 
Υγειών Πόλεων

Μαργαρίτα Αντωνάκη
Γενική Δ/ντρια Ελλ. Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιριών

Γιάννης Μουρούτσος
Υπ. Διδ. Πολιτικής Επιστήμης

Γιώργος Γκούσκος
Finance & Administration 
Mgr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δημήτρης Αργιανάς
Πρόεδρος ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
π. Δήμαρχος Υμηττού

Δρ Μάριος Θεοδωρακάκης
Business Development Mgr
AMBIO

Δρ. Ιωάννης Σέμπος
Επιστημονικός Συνεργάτης
ΕΜΠ

Κώστας Κωνσταντίνου, 
Γενικός Δ/ντής Συμβούλιο 
ΣΕΒ

Θύμιος Κάκος
Δημοσιογράφος

Ιωάννης Μαχαίρας
Χημικός Μηχανικός 
ΕΜΠ

Δρ. Ιωάννης Ψυχάρης
Καθ. Πάντειο Πανεπιστήμιο

Κώστας Ασκούνης
π. Δήμαρχος Καλλιθέας

Κώστας Καλογράνης
Εκδότης
otanews.gr

Μιχάλης Τσαπόγας
Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργ. 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Λιλίκα Βασιλάκου
πρ. Αντιπεριφερειάρχης 
Οικονομικών Αττικής

Φωτεινή Σάλτα
Επ. Σύμβουλος, Σύνδεσμος 
Ελλ. Βιομηχανιών Τροφίμων

Δρ. Νίκος Χλέπας
Καθ. Πολιτικού Νομικής, 
ΕΚΠΑ

Παναγιώτης Δημητρόπουλος
Δικηγόρος
ΔΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Δρ. Αθηνά Λινού
Πρόεδρος 
Prolepsis

Παναγιώτης Φιλντίσης
Αντιπρόεδρος Ένωσης
Ελλήνων Φυσικών

Πάρις Κουκουλόπουλος
π. Πρόεδρος 
ΚΕΔΚΕ

Γεώργιος Γεωργαδάκης
Γενικός Δ/ντης
 ΠΣΒΑΚ

Τάσος Κυριακίδης
Γενικός Δ/ντής
ΒΙΟΖΩΚΑΤ ΑΕ

Η Δύναμη της Συμμετοχής



23ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΒRAVO 2018

SUSTAINABILITY
DIALOGUE

2018

Δρ. Άγγελος Τσακανίκας
Επ. Καθηγητής ΕΜΠ
Επιστ. Σύμβ. ΙΟΒΕ

Αλεξάνδρα Χαϊνη
Δημοσιογράφος

Άννα Δαμάσκου
Πρόεδρος Διεθνούς
Διαφάνειας Ελλάδας

Αντιγόνη Λυμπεράκη
Γενική Δ/ντρια
Solidarity Now

Αντώνης Βορλόου
π. Ειδικός Γραμ. Κοινωνικής
& Αλληλέγγυας Οικονομίας

Αντώνης Σκουλούδης
Επ. Καθ. Τμ. Περιβάλλοντος, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γιάννης Καραβελάκη
Δ/ντής Περιβάλλοντος 
& Ποιότητας IMERYS

Δρ. Γιώργος Αυλωνίτης
Ομ. Καθηγητής 
ΟΠΑ

Prof. Dr. Constantinos E. Vorgias
Director of Master for Bioinfor-
matics, National & Kapodistrian 
University of Athens

Δημήτρης Βέργαδος
Δ/ντής Επικοινωνίας ΣΕΒ

Δημήτρης Γιαννακούδης
Xanthi Techlab Coordinator

Δημήτρης Μητσάτσος
Γενικός Δ/ντής
HELMEPA

Νίκος Ροδόπουλος
Πρόεδρος Ελληνικής
Εταιρείας Logistics

Δημήτρης Τσουκαλάς
Αρχισυντάκτης
DIRECTION

Δρ. Αντώνης Ζαΐρης
Αναπλ. Αντιπρόεδρος ΣΕΛΠΕ

Δρ. Γεώργιος Γκαϊντατζής
Αν. Καθ. Τμ. Μηχανικών Πα-
ραγωγής & Διοίκησης, Δημο-
κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δρ. Κων/νος Αραβώσσης
Καθ. Σχολής Μηχανολόγων
Μηχανικών, ΕΜΠ

Δρ. Μηχ. Αθανάσιος Κελεμής
Γενικός Δ/ντής & Μέλος ΔΣ
Ελληνογερμανικό Εμπ/κό 
& Βιομ/κό Επιμελητήριο

Δρ. Σωτήρης Καπέλλος
Πρόεδρος Συνδέσμου
Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Δρ. Χριστίνα Θεοχάρη
Athens Labour Unions 
Organization

Αλέξανδρος Κουλίδης
Υπουργείο Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας

Εμμανουήλ Βλαχογιάννης
Α' Αντιπρόεδρος 
ΕΒΕΘ

Ευάγγελος Χαμπηλομάτης
Founder 
Epixeiro.gr

Ηλίας Σπυρτούνιας
Γενικός Δ/ντής, 
Ελληνο-Αμερικανικό 
Εμπορικό Επιμελητήριο

Ιωάννα Πετροχείλου
Δ/ντρια Κεντρικής Διοίκησης 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

Ιωάννης Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος Ελληνικής 
Εταιρίας Περιβάλλοντος 
& Πολιτισμού

Δρ. Ιωάννης Χαλικιάς
Καθ. Marketing & 
Επικοινωνίας ΟΠΑ

Δρ. Χάρης Λαμπρόπουλος
Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ,
 ACCI President

Λουκάς Σπανός
Δ/ντής Ελληνικό Κέντρο Εναλ-
λακτικής Επίλυσης Χρηματοοι-
κονομικών Διαφόρων, ΕΚΠΑ

Δρ. Μαργαρίτα Καραβασίλη
π. Γενική Γραμματέας 
ΥΠΕΚΑ

Δρ. Γεώργιος Ν. Σκαράκης
 Ομ. Καθ. Γεωπονικό 
Παν/μιο Αθηνών

Μιχάλης Κανδαράκης
Επιχειρηματίας
Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ

Μιχάλης Σταθακόπουλος
Δημοσιογράφος

Νάνσυ Παπαλεξανδρή
Ομ. Καθηγήτρια 
ΟΠΑ

Ναταλία Μποέμη
Δρ. Περιβαλλοντολόγος

Νικόλαος Δεπούντης
Σύμβουλος Ποιότητας
& Διαχείρισης Έργων

Ουρανία Μαχαίρα
Δ/ντρια Επικοινωνίας 
διαΝΕΟσις

Παναγιώτης Δράκος
Πρόεδρος Ένωσης
Εισηγμένων Εταιριών

Παναγιώτης Χαμπεσής
Στέλεχος Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών

Ρεβέκκα Μπατμάνογλου
Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργείο Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας

Ρένα Μπαρδάνη
Πρόεδρος 
ΕΛΙΝΥΑΕ

Σάντρα Κοκονέτση
Υπ. Επικοινωνίας Ένωσης
Ασφαλιστικών Εταιριών 
Ελλάδας

Σοφία Χαροκόπου
Επικεφαλής Τομ. Αξιοποίησης 
Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός 
Κόσμος, Ι.Μ.Ε.

Σπύρος Φιλίππας
CΕΟ BMW Group Financial 
Services Middle East

Χριστίνα Ηλιάδου
Δ/ντρια Υπηρεσιών, 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό
& Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Στέφανος Κομνηνός
MSc. Οικονομολόγος,
τ. Γενικός Γραμ. Υπουργείου 
Εμπορίου

Στέφανος Κοτζαμάνης
Δ/ντής Σύνταξης
Euro2Day

Σύρος Κοσκοβόλης
Υπ. Εθν. & Κοινοτικών 
Προγραμμάτων ΕΕΑ

Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
Επιστημονικός Συνεργάτης
ΕΜΠ

Χρήστος Μανωλάς
Δημοσιογράφος

Διονύσης Βγόντζας
Πολιτικός Μηχανικός 
ΕΜΠ

Αμαλία-Μαρία Κουτσογιάννη
Υπουργείο Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας

Σίσσυ Καπλάνη
Δημοσιογράφος

Χρήστος Βούζας
Εκδότης
Aftodioikisi.gr

Φώτης Γεωργελές
Εκδότης
ATHENS VOICE

Δρ. Διονυσία Αυγερινοπούλου
Δ/ντρια Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Δικαίου

Εκπρόσωποι των επιτροπών Διαλόγου & Αξιολόγησης
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BRAVO & Agenda 2030

Συνδέουμε τα κατατεθειμένα 

προγράμματα στο Θεσμό διαλόγου BRAVO 

με τις θεματικές των Παγκόσμιων Στόχων 

ώστε να επιτευχθεί ένας ευρύς βαθμός 

αφύπνισης και καταγραφής των 

πεπραγμένων και της ωρίμανσης 

της Ελληνικής κοινωνίας προς αυτούς.

ΙΝ ΑCTION

Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο 

μέσω της εκπαίδευσης των Ενεργών

Πολίτών του Αύριο πάνω στους

17 Παγκόσμιους Στόχους

και ενεργοποιούμε την τοπική κοινωνία 

σε δράσεις παρέμβασης.

ΒRAVO Schools

Αναπτύσσουμε τον Πανελλήνιο Σχολικό 

Διαγωνισμό για τους 17 Παγκόσμιους 

Στόχους καταγράφοντας το σύνολο

του εκπαιδευτικού έργου

που αναπτύσσεται στη σχολική κοινότητα 

στη χώρα μας.

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΠΕΙΝΑ

ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ

ΕΙΡΗΝΗ,
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΖΩΗ ΣΤΟ
ΝΕΡΟ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΖΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΦΤΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Στην τροχιά των 17 Παγκόσμιων Στόχων

Η Ελλάδα δεσμεύτηκε στην υιοθέτηση της Agenda 2030 μέσω 
του εθνικού σχεδίου δράσης με 8 εθνικές προτεραιότητες που 
διατρέχουν το σύνολο των Παγκόσμιων Στόχων και που παρου-
σίασε μέσω της εθνικής έκθεσης (Voluntary National Review), 
στο High Level Political Forum για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 
ΟΗΕ τον Ιούλιο 2018. Έχει αναγνωρισθεί ότι για την επιτυχία της 

Αgenda 2030, απαιτείται μια προσέγγιση από τη βάση της κοι-
νωνίας και η εμπλοκή όλων των κοινών στην υιοθέτησή τους. 
Το QualityNet λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις συνδέθηκε 
με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους και ανέπτυξε τρεις πρωτοβου-
λίες θέλοντας να συμβάλλει ενεργά στην ενημέρωση, εκπαίδευση 
και ενεργοποίηση της ελληνικής κοινωνίας στην Agenda 2030.

Η υιοθέτηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών εκφράζει τις σύγχρονες προ-
κλήσεις στα παγκόσμια προβλήματα και αποτελεί έναν οδικό χάρτη προς μια ισόρροπη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, δια-
σφαλίζοντας την ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας του περιβάλλοντος και 
της ανάπτυξης των θεσμών και της δικαιοσύνης. Με στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για εμάς και τα παιδιά μας: έναν 
κόσμο με αξιοπρεπή εργασία και καλή εκπαίδευση, έναν κόσμο ειρηνικό χωρίς την απειλή της κλιματικής αλλαγής, έναν κόσμο 
που μέσα από τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης θα μεριμνά για τις ανάγκες όχι μόνον της σημερινής αλλά και των μελλοντικών 
γενεών.  Αυτό σημαίνει ότι φορείς, οργανισμοί, πολίτες, γονείς, δάσκαλοι και μαθητές γινόμαστε όλοι αναπόσπαστο και πολύτιμο 
κομμάτι μιας παγκόσμιας προσπάθειας. Χρειάζεται η συντονισμένη προσπάθεια και συνεργασία όλων μας!
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Μέσα από 791 πρωτοβουλίες που κατατέθηκαν συνολικά στη φετινή διορ-
γάνωση αποτυπώνεται η εφαρμογή των Παγκοσμίων Στόχων καθώς και ο 
βαθμός ωρίμανσης της ελληνικής κοινωνίας προς αυτούς. Η καταγραφή 
της σύνδεσης των Παγκόσμιων Στόχων μέσω των καλών πρακτικών που 
αναπτύσσονται από το σύνολο των Επιχειρήσεων, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, της Κοινωνίας Πολιτών και της Σχολικής Κοινότητας, στο 
πλαίσιο του Θεσμού Bravo, μπορεί να συμβάλλει συν τω χρόνω στις εθνι-
κές εκθέσεις προόδου για την εφαρμογή των Στόχων στην Ελλάδα. 

Συνολική αποτύπωση
Από τη συνολική συμμετοχή όλων των ομάδων στο Θεσμό 
Bravo παρατηρούμε ότι οι πέντε σε προτεραιότητα Στό-
χοι, είναι οι Στόχοι 11 Βιώσιμες Πόλεις & Κοινότητες 
και 4 Ποιοτική Εκπαίδευση, ο Στόχος 3 Καλή Υγεία & 
Ευημερία και οι Στόχοι 10 Λιγότερες Ανισότητες και 13 
Δράση για το Κλίμα.

Οι Στόχοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή
ανά κοινό

Στόχοι BRAVO AWARDS
VS BRAVO SCHOOLS

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΤΑ ΜΚΟ ΣΧΟΛΕΙΑ

Bravo 2018 & Agenda 2030

Θεματική ιεράρχηση ως προς τη συμμετοχή
Αναλύοντας τα δεδομένα συμμετοχής φαίνεται η ιεράρχηση που δίνει η κάθε 
συμμετέχουσα ομάδα. Για τις Επιχειρήσεις η ιεράρχηση αφορά στο Στόχο 4 
Ποιοτική Εκπαίδευση, το Στόχο 8 Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανά-
πτυξη και Στόχο 12 Υπεύθυνη Κατανάλωση & Παραγωγή, για τους ΟΤΑ στο 
Στόχο 11, Στόχο 13 και Στόχους 10 και 3, για τις ΜΚΟ στους Στόχους 3 Καλή 
Υγεία & Ευημερία, 10 Λιγότερες Ανισότητες και 4 Ποιοτική Εκπαίδευση και 
1 Μηδενική Φτώχεια και τέλος η Σχολική Κοινότητα δίνει προτεραιότητα 
στους Στόχους 4, 13 και 11. 

Κοινή Στόχευση 
Αυτό που είναι άξιο προσοχής είναι η κοινή στόχευση 
που έχουν όλοι οι συμμετέχοντες: Επιχειρήσεις, Οργα-
νισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνίας Πολιτών 
με τη Σχολική Κοινότητα ως προς τους Στόχους, με δια-
φορετική όμως προτεραιοποίηση.
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2% 2%

5%
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13%

7%

10%
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Συνολική αποτύπωση 
& ιεράρχηση

των Στόχων 2018

BRAVO AWARDS BRAVO SCHOOLS
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"Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο"
Η πρωτοβουλία In Action for a Better World έχει ως στόχο να συμβάλλει στην ενημέρωση, εκπαίδευση και κινητο-
ποίηση των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 4-15 ετών για τους 17 Παγκό-
σμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και στην ενεργοποίηση της οικογένειας & της τοπικής κοινωνίας για 
την ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας & παρέμβασης σε τοπικό επίπεδο.

Αποτελείται από δύο μέρη: 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τον πανελλήνιο σχολικό διαγωνι-
σμό Bravo Schools με στόχο τη δημιουργία των ενεργών πολιτών 
του αύριο, αυτών που θα φέρουν την αλλαγή στον πλανήτη μας.
Το πρόγραμμα συνεργασίας & δράσης σε τοπικό επίπεδο με στό-
χο την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην υιοθέτη-
ση των Παγκόσμιων Στόχων. 

Μια συνολική προσέγγιση που επιτρέπει την προώθηση των 17 
Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική κοι-
νωνία με την ενεργό συμμετοχή των Υπεύθυνων Οργανισμών και 
Ενεργών Πολιτών στην ενεργοποίηση και στην υιοθέτηση πρα-
κτικών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των σημερινών και 
των μελλοντικών γενεών.

Εκπαιδευτική προσέγγιση: Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο

Διάδραση με την τοπική κοινωνία: In Action

ΒRAVO Schools

Bravo Sustainability Awards

Τοπικά Δίκτυα “Ιn action cities club” 

Τοπικά Δίκτυα “In Action Schools Club”

Το Μεγαλύτερο Μάθημα 
του Κόσμου

Ελληνική Βιβιλιοθήκη
των Στόχων 

(Greek SDGs Library)

Βιωματικά
Προγράμματα

Ψηφιακά
Προγράμματα

Δέσμευση & Υιοθέτηση Στόχου Τοπικές Δράσεις Ανάδειξη Καλών Πρακτικών

Σε συνεργασία:

European Sustainable 
Development Network

German Council for 
Sustainable Development

World's Largest Lesson
Project Everyone

UNESCO UNICEF

Η ιδιωτική πρωτοβουλία
υποστηρίζει τους 17 Παγκόσμιους Στόχους!
Δημιουργία της Ελληνικής Βιβλιοθήκης των Στόχων (Greek SDGs Library)
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Συμβάλλετε
στην ενημέρωση

και διάδοση
των Στόχων

Γίνετε μέρος
της παγκόσμιας

προσπάθειας

για να κάνουμε 
τον κόσμο μας

καλύτερο!

Συνδέστε
την εταιρία σας

με τους 
17 Παγκόσμιους

Στόχους

Η ιδιωτική πρωτοβουλία
υποστηρίζει τους 17 Παγκόσμιους Στόχους!
Δημιουργία της Ελληνικής Βιβλιοθήκης των Στόχων (Greek SDGs Library)

ELVAL HALCOR
Ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα
"Η Ζωή Χωρίς Σκουπίδια:
μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση"

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Εκπαιδευτικό υλικό 
"Χρηματοπιστωτικό Εγγραμματισμό"

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
Εκπαιδευτικό υλικό
"Καλή υγεία για καλύτερη ζωή"

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ψηφιακή πλατφόρμα της πρωτοβουλίας 
Bravo Schools

Επικοινωνήστε μαζί μας: www.biomatiko.gr  |  210 6898 594
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Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός
για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους

Στο Bravo Schools 2018 οι ενεργοί πολίτες του αύριο παρουσιάζουν τις προτάσεις τους 
για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

O Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός Bravo Schools έχει ως 
στόχο την ανάδειξη των πιο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προ-
σεγγίσεων σε θέματα κοινωνικής & περιβαλλοντικής υπευθυ-
νότητας που σχετίζονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους των 
Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αποτελεί μέρος του 
εκπαιδευτικού προγράμματος για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους 
In Action for a Better World "ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥ-
ΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ".
Την πρώτη χρονιά υλοποίησης της Πρωτοβουλίας, η συμμετοχή 
ήταν καθολική από όλες τις περιοχές της Ελλάδας και από όλες 
τις βαθμίδες εκπαίδευσης, 

Με τη συμμετοχή στο Bravo Schools δίνεται η δυνατότητα 
στις σχολικές μονάδες:
•  Nα συμμετέχουν σε μια παγκόσμια πρωτοβουλία.
•   Tο σχολείο να αποτελέσει το επίκεντρο για τη διάχυση των 

μηνυμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην τοπική κοινωνία.
•  Nα συμβάλλουν στην ευρεία ενημέρωση των γονέων και της 

τοπικής κοινωνίας με τις εργασίες του σχολείου τους μέσω 
της συμμετοχής τους σε ηλεκτρονική ενημέρωση/ψηφοφορία.

•  Nα συνδεθούν με ευρωπαϊκές και εθνικές πρωτοβουλίες.

Τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν με:

Όλες οι συμμετοχές της εκπαιδευτικής κοινότητας αναρτώνται 
στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, το οποίο λειτουργεί ως 
δίκτυο ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών στη σχολική κοινότη-
τα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου στην ιστοσελίδα:
www.bravoschools.gr
Τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος & του διαγω-
νισμού Bravo Schools αποδεικνύουν ότι το σχολείο λειτουργεί ως 
ζωντανός πυρήνας ενημέρωσης, αφύπνισης των τοπικών κοινωνι-
ών και ενεργοποίησής τους ώστε να συμβάλλουν στην προώθηση 
της ποιότητας ζωής για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Σχέδια
Μαθήματος

Μαθητικές
Δημιουργίες

Καλές
Πρακτικές

Ολοκληρωμένες
εκπαιδευτικές
προσεγγίσεις

Δημιουργικές
εργασίες που

συμβάλλουν στην 
αφύπνιση του κοινού

Πρωτοβουλίες 
που αναπτύσσονται 

σε συνεργασία με την 
τοπική κοινωνία

32.000
μαθητές 

202
σχολεία πρωτοβάθμιας

& δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

545
συμμετοχές σε καλές πρακτικές, 

σχέδια μαθήματος & μαθητικές δημιουργίες

8.420
ενεργοί πολίτες συμμετείχαν

στην ανοιχτή ψηφοφορία κοινού
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Η ανάδειξη
Από κάθε κατηγορία συμμετοχής (σχέδια μαθήματος, μαθητικές δημιουργίες, καλές πρακτικές) αναδείχτηκαν οι 3 καλύτερες συμμετοχές της κατη-
γορίας με σύνολο 9 βραβείων, ενώ υπήρξαν 57 διακρίσεις, αναδεικνύοντας τις καλύτερες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις ανά στόχο. Το έπαθλο για 
τα 9 βραβευμένα σχολεία ήταν η παροχή ψηφιακού εξοπλισμού για το σχολείο τους. Στόχος μας είναι μέσω της υλικής υποστήριξης να ενισχυθεί 
η ένταξη των σχολικών μονάδων στην ψηφιακή εποχή.

Η τελική εκδήλωση
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Bravo Schools στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού που έγινε με τη συμμετοχή 600 μαθητών και των εκπαι-
δευτικών τους αποτέλεσε μια γιορτή αφύπνισης και συμμετοχής της σχολικής κοινότητας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη!

Σχέδια Μαθήματος

Όχι στο Bullying, 
Δεν είσαι μόνος! 
3ο Δημοτικό Σχολείο 
Διονύσου

“Καίμε λάδια”
και δεν τα πετάμε…"
Μετατρέπουμε τηγανέλαια
σε αρωματικά σαπούνια,
STE(Α)M άροντας!!! 
7/θ Δημοτικό Σχολείο 
Σταυρακίου Ιωαννίνων

“Ο κόσμος που κρύβεται 
μέσα μου” 
Νηπιαγωγείο Κολεγίου 
“ΔΕΛΑΣΑΛ” Θεσσαλονίκης

Μαθητικές Δημιουργίες

Οδύσσεια και Διαδίκτυο 
3o Γυμνάσιο Κοζάνης

Paperland 
13ο Δημοτικό Σχολείο 
Σερρών

Για πες 
7ο Γυμνάσιο Ιλίου

Μαθητικές Δημιουργίες

Δίκτυο Ενεργών
Μαθητών -
Ο τοίχος της Καλοσύνης 
Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα 
Καβάλας

Ματιές που ακούνε -
4μηνο πιλοτικό 
καινοτόμο πρόγραμμα 
συνεκπαίδευσης 
Ειδικό Νηπιαγωγείο & 
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Κωφών Βαρηκόων Πάτρας

Οι ρίζες ανοίγουν 
δρόμους -
Roots are Routes 
Ημερήσιο Γυμνάσιο 
Αιτωλικού

Μπορείτε να δείτε τις συμμετοχές των σχολείων, τα αποτελέσματα και τα σχόλια των εκπαιδευτικών στο www.bravoschools.gr

ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ BRAVO SCHOOLS ΜΕΧΡΙ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019! ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!
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ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ 

Με ευθύνη για τη ζωή...
Από το 1970 ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ παραμένει πιστός στο αρχικό του Όραμα: Όλα τα νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ να είναι το σημείο 
αναφοράς στην Ελλάδα για την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας και από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ευρώπης. 

H
επιχειρηματική πορεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ βασίζεται 
σε υψηλά ηθικά πρότυπα και ενσωματώνει τις αξίες 
της εταιρικής υπευθυνότητας. Στο ευρύτερο πλαίσιο 
της υπεύθυνης ανάπτυξης που επιδιώκει, ο Όμιλος 
ΥΓΕΙΑ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον κλά-

δο της Υγειας, ενώ παράλληλα διατηρεί τις σχέσεις αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης με τους συμμετόχους του. Επομένως είναι αδια-
πραγμάτευτη η δέσμευση του Ομίλου και οι προτεραιότητες που 
έχουν τεθεί σχετικά με την υπεύθυνη λειτουργία και τη βιώσι-
μη ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει πάρει τη στρατηγική από-
φαση να συνυπογράψει το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, και 
επιπλέον, έχει προχωρήσει στη σύνδεση των πέντε αξόνων της 
εταιρικής υπευθυνότητάς του με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 
αναγνωρίζοντας τη σημασία της συμμετοχής των επιχειρήσε-
ων και οργανισμών στην επίτευξη των παγκόσμιων αυτών στό-
χων και συμβάλλοντας δυναμικά στην αντιμετώπιση των σύγ-
χρονων προκλήσεων.
Με έμφαση στον άνθρωπο, με υπευθυνότητα και με πλήρη συναί-
σθηση ότι η παροχή υπηρεσιών υγείας αποτελεί ζωτικό σημείο 
για όλους τους συμμετόχους του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κατόρθωσε και 
φέτος να αναπτύξει δράσεις περιβαλλοντικής φροντίδας, δρά-
σεις εθελοντικές, καθώς και δράσεις κοινωνικής προσφοράς. 
Στο πλαισιο αυτό, έχουμε σχεδιάσει το πρόγραμμα "Ταξιδεύου-
με για την υγεία" με στόχο να καλύψουμε τις ανάγκες των κατοί-
κων μικρών νησιών και ορεινών κοινοτήτων που δεν έχουν εύκο-
λη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. Με την εθελοντική συμμε-
τοχή ιατρών αλλά και εργαζομένων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ (νοσηλευ-
τικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό), κάθε χρόνο, οργανώ-
νουμε 2 εκστρατείες έμπρακτης βοήθειας, προσφέροντας απλό-
χερα ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρική μέριμνα και 

ανθρώπινη φροντίδα στους συνάνθρωπους μας. Συγκεκριμέ-
να, έχουμε πραγματοποιήσει 10 εκστρατείες, στις οποίες έχουν 
εξεταστεί περισσότεροι από 10.500 συνάνθρωποι μας και έχουν 
διενεργηθεί περίπου 40.820 εξετάσεις, επαληθεύοντας με τον 
τρόπο αυτό το μέλημα μας να είμαστε δίπλα στον συνάνθρωπο 
με Ευθύνη για τη ζωή! 
Παράλληλα, με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Όμιλος 
ΥΓΕΙΑ στα 50 χρόνια λειτουργίας του έχει δημιουργήσει μια οικο-
γένεια. Νοσηλευτικό, Διοικητικό προσωπικό και οι Ιατροί, προχω-
ρούν όλοι μαζί και στοχεύουν σε ένα καλύτερο αύριο. Η δέσμευ-
ση αυτή αποτυπώνεται στο γεγονός ότι το ΥΓΕΙΑ είναι το μονα-
δικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που βραβεύεται για 3η φορά για 
το εργασιακό του περιβάλλον, καθώς περιλαμβάνεται στις πρώ-
τες θέσεις των εταιρειών στην κατάταξη Best Workplaces 2018. 
Για τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, θεμελιώδης αρχή αποτελεί η από καρδι-
άς προσφορά και γι’ αυτό η έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας 
ενσωματώνει και την έννοια του εθελοντισμού. Μέλημα του Ομί-
λου, μεταξύ άλλων, είναι η διασφάλιση παροχής άριστης ποιότη-
τας υπηρεσιών υγείας, ενώ παράλληλα διατηρεί και ενισχύει την 
επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων του, προσφέροντας 
ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους. Στόχος είναι να 
συνεχίσει να κινείται με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον 
των συμμετεχόντων (stakeholders) της επιχείρησης, επικεντρώ-
νοντας στην εισαγωγή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (added 
value services), στην επένδυση σε τεχνολογία αιχμής (cutting 
edge technology), στη διάθεση καινοτόμων υπηρεσιών σε εξει-
δικευμένες αγορές (niche markets), έχοντας πάντα στο επίκε-
ντρο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Ενώ, στοί-
χημα αποτελεί η ενδυνάμωση του συγκριτικού μας πλεονεκτή-
ματος ώστε να καταστήσει τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ κέντρο αναφοράς σε 
όλη την Ευρώπη, προάγοντας και προστατεύοντας το πολυτιμό-
τερο αγαθό του ανθρώπου, την καλή ΥΓΕΙΑ. 
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Γύρω από αυτόν τον άξονα κινείται άλλωστε η στρατηγική του Ομίλου, από την απλή καθημερινότητα λειτουργίας 
των νοσοκομείων, μέχρι τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές του.

Η πολιτική του Ομίλου ΥΓΕΙΑ
Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται στους βασικούς πυλώνες της 
πολιτικής του Ομίλου ΥΓΕΙΑ που διέπουν όλο το φάσμα των δρα-
στηριοτήτων του. Ειδικότερα: 
•  Εστιάζουμε στους ασθενείς μας και τις οικογένειές τους, αντα-

ποκρινόμενοι στις ανάγκες, στις επιθυμίες και στις προσδοκί-
ες τους, παρέχοντας υψηλής ποιότητας φροντίδα και εξασφα-
λίζοντας τους απαραίτητους πόρους, άρτια εκπαιδευμένο προ-
σωπικό και τεχνολογία αιχμής.

•  Εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βελτίωσης Ποι-
ότητας & Ασφάλειας Ασθενών, που καλύπτει τις κλινικές και 
διοικητικές λειτουργίες μας, συμπεριλαμβανομένων και των 
υπηρεσιών κλινικών εργαστηρίων, καθώς και των διαγνωστι-
κών ή θεραπευτικών απεικονιστικών υπηρεσιών, την εργασι-
ακή υγεία και ασφάλεια, την πρόληψη των εργατικών ατυχη-
μάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την προστασία και 
την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

•  Παρέχουμε περιβάλλον εμπιστοσύνης και κουλτούρα ασφά-
λειας στο προσωπικό μας, που προάγει την ενεργό συμμετο-
χή, την ποικιλία απόψεων, την προάσπιση των δικαιωμάτων, 
την ανοικτή επικοινωνία, την ανάληψη ευθυνών, την ασφάλεια, 
την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την ομαδική εργασία, την 
εκπαίδευση και προσωπική ανάπτυξη, την επίτευξη στόχων και 
την αναγνώριση, όταν επιτυγχάνονται οι προσδοκίες.

•  Συμμορφωνόμαστε προς την ισχύουσα Νομοθεσία, τους 
κανονισμούς, τα διαχειριστικά πρότυπα (JOINT COMMISSION 
INTERNATIONAL, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 και ISO 
15189) και τους κανόνες Επαγγελματικής Πρακτικής που διέ-
πουν τη λειτουργία μας.

Άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας & σύνδεση 
με τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οι πέντε άξονες εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 
συνδέονται και με τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (United nations Sustainable 
Development Goals-SDGs), καθώς έχει αναγνωριστεί η σημα-
σία της εμπλοκής των επιχειρήσεων και οργανισμών στην επί-
τευξη των στόχων και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλή-
σεων, όπως η καλή υγεία, η ευημερία και η αξιοπρεπής εργασία.
Στο γράφημα αποτυπώνονται οι άξονες εταιρικής υπευθυνότη-
τας του Ομίλου σε σχέση με τους Παγκόσμιους Στόχους για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη.
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕZΑ 

Εθνική Τράπεζα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,              έννοιες αλληλένδετες

Σεβασμός σε θεμελιώδεις αρχές και αξίες
Η Τράπεζα παρακολουθεί τις εξελίξεις στα θέματα εταιρικής δια-
κυβέρνησης, κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής κοινω-
νικής ευθύνης και ενσωματώνει τις διεθνείς βέλτιστες πρακτι-
κές στις πολιτικές και τις δραστηριότητές της, λειτουργώντας με 
διαφάνεια, ακεραιότητα και υπευθυνότητα. Σταθερή στις δεσμεύ-
σεις της, ανταποδίδει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, υλοποι-
ώντας σημαντικές δράσεις για την Οικονομία, την Παιδεία, τον 
Πολιτισμό, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Στήριξη πραγματικής οικονομίας
Με σεβασμό στην ιστορία της, η Εθνική Τράπεζα αφουγκράζε-
ται τις ανάγκες του μέλλοντος και ιεραρχεί τις προτεραιότητές 
της προς την κατεύθυνση αυτή. Ανταποκρίνεται στις σύγχρο-
νες κοινωνικοοικονομικές απαιτήσεις, καινοτομεί και υιοθετεί 
πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαί-
σιο αυτό, στηρίζει έμπρακτα την ελληνική οικονομία με τη χρη-
ματοδότηση υγιών επιχειρήσεων, επενδύει δυναμικά στον κλά-
δο της ενέργειας, στον αγροτικό τομέα, στη ναυτιλία και τον του-
ρισμό, ενώ ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη νεανική και καινοτό-
μο επιχειρηματικότητα με την προσφορά ολοκληρωμένων προ-
γραμμάτων στήριξης για νεοφυείς επιχειρήσεις.

Επένδυση στην Παιδεία 
Αναγνωρίζοντας την ευθύνη της προς την κοινωνία και με στό-
χο να συμβάλλει στην ενίσχυση της νέας γενιάς και στη βελτίω-
ση της ποιότητας της εκπαίδευσης, η Εθνική Τράπεζα αναλαμ-
βάνει διαχρονικά σημαντικές πρωτοβουλίες όπως: 

•  η παροχή υποτροφιών σε 
αριστούχους φοιτητές, 

•  η στήριξη του ερευνητι-
κού και επιστημονικού 
έργου των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 
της χώρας, 

•  η αναβάθμιση της δημό-
σιας εκπαίδευσης, με τη 
δημιουργία πρότυπων 
"Εργαστηρίων Ανοικτών 
Τεχνολογιών (edulabs)", 
καθώς και τη διάθεση Η/Υ 
σε δημόσια σχολεία,

•  η ενίσχυση σχολικών 
βιβλιοθηκών και διαγω-
νισμών καινοτομίας και 
τεχνολογίας. 

Ανάδειξη και προβολή Πολιτισμού 
Η Εθνική Τράπεζα υποστηρίζει όλο το φάσμα των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων, αναγνωρίζοντας τη σημασία για την προστασία 
και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, 
καθώς και την υποστήριξη σύγχρονων μορφών τέχνης. 
Μέσα από σταθερές συνεργασίες ενισχύει την υλοποίηση σημα-
ντικών και μακρόπνοων έργων, όπως το Μουσείο Σικελιανού στη 
Λευκάδα, την αναστήλωση αρχαίων θεάτρων σε όλη τη χώρα, τις 
ανασκαφές στην Αρχαία Μεσσήνη, την προβολή του αρχαιολογι-
κού χώρου του Ακρωτηρίου στη Σαντορίνη, κ.ά. Παράλληλα, υπο-
στηρίζει πλήθος φορέων και δράσεων με επιμέρους χορηγίες στο 
θέατρο, τη μουσική, το χορό και τον κινηματογράφο. 
Επιπλέον, μέσα από τις δράσεις του Μορφωτικού της Ιδρύματος 
και του Ιστορικού της Αρχείου, η Τράπεζα αποτελεί σημείο ανα-
φοράς στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της χώρας.

Στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας 
Μέσω του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης "Ευθύ-
νη", η Εθνική Τράπεζα εστιάζει στον κρίσιμο άξονα της Πρόνοι-
ας, της Υγείας και της Αλληλεγγύης. Πρωταρχικός της στόχος 
είναι η αναβάθμιση και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων 
των κοινωνικών ομάδων, και αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω 
της στήριξης των δημόσιων υποδομών υγείας σε όλη τη χώρα. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα τελευταία έντεκα χρόνια η Εθνική 
Τράπεζα συνέβαλε καθοριστικά στην αναβάθμιση των συνθηκών 
περίθαλψης χιλιάδων συμπολιτών μας, προσφέροντας συνολι-
κά  € 38,5 εκατ. για τη στήριξη δεκάδων Μονάδων Υγείας, την 
ενίσχυση 118 Δημόσιων Νοσοκομείων και 59 Ιδρυμάτων παρο-
χής φροντίδας με προσφορά μηχανολογικού και ιατροτεχνολο-
γικού εξοπλισμού, αναλώσιμων υλικών κ.ά. Παράλληλα, ανέλα-
βε εξ΄ ολοκλήρου ένα πολύ σημαντικό έργο, την κατασκευή μιας 

Η Εθνική Τράπεζα στα 178 χρόνια λειτουργίας της, έχει αναπτύξει μια αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική 
κοινωνία, υιοθετώντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας που εστιάζει στη διαφάνεια και τη μακροπρόθεσμη αξία για 
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕZΑ 

Εθνική Τράπεζα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,              έννοιες αλληλένδετες

νέας υπερσύγχρονης πτέρυγας χειρουργείων στο Νοσοκομείο 
"Ευαγγελισμός".
Στο πεδίο της αλληλεγγύης, υποστήριξε την παροχή σχολικών γευ-
μάτων σε μαθητές δημοτικών σχολείων περιοχών που επιβαρύν-
θηκαν περισσότερο από την κρίση και προσέφερε € 1 εκατ. για 
την υλοποίηση έργων στις περιοχές που επλήγησαν από τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές στην Ανατ. Αττική τον Ιούλιο 2018, μέσω του 
Προγράμματος act4Greece.

Αθλητισμός με επιτυχία και όραμα
Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τον Αθλητισμό και στοχεύει στην προ-
ώθηση του αθλητικού ιδεώδους και της ευγενούς άμιλλας υπο-
στηρίζοντας διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, 
Η χορηγική στήριξη κορυφαίων Ελλήνων αθλητών, όπως η Κατε-
ρίνα Στεφανίδη και η Μαρία Σάκκαρη, για τη συμμετοχή τους σε 
παγκόσμιας εμβέλειας αθλητικές διοργανώσεις, καθώς και η 
επιχορήγηση ομοσπονδιών και σωματείων (Ελληνική Παραολυ-
μπιακή Επιτροπή, ΣΕΓΑΣ, Charity4U κ.ά.) συμβάλλει διαχρονι-
κά στην κατάκτηση μοναδικών διακρίσεων για τη χώρα μας, που 
κάνουν περήφανους όλους τους Έλληνες. 

Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη 
Με σταθερό προσανατολισμό στην αειφόρο ανάπτυξη και το περιβάλ-
λον, η Τράπεζα, στο πλαίσιο εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολι-
τικής και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισής της, στη-
ρίζει τις επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη με τη διάθεση "πράσι-
νων" χρηματοδοτικών προϊόντων, τη χρηματοδότηση Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και την ένταξη περιβαλλοντικών κριτηρίων στη 
χρηματοδοτική της πολιτική. Κατά το 2018, οι σημαντικού ύψους 
εγκρίσεις για επενδύσεις σε ΑΠΕ συνέβαλλαν σε μεγάλο βαθμό στην 
προσπάθεια της χώρας για ένα θετικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Η 
Τράπεζα συμμετέχει σταθερά σε πρωτοβουλίες και δείκτες αειφο-
ρίας [Sustainable Greece 2020, CSR Hellas, Bloomberg Gender-
Equality Index 2019 (GEI), FTSE4Goood Emerging Index], ενώ φρο-
ντίζει για την μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος με 
ενέργειες όπως: 
•  ανακύκλωση χαρτιού, μπαταριών, λαμπτήρων, εξοπλισμού, τόνερ 

κ.ά. με τη συμμετοχή των εργαζομένων της Τράπεζας, 
• εξοικονόμηση εκτυπώσεων,
•  μείωση μετακινήσεων προσωπικού μέσω προγραμμάτων e-learning 

και τηλεδιασκέψεων,
•  αύξηση χρηστών στα ηλεκτρονικά κανάλια τραπεζικής εξυπηρέ-

τησης, κατάργηση εντύπων ενημερωτικών καταστάσεων πελατών. 
Σημαντική ενέργεια αποτελεί και η χορηγική υποστήριξη του Βοτανικού 
Κήπου Ι. & Α. Διομήδους του μεγαλύτερου βοτανικού κήπου της Ανα-
τολικής Μεσογείου, του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού της 
Πάρνηθας και του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας για θέματα 
βιοποικιλότητας, πυροπροστασίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Αct4Greece: Η δύναμη των πολλών στην πράξη
Το Πρόγραμμα act4Greece αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία της 
Τράπεζας με όραμα τη δημιουργία ενός πυρήνα συμμετοχικής δρά-
σης και θέλησης για αλλαγή με την άμεση συνεισφορά στην αντιμε-
τώπιση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων. Στόχος του Προγράμ-
ματος η προώθηση της κοινωνικής τραπεζικής, μέσω της χρηματο-
δότησης δράσεων που έχουν θετικό αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνο-
λο. Το act4greece δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων από το 
"πλήθος" με τη μέθοδο του crowdfunding. Κάθε άτομο ή επιχείρη-
ση από κάθε γωνιά του πλανήτη, μπορεί να προσφέρει οποιοδήπο-
τε  ποσό επιθυμεί, ακόμα και 1 ευρώ, σε δράσεις του Προγράμμα-
τος που υλοποιούνται από φορείς με αξιοπιστία, εμπειρία και τεχνο-
γνωσία. Οι συνεχείς διακρίσεις  της Τράπεζας στο πεδίο της Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μεταξύ των οποίων και οι πρόσφατες 
CR-Index 2017-2018 Diamond Award, Bravo Sustainability Awards 
2018, κ.ά., επιβραβεύουν το έργο της και επισφραγίζουν τη δέσμευ-
σή της  απέναντι στην ελληνική κοινωνία.

το σύνολο των κοινωνικών της εταίρων. Παράλληλα, η Τράπεζα υιοθετεί και ενσωματώνει στη λειτουργία της, βάσει των δρα-
στηριοτήτων της, τους στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που θεσπίστηκαν με απόφαση των Ηνωμένων Εθνών το 2015.
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DIESEL Avio Double Filtered

Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!
Το Diesel AVIO double filtered της ΕΚΟ αποτελεί ένα διαφοροποι-
ημένο premium καύσιμο πετρελαίου κίνησης, το οποίο εισήχθη 
στην Ελληνική αγορά τον Οκτώβριο του 2014. Αν και δεν αποτε-
λούσε το μόνο διαφοροποιημένο πετρέλαιο κίνησης στην Ελλη-
νική αγορά εκείνη την εποχή, ένα μοναδικό του, ακόμη και σήμε-
ρα, χαρακτηριστικό του έδωσε τη δυνατότητα να ξεχωρίσει από 
τα υπόλοιπα προϊόντα πετρελαίου κίνησης. Πιο συγκεκριμένα, 
ακριβώς πριν την αντλία στο πρατήριο τοποθετήθηκε ένα ειδικό 
φίλτρο παρόμοιο με αυτά που χρησιμοποιούνται στην αεροπορία 
για να φιλτράρονται τα καύσιμα των αεροπλάνων. Σε συνδυασμό 
με τα τελευταίας γενιάς πρόσθετα δημιουργήθηκε ένα πραγματι-
κά ξεχωριστό καύσιμο, το Diesel Avio Double Filtered της ΕΚΟ.
Με το φίλτρο αεροπορικού τύπου επιτυγχάνεται απομάκρυνση 
σωματιδίων, απομάκρυνση σκουριάς και νερού και η απόδο-
ση φιλτραρίσματος καυσίμου φτάνει το 98%. Σε συνδυασμό με 
τη χρήση του προσθέτου τελευταίας τεχνολογίας, το Diesel Avio 
Double Filtered επιτυγχάνει:
•  Μεγαλύτερη επιτάχυνση, μείωση θορύβων και λιγότερους κρα-

δασμούς, χάρη στον αυξημένο αριθμό κετανίων.
•  Μηδενική απώλεια ισχύος του κινητήρα καθ’ όλη τη διάρκεια 

λειτουργίας του και σε όλο το εύρος των στροφών του (σύμφω-
να με το τεστ κινητήρα CEC F-98-08 που έχει καθιερωθεί για 
τους σύγχρονους common rail κινητήρες Diesel).

•  Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού του κινητήρα, άρα και 
μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

•  Πλήρη επαναφορά της ομαλής λειτουργίας του κινητήρα με 2 
γεμίσματα. Με 5 γεμίσματα, πλήρη εξαφάνιση των εσωτερι-
κών εναποθέσεων στα μπεκ.

•  Αποτελεσματική αντιαφριστική, αντιδιαβρωτική & αντιοξειδωτική  
προστασία χάρη στα ειδικά τεχνολογικά προηγμένα βελτιωτικά 
πρόσθετα.

Εκτός της ικανοποίησης της ανάγκης των καταναλωτών Diesel 
κίνησης για ένα καύσιμο που θα προσφέρει μεγαλύτερη καθα-
ρότητα καυσίμου αλλά και καλύτερη απόδοση του κινητήρα ενώ 
ταυτόχρονα θα είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον, με το Diesel 
Avio Double Filtered η ΕΚΟ και ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΑ συμβάλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(SDGs) και συγκεκριμένα του Στόχου 9 για την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας, του Στόχου 12 για βιώσιμη παραγωγή και κατανά-
λωση και του Στόχου 13 για την κλιματική αλλαγή.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ, από την 1η Ιουνίου 
2018, παραλαμβάνει σε επιλεγμένα πρατήρια του δικτύου της (με 
τα εμπορικά σήματα ΕΚΟ και BP), σε όλη την Ελλάδα, τις χρησι-
μοποιημένες μπαταρίες από ΙΧ και φορτηγά αυτοκίνητα. Με την 
ορθή διαδικασία συλλογής, μεταφοράς και ανακύκλωσή τους 
(η οποία φτάνει σε ποσοστό 95%, προσεγγίζοντας τις αρχές της 
κυκλικής οικονομίας), τα τοξικά υλικά που περιέχονται σε αυτές 
όχι μόνο δεν απορρίπτονται με κίνδυνο για το περιβάλλον, αλλά 
αξιοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία ως χρήσιμη πρώτη 
ύλη. Η δράση υλοποιείται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δράση "Green Spots" 
της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα 
Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για 
την υπεύθυνη συλλογή και ανακύ-
κλωση μπαταριών σε επιλεγμένα 
πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα
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Τα πρατήρια καυσίμων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, για 
την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενίσχυση της πρωτοβου-
λίας, επιβραβεύουν τους οδηγούς που θα επιλέξουν την ορθή και 
υπεύθυνη περιβαλλοντικά ανακύκλωση της μπαταρίας του αυτο-
κινήτου τους. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεισφέρουν σημαντικά και 
ουσιαστικά στην επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
ΟΗΕ για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή (SDG 12-12.5 
ουσιαστική μείωση της παραγωγής αποβλήτων μέσω της πρόλη-
ψης, της μείωσης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίη-
σης) όσο και του Στόχου για το Καθαρό Νερό (SDG 6-6.3 μείωση 

της ρύπανσης, ελαχιστοποίηση της απελευθέρωσης επικίνδυνων 
χημικών και υλικών).
Τα επιλεγμένα πρατήρια-σημεία συλλογής χρησιμοποιημένων 
μπαταριών οχημάτων έχουν ενταχθεί στην περιβαλλοντική δρά-
ση “Green Mission” ως “Green-Spots”, και παρουσιάζονται στην 
ιστοσελίδα: www.greenmission.gr/green-spots.
Για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, η προστασία του περι-
βάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα. Η συμβολή των Green Spots 
στην ανακύκλωση αποτελεί ένα μεγάλο βήμα στο δρόμο προς την 
κυκλική οικονομία.

Youth4GlobalGoals

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε συνεργασία με την AIESEC 
Ελλάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης "360° ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ", πραγματοποίησε το πρόγραμμα 
“Youth4GlobalGoals”, μία πρωτοβουλία που στοχεύει στην κινη-
τοποίηση των νέων ώστε να συμβάλλουν στη διάχυση των 17 Στό-
χων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα “Youth4GlobalGoals” 
υλοποιήθηκε σε τρεις διαφορετικούς άξονες:
•  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ (AWARENESS): Δημιουργήθηκαν 

διαδικτυακές καμπάνιες με την παραγωγή 3 βίντεο και συνολι-
κή επισκεψιμότητα 50.000+, και μοιράστηκαν 6.000 ενημερω-
τικά φυλλάδια σε 9 Πανεπιστήμια στην Ελλάδα.

•  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ (UNDERSTANDING): Υλοποιήθηκε το 
μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω στους Παγκόσμιους 
Στόχους (The World’s Largest Lesson) σε Αθήνα και Θεσσαλο-
νίκη, όπου 125 Έλληνες εθελοντές και άλλοι 305 εθελοντές από 
40 διαφορετικές χώρες του εξωτερικού, δίδαξαν για δύο ώρες 
σε παιδιά (σχολεία, Μετάδραση, PRAXIS κ.ά.) τους Παγκόσμι-
ους Στόχους και πως μπορούν να συμ-
βάλλουν στην υλοποίησή τους. Στο 
ίδιο πλαίσιο διοργανώθηκε η ημερί-
δα Youth Speak Forum, το Πανευρω-
παϊκό Συνέδριο EuroXpro και η ημε-
ρίδα Global Village.

•  ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ (ACTION): Σε 25 Έλληνες 
φοιτητές δόθηκε η ευκαιρία να συμ-
μετάσχουν στο πρόγραμμα Global 
Volunteer και να αποκτήσουν σημα-
ντική διαπολιτισμική εμπειρία εθελο-
ντικής δράσης διάρκειας 2 μηνών σε 
ΜΚΟ σε χώρες του εξωτερικού όπως 
Ιταλία, Αίγυπτο, Ρουμανία, Βιετνάμ, 
Τουρκία, Ινδία, Μαρόκο. 

Επίσης δόθηκε η δυνατότητα σε 5 φοιτητές από τη Σερβία και 
τη Βόρεια Μακεδονία για εθελοντική δράση διάρκειας 2 μηνών 
στη ΜΚΟ ΑΝΙΜΑ στην Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας ευαισθητοποίησης περισσότε-
ροι από 50.000 νέοι από την Ελλάδα έμαθαν για τους 17 Στόχους    
Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς επίσης από το σύνολο του προγράμ-
ματος “Youth4GlobalGoals” επηρεάστηκαν άμεσα: 
•  785 παιδιά και 470 εθελοντές νέοι από 5 ΜΚΟ και 9 σχολεία, 
•  30 πανεπιστημιακοί φοιτητές, 
•  250 σύνεδροι του YouthSpeak Forum και EuroXpro
•  28 ΜΚΟ με πρόσφυγες και μαθητές. 
Η πρωτοβουλία “Youth4GlobalGoals” βραβεύτηκε στα BRAVO 
SUSTAINABILITY AWARDS 2018 στην κατηγορία Bravo In Action. 
O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως υποστηρικτής ενεργειών 
για ζωή και δράση, βρίσκεται πάντα κοντά σε πρωτοβουλίες που 
αξιοποιούν και απελευθερώνουν τις φρέσκες φωνές και διευρύ-
νουν τους ορίζοντες των νέων ανθρώπων.
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Μπορείτε να φανταστείτε ένα μέλλον στο οποίο ο άνθρωπος θα 
παράγει ελάχιστα ή καθόλου απορρίμματα; Σας φαίνεται αδύνα-
το ή πολύ μακρινό; Κι όμως, η Coca-Cola θεωρεί ότι είναι εφι-
κτό και μπορεί να γίνει πράξη με τη συνεργασία και την ενερ-
γή υποστήριξη των πολιτών. Με αφορμή τη λειτουργία του πρώ-
του "Zero Waste Lab" στην Θεσσαλονίκη, ρωτήσαμε τη κα Σίσσυ 
Ηλιοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσε-
ων της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα να μας μιλήσει 
για τους στόχους της πρωτοβουλίας αυτής και το μεγάλο παγκό-
σμιο όραμα της Coca-Cola World Without Waste.

  κα Ηλιοπούλου τι σημαίνει Ένας Κόσμος Χωρίς Απορρίμ-
ματα, τι σημαίνει Zero Waste;
Το πρόβλημα με τα απορρίμματα και ιδιαίτερα τα πλαστικά απορ-
ρίμματα έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σε παγκόσμιο επίπε-
δο. Σε μία μόλις ώρα 900 τόνοι πλαστικών απορριμμάτων αφήνο-
νται στην ύπαιθρο και στους ωκεανούς αυτού του πλανήτη, δηλα-
δή περίπου ο όγκος 600 αυτοκινήτων μεσαίου τύπου.
Μπροστά σε αυτό το μεγάλο, παγκόσμιο πρόβλημα η Coca-Cola, 
δε μπορεί να μείνει απαθής. Θέλοντας να είμαστε μέρος της 
λύσης μετατρέπουμε την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
μείωση των απορριμάτων, κατά προτεραιότητα του πλαστικού, 
αλλά όχι μόνο, σε βασικό άξονα της παγκόσμιας στρατηγικής 
υπεύθυνης ανάπτυξής μας, για τα επόμενα χρόνια. Πέρσι, στην 
παγκόσμια σύνοδο στο Νταβός, δεσμευτήκαμε να δουλέψουμε 
για έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα (World Without Waste) και 
να κάνουμε την ανακύκλωση προσβάσιμη σε όλους.
Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε από την ελληνική ομάδα της 
Coca-Cola, πριν έναν περίπου χρόνο, η ιδέα του προγράμματος 

Zero Waste Cities, ξεκινώντας από τις πόλεις όπου με την υψηλή 
πληθυσμιακή συγκέντρωση επιβαρύνουν περισσότερο στη δημι-
ουργία απορριμμάτων. Στην πορεία όμως εμπνεόμενοι από την 
αποδοχή του κόσμου και αντιλαμβανόμενοι πόσες πολλές διαφο-
ρετικές πτυχές της ζωής μας, αλλά και των χώρων στους οποί-
ους κινούμαστε, αγγίζει το πρόβλημα των απορριμάτων, απόφα-
σισαμε να πάμε ακόμα πιο δυνατά και να δημιουργήσουμε μια 
ευρύτερη πλατφόρμα το "Zero Waste Future".

  Τί είναι λοιπόν το “Zero Waste”;
Zero Waste είναι ουσιαστικά η φιλοσοφία οργάνωσης μίας κοι-
νωνίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρακινεί στη λήψη μέτρων 
και τον σχεδιασμό πρακτικών που ελαχιστοποιούν ή μηδενίζουν 
τον όγκο και την τοξικότητα των απορριμμάτων που καταλήγουν 
στα λάθος μέρη, δηλαδή στο χώμα, το νερό και τον αέρα, μολύ-
νοντας τους κύκλους της ζωής.
Ξέρετε στη φύση τίποτα δεν πάει χαμένο. Το περιβάλλον είναι 
φτιαγμένο να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουρ-
γεί απορρίματα γιατί όλα στο φυσικό οικοσύστημα ακολουθούν 
μια κυκλική ροή. Ο άνθρωπος μπορεί να υιοθετήσει αυτήν την 
κυκλική ροή μέσω αυτού που ονομάζουμε κυκλική οικονομία.

COCA-COLA

Zero Waste Future: To όραμα της Coca-Cola για ένα              μέλλον με μηδενικά απορρίμματα
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Θέλουμε να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη την πρώτη πόλη στην Ελλάδα
με προοπτική Ζero Waste.
Για να το καταφέρουμε ακολουθούμε τρεις ταυτόχρονα δρόμους 
στις δράσεις τις οποίες σχεδιάζουμε: την Παρέμβαση, την Εκπαί-
δευση και την Αλλαγή Συμπεριφοράς μας απέναντι στα απορρίμ-
ματα, ώστε να τα αντιμετωπίζουμε ως πόρους που δημιουργούν 
κοινές ευκαιρίες και ένα κοινό, καλύτερο μέλλον.

  Είναι ένας τέτοιος φιλόδοξος στόχος εφικτός, γνωρίζοντας την
ελληνική πραγματικότητα;
Ναι, πιστεύουμε απόλυτα ότι είναι εφικτός. Βασίζουμε αυτή την 
πεποίθησή μας στα μέχρι στιγμής πολύ αισιόδοξα αποτελέσματα 
των δράσεων μας στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, στο πρόγραμ-
μα "Ανακυκλώνω στην παραλία", σε μόλις 12 εβδομάδες συλλέ-
χθηκαν 225 τόνοι υλικών και το ποσοστό συμμετοχής του κόσμου 
ανέβηκε στο 80%, στο τέλος του προγράμματος, από 15% που 
ήταν στην αρχή. Στη δράση "Print Your City" 3,000 σχέδια δημι-
ουργήθηκαν σε μόλις 3 εβδομάδες από τους Θεσσαλονικείς επι-
λέγοντας έτσι τα χρηστικά αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλα-
στικό αλλά και τη γειτονιά της πόλης τους που τοποθετήθηκαν.
Αλλά και οι εκτιμήσεις των ειδικών και επιστημόνων με τους 
οποίους συνεργαζόμαστε σε αυτήν την προσπάθεια, είναι το ίδιο 
αισιόδοξες, με την προυπόθεση ότι υπάρχει συνεργασία, ώστε να 
μπορέσουμε να επιτύχουμε αποτελέσματα σε μεγάλη κλίμακα, 
να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τις καλές πρακτικές από τοπι-
κό επίπεδο, σε επίπεδο πόλης και μετά σε εθνικό επιπέδο. Για-
τί καταλαβαίνετε ότι χωρίς τη συνεργασία όλων, των εταιρειών, 
της πολιτείας, των τοπικών φορέων, των ΜΚΟ, της κοινωνίας των 
πολιτών δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε μακριά.

Έτσι, πολύτιμος συνεργάτης στην προσπάθειά μας στην Ελλάδα 
πέρα από το Δήμο Θεσσαλονίκης, είναι και η Ελληνική Εταιρεία 
Ανακύκλωσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο Δρ. Φίλιππος 
Κυρκίτσος: μόνο μέσα από τις δράσεις πρόληψης θα μειωθούν 
τα απορρίμματα κατά 1 με 1,5 κιλό, ανά κάτοικο τον χρόνο, ενώ 
αν προστεθούν και οι δράσεις ανακύκλωσης μπορούν να μειω-
θούν κατά 100-150 κιλά, ανά κάτοικο ετησίως. Εκτιμά δε, ότι με 
το πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζουμε στη Θεσσαλονίκη 
και τη συνεργασία του Δήμου, όλων των φορέων και των κατοί-
κων, η πόλη μπορεί να τετραπλασιάσει τα νούμερα αυτά!

  Ποιες είναι οι μελλοντικές πρωτοβουλίες που έχετε σχεδιάσει;
Είμαστε πολύ περήφανοι που ξεκινήσαμε το πρόγραμμα από την
Ελλάδα και τώρα εξαπλώνεται σε Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανα-
τολή. Ξεκινήσαμε από τo πρόγραμμα Ζero Waste Cities και θα 
συνεχίσουμε και εκεί αλλά και όπου αλλού εντοπίζεται το πρό-
βλημα, στις καφετέριες, τα σχολεία, τα πανεπιστημία, τα εμπο-
ρικά κέντρα, τις γειτονιές. Παράλληλα, ολοκληρώσαμε το σχέδιο 
πρόληψης απορριμάτων για το Δήμο της Θεσσαλονίκης, το πρώ-
το που γίνεται στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Οικολογική 
Εταιρία Ανακύκλωσης και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ενώ πρόσφα-
τα άνοιξε τις πόρτες του το πρώτο στην Ελλάδα πρότυπο κέντρο 
ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, το Ζero Waste Lab.
Εκεί οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης θα έχουν μία πρώτη εμπει-
ρία του τι ακριβώς σημαίνει συλλογή-ανακύκλωση-επανάχρηση 
(collect-recycle- reuse). Από τη Θεσσαλονίκη θέλουμε να ξεκι-
νήσει ένα Ζero Waste κίνημα, ένα κύμα που θα συμπαρασύρει 
όσους περισσότερους συμπολίτες μας γίνεται και θα κάνει το 
όραμα μας για ένα Ζero Waste Future εφικτό

COCA-COLA

Zero Waste Future: To όραμα της Coca-Cola για ένα              μέλλον με μηδενικά απορρίμματα
Συνέντευξη της Σίσσυς Ηλιοπούλου, Διευθύντριας Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα
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Πολιτική και Συστήματα Διαχείρισης
H Πολιτική Αειφόρου Ανάπτυξης έχει σχεδιαστεί με βάση τις 
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές αειφορίας και υλοποιείται σε όλες 
τις πτυχές της δραστηριότητας της Eurobank συμβάλλοντας στην 
επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμέ-
νων Εθνών. Επιπλέον υποστηρίζεται από επιμέρους Πολιτικές και 
πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης σύμφωνα με Διεθνή Πρό-
τυπα που εφαρμόζει η Eurobank, όπως, μεταξύ άλλων, Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Σύστημα 
Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Ενδεικτικό της 
σημασίας που αποδίδει ο Όμιλος της Eurobank σε θέματα αει-
φόρου ανάπτυξης και περιβάλλοντος, είναι πως αφενός έχει ανα-
λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την υλοποίηση των σχετι-
κών με την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος πολι-
τικών και επιπλέον έχει συγκροτήσει ειδική Επιτροπή Περιβάλ-
λοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης Ομίλου με τη συμμετοχή σε ανώ-
τατο επίπεδο των επικεφαλής όλων των επιχειρησιακών μονά-
δων που εμπλέκονται. 

Στηρίζοντας την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνία 
Αναγνωρίζοντας την επιχειρηματικότητα ως κύριο μοχλό ανάπτυ-
ξης της ελληνικής οικονομίας, η Eurobank σχεδιάζει και υλο-
ποιεί δράσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση αυτής, δίνοντας 
έμφαση στην υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επι-
χειρήσεων (πρόγραμμα Go International, Exportgate.gr, συμμε-
τοχή στο Trade Club Alliance), στην καινοτομία και την ενθάρ-
ρυνση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (πρόγραμμα egg-
enter•grow•go, περιφεριακός διαγωνισμός Beyond Hackathon 
με έμφαση στο Fin Tech). Επιπρόσθετα, η Eurobank έχει αναλάβει 
μια σειρά πρωτοβουλιών για τη στήριξη της κοινωνίας και ειδι-
κότερα των παιδιών και των νέων (πρόγραμμα "Η Μεγάλη Στιγ-
μή για την Παιδεία", στήριξη του προγράμματος της Αποστολής 
"Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές" και υποστήριξη μη κερ-
δοσκοπικών/κοινωφελών οργανισμών για παιδιά και ευαίσθη-
τες κοινωνικές ομάδες), ενώ παράλληλα, υποστηρίζει τον Πολι-
τισμό και τον Αθλητισμό. 

Υπεύθυνα για το Περιβάλλον
Αποτελώντας την πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα με πιστοποιημένο 
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001 & EMAS) και 
πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001), για 
το σύνολο των καταστημάτων και κτιρίων Διοίκησης, έχει θεσπί-
σει και υλοποιεί συγκεκριμένες Πολιτικές και διαδικασίες Δια-
χείρισης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέτοντας συγκεκριμέ-
νους στόχους και υλοποιώντας δράσεις ευαισθητοποίησης και 

συμμετοχής του προσωπικού της για την επίτευξή τους. Με στό-
χο τον περιορισμό του περιβαλλοντικού και ανθρακικού της απο-
τυπώματος, εφαρμόζει προγράμματα, πρωτοβουλίες και πρακτι-
κές, για τη βέλτιστη αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την ελαχι-
στοποίηση της παραγωγής αποβλήτων, την πρόληψη της ρύπαν-
σης, την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημά-
των και την εξοικονόμηση ενέργειας. Επιτυγχάνοντας μείωση 
πάνω από 17% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σε σχέ-
ση με το έτος βάσης 2014 έχει μειώσει τις συνολικές εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου σε ισοδύναμα διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2e) πάνω από 22%, συμβάλλοντας σημαντικά στον περιορι-
σμό της Κλιματικής Αλλαγής. Παράλληλα, έχει εντάξει πράσι-
να κριτήρια στην αξιολόγηση των προμηθευτών και των χρημα-
τοδοτήσεών της, ενώ παρέχει πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες.

Υπεύθυνες Χρηματοδοτήσεις 
Στο πλαίσιο του Συστήματος Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής 
Διαχείρισης που εφαρμόζει, η Eurobank έχει εντάξει στις χρη-
ματοδοτικές και επενδυτικές εργασίες της τον έλεγχο των περι-
βαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων προκειμένου να διασφα-
λίζεται η κατάλληλη διαχείρισή τους. Σκοπός είναι ο περιορισμός 
των δυνητικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων που 
εγκυμονεί η δραστηριότητα των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσε-
ων, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο επιχειρηματικότητα. Παράλ-
ληλα, υποστηρίζει την προστασία του περιβάλλοντος προωθώ-
ντας πράσινα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες όπως τα "Πρά-
σινα" Δάνεια Κατοικίας μέσω των οποίων έχει χρηματοδοτήσει 
πάνω από 12.500 νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση 

Eurobank

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη στην Eurobank
H Eurobank αναγνωρίζοντας ότι η επιχειρηματική της δραστηριότητα επηρεάζει το οικονομικό, 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό τοπίο, στο οποίο δραστηριοποιείται, λαμβάνει τις επιχειρηματικές 
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των κατοικιών τους, και το πρώτο "Πράσινο" Τραπεζικό προϊ-
όν, τη WWF Eurobank Visa, που συμβάλει, ήδη με περισσότε-
ρα από €1,6 εκατ., στο σημαντικό έργο του WFF Ελλάς στη δια-
τήρηση της βιοποικιλότητας και τη προστασία της φυσικής μας 
κληρονομιάς. Επιπλέον, η Eurobank συμμετέχει σε περιβαλλο-
ντικά ευαισθητοποιημένες επιχειρήσεις ενώ υποστηρίζει έμπρα-
κτα τη χρηματοδότηση Έργων στον τομέα των Ανανεώσιμων και 
άλλων Φιλικών στο Περιβάλλον Πηγών Ενέργειας. Στο πλαίσιο 
αυτό, πρόσφατα ολοκλήρωσε ως αποκλειστικός διοργανωτής, τη 
σύναψη τριών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους € 201,9 

εκατ. για τη χρηματοδότηση τριών εκ των εταιρειών του ομίλου 
TOTAL EREN που λειτουργούν αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.

Συμμετοχές 
Υποστηρίζοντας την αειφόρο ανάπτυξη καθώς και την παγκόσμια 
προσπάθεια για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, η 
Eurobank συμμετέχει και συνεργάζεται με ελληνικούς, ευρωπαϊ-
κούς και παγκόσμιους σημαντικούς φορείς όπως το Οικουμενι-
κό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UΝ Global Compact), το United Nations 
Environment-Program Finance Initiative (UNEP FI) και την 
Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης της Ελληνικής Ένωσης Τραπε-
ζών ενώ παράλληλα συμμετέχει και ως πρεσβευτής βιωσιμό-
τητας από το 2014 στην πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 
του QualityNet Foundation. Στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής 
του Ομίλου Eurobank, για την υποστήριξη της αειφορίας και της 
υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας, η Eurobank Asset 
Management ΑΕΔΑΚ είναι η πρώτη εταιρεία διαχείρισης κεφα-
λαίων στην Ελλάδα που εντάσσεται στην παγκόσμια πρωτοβου-
λία "PRI Initiative (Principles for Responsible Investment)" η 
οποία υποστηρίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στο 
πλαίσιο ενός ευρύτερου πλέγματος ενεργειών για την προώθη-
ση μιας υπεύθυνης επενδυτικής πολιτικής και επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, διεθνώς.

Διακρίσεις
Η συνεισφορά της Τράπεζας στο περιβάλλον και την αειφόρο 
ανάπτυξη έχει κατ΄ επανάληψη διακριθεί. Ήδη το 2009 και 2010 
η Eurobank απέσπασε το Εθνικό βραβείο στη θεματική ενότη-
τα "Πράσινες Προμήθειες" και "Αποδοτικότητα Πόρων", ενώ το 
2011 απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Περιβαλλοντικής Δια-
χείρισης (EMAS) στη θεματική ενότητα "Συμμετοχή των ενδια-
φερόμενων μερών στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδό-
σεων", που αποτελεί την πρώτη διάκριση ελληνικής Τράπεζας 
στο διαγωνισμό αυτό. Έκτοτε έχει αποσπάσει σειρά διακρίσεων 
σε διαγωνισμούς όπως τα Environmental Awards (2013, 2015, 
2016), τα Energy Awards (2015) και το Θεσμό Bravo, για θέματα 
ανακύκλωσης και εξοικονόμησης πόρων, πράσινων προμηθειών, 
εξοικονόμησης ενέργειας, περιορισμού εκπομπών CO2 και αει-
φόρου ανάπτυξης. Προσφάτως, στα Bravo Sustainability Awards 
2018, η Eurobank διακρίθηκε για την πρωτοβουλία "Η Αειφό-
ρος Ανάπτυξη στη Eurobank" στον πυλώνα "Bravo Governance", 
καθώς και στον πυλώνα "Bravo Environment" για την πρωτο-
βουλία "Πρόγραμμα Διαχείρισης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού". Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η Eurobank 
παραμένει στο FTSE4Good Emerging Index.

Eurobank

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη στην Eurobank
της αποφάσεις με γνώμονα την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος και αναπτύσσει 
δράσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν την Υπεύθυνη Τραπεζική.

H κα. Δέσποινα Χαμηλάκη, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Διεύθυνσης Περιβαλλοντι-
κών & Κοινωνικών Υποθέσεων Αειφόρου Ανάπτυξης Ομίλου, Διαχείριης Περιουσί-
ας & Υποδομών Ομίλου (άκρη δεξιά) και τα στελέχη της Eurobank, (από αριστερά 
προς τα δεξιά) κ.κ. Κατερίνα Πέππα, Ιωάννης Χατζημαλιάκας, Μελέτης Ρεντού-
μης και Δήμητρα Σκούρα.



40 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΒRAVO 2018

Στατιστική Ανάλυση Συμμετοχών
Στο σύνολο των 5 θεματικών Πυλώνων της Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης γύρω από τους οποίους αναπτύσσεται ο θεσμός BRAVO 
2018, διαπιστώνεται ότι ο Πυλώνας με το μεγαλύτερο ποσο-
στό συμμετοχών είναι αυτός της Κοινωνίας με 41,9% και ακο-
λουθεί ο Πυλώνας του Περιβάλλοντος με 21,1% (Σχήμα 1). 
Ενδιαφέρον έχουν επίσης τα ποσοστά των συμμετοχών ανά 
κατηγορία οργανισμών (Επιχειρήσεις-ΟΤΑ-ΜΚΟ) σε κάθε 
Πυλώνα της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Σχήμα 2).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Με τη συμμετοχή 100 πρωτοβουλιών, οι συμμετοχές της επιχειρηματικής κοινότητας επικεντρώνονται στους Θεματικούς Πυλώνες της 
Κοινωνίας (32%) και του Περιβάλλοντος (23%). Οι Πυλώνες της Διακυβέρνησης και της Αγοράς συγκεντρώνουν 14% και 18% αντί-
στοιχα, ενώ ο Πυλώνας των Συνεργασιών έχει ποσοστό 13%. Με τη συμμετοχή 87 πρωτοβουλιών, οι ΟΤΑ έδειξαν ιδιαίτερα αυξημέ-
νο ποσοστό συμμετοχής στον Πυλώνα της Διακυβέρνησης (18,3%) καθώς και στον Πυλώνα του Περιβάλλοντος με συμμετοχή 30%. Οι 
ΜΚΟ/Κοινωνία των Πολιτών συμμετείχαν με 59 πρωτοβουλίες με τον Πυλώνα της Κοινωνίας να συγκεντρώνει τη συντριπτική πλειοψη-
φία των συμμετοχών με ποσοστό 81,3%. Ακολουθεί ο Πυλώνας των Συνεργασιών (6,8%) και οι Πυλώνες της Διακυβέρνησης (5,1%) και 
του Περιβάλλοντος (5,1%), με τελευταία την Αγορά (1,7%) (Σχήμα 2).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

13.4%

21.1%

41.9%

11.8%11.8%

ΑΓΟΡΑ

Σχήμα 1: Ποσοστά συμμετοχών ανά Πυλώνα για το έτος 2018

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σχήμα 2: Ποσοστά συμμετοχών ανά κατηγορία οργανισμών (Επιχειρήσεις-ΟΤΑ-ΜΚΟ) σε κάθε Πυλώνα για το έτος 2018

Επιχειρήσεις

ΟΤΑ

ΜΚΟ

14%
18.3%

5.1%

18%

11.5%

1.7%

23%

30%

5.1%

32%
28.7%

81.3%

13% 11.5%
6.8%
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Το σύνολο των 246 πρωτοβουλιών που συμμετείχαν φέτος στη διαδικασία διαλόγου, μας επιτρέπει να καταγράψουμε τις τάσεις που 
επικρατούν ως προς τις θεματικές, στις οποίες στηρίζονται οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται και συμβάλλουν στη δημιουργία 
της Ελλάδας του αύριο.

Θεματικοί Πυλώνες BRAVO 2018
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MYTILINEOS

Εντυπωσιακό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα 
στην εθνική οικονομία
Ιδιωτική πρωτοβουλία και εθνική ανάπτυξη είναι δύο έννοιες που συμβαδίζουν. Η MYTILINEOS αναδεικνύει τη σημασία που 
έχει ο ιδιωτικός τομέας και η ιδιωτική πρωτοβουλία για την ουσιαστική ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας, προσδιορίζοντας 
τη δική της κοινωνικο-οικονομική επίδραση, αλλά και τα οφέλη που δημιουργούνται από τη δραστηριότητά της, όχι μόνο για την 
ίδια, αλλά και για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της τα τελευταία τριάντα χρόνια.

Σ
το πλαίσιο αυτό, κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου 
2018-Σεπτεμβρίου 2018, το τμήμα υπηρεσιών Κλιμα-
τικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ernst & 
Young πραγματοποίησε τη μελέτη της Κοινωνικό-Οικο-
νομικής επίδρασης της εταιρείας, με περίοδο αναφο-

ράς το διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2017 έως και 31η Δεκεμ-
βρίου 2017. H μελέτη προσδιορίζει και αποτυπώνει την ευρύτε-
ρη συνεισφορά της MYTILINEOS στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας 
τη σημασία της δημιουργίας αξίας για την εθνική οικονομία και 
την απασχόληση, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Αξία και πολλαπλό θετικό αποτύπωμα 
Το κοινωνικο-οικονοµικό προϊόν της MYTILINEOS, που δεν εξα-
ντλείται στις οικονοµικές επιδόσεις αλλά έχει σαφή και σηµαντική 
προσφορά στην εγχώρια απασχόληση και στα δηµόσια έσοδα, 
δείχνει ότι η ανάπτυξη της εταιρείας στην ελληνική αγορά θέτει 
τις βάσεις για τη δηµιουργία µιας σταθερά βιώσιµης αλυσίδας 
αξίας στην ευρύτερη κοινωνία.
Σύμφωνα με τα επιλεγμένα αποτελέσματα της μελέτης:
1.  H συνολική συνεισφορά της MYTILINEOS από τη δραστηρι-

ότητά της στην ελληνική οικονομία:
•  Δημιουργεί προστιθέμενη αξία €1,06 δισ. ή 0,6% του ΑΕΠ 
•  Για κάθε €1 άμεσης συνεισφοράς δημιουργούνται επιπλέον 

€1,36 προστιθέμενης αξίας στην εθνική οικονομία 
•  Η συνεισφορά σε φόρους ανέρχεται σε €244 εκ. ή 0,3% των 

συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους
•  Για κάθε €1 άμεσων φόρων της MYTILINEOS οι άμεσοι και 

έμμεσοι προμηθευτές της καταβάλλουν περισσότερα από €4 
φόρων ως αποτέλεσμα της συνεργασία τους με την εταιρεία 

•  Ο Τομέας Μεταλλουργίας καλύπτει το 30% της συνολικής προ-
στιθέμενης αξίας που δημιουργείται από τον κλάδο της Μεταλ-
λουργίας στην Ελλάδα

•  Ο Τομέας Ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας Φυσικού Αερίου 
καλύπτει το 8% της συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημι-
ουργείται από τον κλάδο της Ενέργειας στην Ελλάδα

2.  H συνολική συνεισφορά της MYTILINEOS από τη δραστηρι-
ότητα της στην εγχώρια απασχόληση:

•  Υποστηρίζει συνολικά 13.598 θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν 
στο 0,4% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα

•  Από κάθε άμεση θέση εργασίας υποστηρίζονται 5 επιπλέον 
θέσεις απασχόλησης 

•  Το εισόδημα που προκύπτει από τις θέσεις αυτές υποστηρίζει 
πλήρως ή μερικώς 31.275 πολίτες

•  Ο Τομέας Μεταλλουργίας υποστηρίζει συνολικά 6.679 θέσεις 
εργασίας που αντιστοιχούν στο 12% της συνολικής απασχόλη-
σης του κλάδου της Μεταλλουργίας στην Ελλάδα 

•  Ο Τομέας Ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας Φυσικού Αερί-
ου υποστηρίζει 3.638 θέσεις εργασίας καλύπτοντας το 6% της 
συνολικής απασχόλησης του κλάδου της Ενέργειας στην Ελλάδα. 

Αναλυτικά η έκθεση:
https://www.mytilineos.gr/el-gr/csr-reports/publications

all rights reserved
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BRAVO Governance
Πυλώνας Διακυβέρνησης

Τι αφορά
Ο Πυλώνας της Διακυβέρνησης περιλαμβάνει τις 
πρωτοβουλίες που αφορούν στο σύστημα διακυ-
βέρνησης ενός οργανισμού, καθώς και εκείνες 
που στοχεύουν στην ανάπτυξη κανόνων και διαδι-
κασιών για την εφαρμογή στρατηγικής Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και τη σύνδεση με τα ουσιώδη θέμα-
τα του οργανισμού. Αποτελείται από τις θεματικές 
ενότητες της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
της Αντιμετώπισης της διαφθοράς, του Διαλόγου 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη, της Δημοσιοποίησης 
δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας και των Δημοσί-
ων Παρεμβάσεων.

Κάλυψη
Στον Πυλώνα της Διακυβέρνησης οι περισσότε-
ρες συμμετοχές προέρχονται από ΟΤΑ (49%) και 
ακολουθούν οι Επιχειρήσεις (42%) ενώ με μικρό 
ποσοστό (9%) συμμετέχουν οι ΜΚΟ (Σχήμα 3). Η 
θεματική με το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχών, 
33,5%, είναι ο Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
ακολουθούμενη από τη Στρατηγική Βιώσιμης Ανά-
πτυξης και την Αντιμετώπιση της Διαφθοράς, με 
27,2% έκαστη. Ακολουθεί η Δημοσιοποίηση Δει-
κτών Υπεύθυνης Λειτουργίας (9,1%) και οι Δημό-
σιες Παρεμβάσεις (3%) (Σχήμα 4).

Θεματικές Ενότητες
Αναλύοντας τις συμμετοχές των εταιρικών πρω-
τοβουλιών στο θεματικό Πυλώνα της Διακυβέρ-
νησης διαπιστώνεται ότι η θεματική της Αντιμε-
τώπισης της Διαφθοράς καλύπτει το 50% αυτών, 
ενώ η Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης καλύπτει 
το 29%. Οι ΟΤΑ δίνουν έμφαση στο Διάλογο με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, που καλύπτει το 50% των 
συμμετοχών, με τη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης να ακολουθεί με το 31%. Οι συμμετοχές των 
ΜΚΟ στον Πυλώνα της Διακυβέρνησης είναι κατα-
νεμημένες ισόποσα στις θεματικές ενότητες των 
Δημοσίων παρεμβάσεων (34%), του Διαλόγου με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη (33%) και της Αντιμετώ-
πισης της διαφθοράς (33%) (Σχήμα 5).

EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MKO

ΟΤΑ

49%

9%

42%

Σχήμα 3: Ποσοστά συμμετοχής ανά κατηγορία Οργανισμών στον Πυλώνα της Διακυβέρνησης

Σχήμα 5: Ποσοστά συμμετοχής ανά θεματική ενότητα στον Πυλώνα της Διακυβέρνησης ανά κατηγορία Οργανισμών
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Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη Αντιμετώπιση της Διαφθοράς Δημόσιες Παρεμβάσεις

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

Σχήμα 4: Ποσοστά συμμετοχής ανά θεματική ενότητα στον Πυλώνα της Διακυβέρνησης
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Η Αττική αλλάζει πρόσωπο
Το νότιο παραλιακό μέτωπο της Αττικής αλλάζει όψη, 
αναβαθμίζεται, αποκτά τις σύγχρονες προδιαγραφές 
και τις προϋποθέσεις για να καταστεί πόλος ανάπτυ-
ξης στο πλαίσιο ενός νέου, στέρεου μοντέλου ανά-
πτυξης. Με τις συντονισμένες παρεμβάσεις της Περι-
φέρειας Αττικής σχετικά με την ανάπλαση του Φαλη-
ρικού όρμου, του Μικρολίμανου και του περιβάλλο-
ντα χώρου του ΣΕΦ, δημιουργείται η Αττική Ριβιέρα. 
Η υλοποίηση του συνεκτικού στρατηγικού σχεδι-
ασμού της Περιφέρειας Αττικής, που αφορά στις 
υποδομές και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνο-
χής, δίνει ήδη απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. 
Σήμερα στην Αττική λειτουργούν 327 εργοτάξια που δίνουν δου-
λειά σε ανθρώπους, που τονώνουν τις τοπικές αγορές, που αλλά-
ζουν τις τοπικές κοινωνίες.
Το έργο, που χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας -σε 
πρώτη φάση έχει προϋπολογιστεί κόστος 150 εκατ. ευρώ- απο-
καθιστά μία αδικία 45 ετών για τους κατοίκους των παραλιακών 
Δήμων και επί της ουσίας ενώνει ξανά την πόλη με τη θάλασ-
σα, ανατρέπει το στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης για το παραλιακό 
μέτωπο της Αττικής και δημιουργεί συνθήκες βιώσιμης ανάπτυ-
ξης με σεβασμό στον άνθρωπο, στο περιβάλλον και τη δημόσια 
περιουσία. Ήδη, με τη δέσμευση του ποσού των 90 εκατ. ευρώ 
στον προϋπολογισμό, προχωράμε στη δεύτερη φάση για τη δημι-
ουργία του οικολογικού πάρκου 220 στρεμμάτων στην παραλία 
του Μοσχάτου.

Η Αττική Ριβιέρα 
Από το Μικρολίμανο έως και το Παλαιό Φάληρο, το παράκτιο 
μέτωπο αλλάζει εικόνα, με έργα υποδομής που θα αναβαθμίσουν 

την ποιότητα ζωής των κατοίκων των παραλιακών 
Δήμων. Η εντός ολίγων εβδομάδων ολοκλήρωση 
της νέας Παραλιακής, συμπληρώνεται με την ανα-
μόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ΣΕΦ και 
την ανάπλαση της ευρύτερης ζώνης του Μικρολί-
μανου ενώ ιδιαίτερης σημασίας είναι τα αντιπλημ-
μυρικά έργα της περιοχής.
Για την υλοποίηση αυτού του έργου η Διοίκηση της 
Περιφέρειας επιχείρησε και επιχειρεί να αλλάξει το 
υπόδειγμα άσκησης διοίκησης, εγκαθιδρύοντας ένα 
νέο μοντέλο διοίκησης που να ανταποκρίνεται στο 
ρόλο της Αυτοδιοίκησης και δείχνοντας στην πράξη 
το νέο ήθος. Χρειάστηκε να συγκρουστεί με συμφέ-

ροντα αλλά και νοοτροπίες αναδεικνύοντας στην πράξη τον ουσι-
αστικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτός ο ρόλος δεν περι-
ορίζεται στην αναγνώριση των αναγκών των δημοτών αλλά εστιά-
ζει κυρίως στην ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων εκείνων που 
θα προσελκύσουν νέους οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους 
εδραιώνοντας ένα βιώσιμο περιβάλλον για την τοπική κοινωνία. 
Εν κατακλείδι, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα έργα υποδομής 
και τα κοινωνικά έργα που έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πολ-
λά χρόνια. Εντάξαμε και ωριμάσαμε 845 έργα συνολικού ύψους 
1,85 δις ευρώ που αποτελεί το 86% του Τεχνικού Προγράμμα-
τος. Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο ενός ολιστικού 
σχεδιασμού, 168 αντιπλημμυρικά έργα, μισού δισεκατομμυρίου 
ευρώ ενώ παράλληλα εκτελούνται σειρά συμπληρωματικών έργων 
υποδομής. Με τον τρόπο αυτό η Περιφέρεια Αττικής δίνει καθη-
μερινά και κερδίζει τη μάχη για την παραγωγική ανασυγκρότη-
ση του τόπου. Αθόρυβα και δυνατά, αποφασιστικά για την Αττι-
κή, για το μέλλον του τόπου. 
Δουλεύουμε σήμερα για το αύριο των παιδιών μας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

"Φτιάχνουμε την Αττική Ριβιέρα!"

Της Ρένας Δούρου 
Περιφερειάρχη Αττικής
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  ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ EUROBANK

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

INTERAMERICAN  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

(INTEGRITY AND FRAUD POLICY)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. INTEGRATED VALUE CREATION SCORECARD 2017

  ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ INTELLIGENT CITY

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ MEV

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  ΤΡΙΚΑΛΑ, ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ: ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΧΤΟ GIS, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

  ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
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BRAVO Governance
Βραβεία - Διακρίσεις

Δείτε το σύνολο των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη Δημιουργία της ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: 

https://observatory.sustainablegreece2020.com
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Δεν αλλάζουμε απλώς την εικόνα της Θεσσαλονί-
κης, αλλάζουμε τη ζωή και την καθημερινότητα 
των συμπολιτών μας. Αυτή η φράση αποτυπώνει 
το μέγεθος της παρέμβασης που υλοποιεί η Περι-
φέρεια σε οχτώ δήμους του ευρύτερου πολεοδομι-
κού συγκροτήματος, με κονδύλια 84,5 εκατ. ευρώ.

Η παρέμβαση αυτή αφορά στη Στρατηγική Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης, το μεγαλύτερο ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα αναπλάσεων, έργων υπερτοπικής σημα-
σίας, αντιμετώπισης χρόνιων προβλημάτων και ανα-
γέννησης υποβαθμισμένων περιοχών, που έγινε στη 
Θεσσαλονίκη τις τελευταίες δεκαετίες.
Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έδινε οδηγία στις Περιφέρειες να 
διαθέσουν για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη το 5% του συνολι-
κού προϋπολογισμού που διαθέτουν από το ΕΣΠΑ 2014-2020, η 
διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσιζε να 
διπλασιάσει το συγκεκριμένο προϋπολογισμό.
Με μεθοδική δουλειά καταγράφηκαν οι πιο υποβαθμισμένοι θύλα-
κες του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και επιλέ-
χτηκαν οχτώ δήμοι (Δέλτα, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελι-
ού-Ευόσμου, Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκης, 
Καλαμαριάς και Πυλαίας-Χορτιάτη), όπου υλοποιείται ήδη το πιο 
μεγάλο και ολοκληρωμένο έργο αστικής αναγέννησης.

Εμβληματικές παρεμβάσεις
Το μεγαλόπνοο σχέδιο της μετατροπής του πρώην στρατοπέδου 
Παύλου Μελά στη δυτική Θεσσαλονίκη, χρηματοδοτείται πλέον 
με 19 εκατ. ευρώ. Σε 330 στρέμματα χρηματοδοτούμε σε συνερ-
γασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς το μεγαλύτερο έργο 
στο δημόσιο χώρο της πόλης. Στόχος μας είναι η απόδοση ενός 
ανενεργού στρατοπέδου ως μητροπολιτικής εμβέλειας πάρκου 
στους πολίτες. Στις εμβληματικές παρεμβάσεις της Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης περιλαμβάνεται και η δρομολογημένη πια 
προστασία και αναβάθμιση του δυτικού παράκτιου μετώπου της 
Θεσσαλονίκης, όπου η διοίκηση της Περιφέρειας έστρεψε την 
προσοχή της σε όλη τη διάρκεια της θητείας της.

Υλοποίησε μια ολοκληρωμένη μελέτη μέσω του 
Interreg. Βάλαμε μπροστά τις επτά πρώτες προ-
τάσεις, όπως ιεραρχήθηκαν από τους επιστήμονες 
και διασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση για τις πρώ-
τες παρεμβάσεις από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστι-
κής Ανάπτυξης.

Μητροπολιτική Διοίκηση στην πράξη
Ήδη στο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
της Θεσσαλονίκης υλοποιούνται 49 έργα, με έμφαση 
στην ενίσχυση του πρασίνου. Επίσης έμφαση δίνε-
ται στη βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος, 
με τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης του δικτύου 

ποδηλατοδρόμων και την ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος 
ολοκληρωμένης διαχείρισης της κυκλοφορίας στην πόλη. Πιστεύ-
ουμε στη συνεργασία, πιστεύουμε στη συναίνεση και επενδύου-
με στον κοινό σχεδιασμό των Δήμων με την Περιφέρεια. Η επιτυ-
χία της εφαρμογής της Μητροπολιτικής Διοίκησης στην πράξη, 
οφείλεται αφενός στο πνεύμα συνεργασίας όλων των εμπλεκό-
μενων φορέων και αφετέρου στα στελέχη της Περιφέρειας που 
έχουν φέρει σε πέρας το δύσκολο αυτό έργο υπό την εποπτεία 
της Βούλας Πατουλίδου, αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτι-
κής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Μια νέα Θεσσαλονίκη
Οι 4 άξονες-στόχοι του προγράμματος είναι μια Θεσσαλονίκη:
1.  ανταγωνιστική και καινοτόμα (15.756.939 ευρώ): για την αντι-

μετώπιση της οικονομικής κρίσης & και την αποκατάσταση 
του οικονομικού ιστού.

2.  συνεκτική (12.805.001 ευρώ): για την ενίσχυση της κοινωνι-
κής συνοχής.

3.  πράσινη και ανθεκτική (50.215.000 ευρώ): για την βελτίωση 
του αστικού περιβάλλοντος & την αντιμετώπιση των επιπτώ-
σεων της κλιματικής.

4.  αποτελεσματική (6.050.000 ευρώ): για την αποτελεσματικό-
τητα της διοίκησης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης

Toυ Απόστολου Τζιτζικώστα
Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας
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BRAVO Μarket
Πυλώνας Αγοράς

Τι αφορά
Ο Πυλώνας της Αγοράς αφορά στις πρωτοβουλί-
ες που στοχεύουν στην προώθηση του υπεύθυνου 
marketing, την ενημέρωση του καταναλωτή/ πολί-
τη, καθώς και την ευαισθητοποίηση και την εξυ-
πηρέτησή του. Αποτελείται από τις θεματικές της 
Προώθησης της Καινοτομίας, των Υπεύθυνων Προ-
μηθειών, της Διαχείρισης θεμάτων καταναλωτών / 
πελατών / κοινού, της Ευθύνης προϊόντων/υπηρε-
σιών, της Ανάπτυξης πράσινων προϊόντων και υπη-
ρεσιών, της Υπεύθυνης Εταιρείας Κατανάλωσης, 
των Cause-related προγραμμάτων & social μάρ-
κετινγκ, της Προώθησης της Υπεύθυνης Λειτουρ-
γίας, της Εξυπηρέτησης του Πολίτη και της Διαχεί-
ρισης και Ενεργοποίησης εθελοντών.

Κάλυψη
Η πλειοψηφία των συμμετοχών προέρχονται από 
τις Επιχειρήσεις (62%) (Σχήμα 6). Η προτεραιο-
ποίηση των θεματικών προσεγγίσεων στην ενότη-
τα αυτή αποδεικνύει ότι η προώθηση της καινοτο-
μίας συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό συμμε-
τοχής με 35,6% (Σχήμα 7).

Θεματικές Ενότητες
Το ενδιαφέρον των επιχειρηματικών συμμετοχών 
επικεντρώθηκε στη θεματική της προώθησης της 
Καινοτομίας (50%) και ακολουθούν οι Υπεύθυνες 
Προμήθειες (17%). Στους ΟΤΑ 4 θεματικές συγκε-
ντρώνουν από 20%: Προώθηση της Υπεύθυνης Λει-
τουργίας, Διαχείριση εθελοντών, Εξυπηρέτηση του 
Πολίτη και Προώθηση της Καινοτομίας (Σχήμα 8). 
Για πρώτη φορά στην ιστορία του Θεσμού Bravo, οι 
ΜΚΟ/Κοινωνία των Πολιτών καταγράφουν πρωτο-
βουλίες σε μια μόνο θεματική ενότητα του Πυλώνα 
της Αγοράς και συγκεκριμένα στην Προώθηση της 
Καινοτομίας ο οποίος απέσπασε το (100%). Πρό-
κειται για πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανά-
πτυξη της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας 
των ελληνικών start-ups επιχειρήσεων, αλλά και 
στην προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας 
μέσω διακρατικών και διαπολιτισμικών δράσεων.

EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΤΑ

MKO

34%

4%
62%

Σχήμα 6: Ποσοστά συμμετοχής ανά κατηγορία Οργανισμών στον Πυλώνα της Αγοράς

Σχήμα 8: Ποσοστά συμμετοχής ανά θεματική ενότητα στον Πυλώνα της Αγοράς ανά κατηγορία Οργανισμών

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ MKO

16%

11%

6%

10%

10%

20%

20%

20%20%

50%

17%

100%

ΆλλαΠροώθηση της Υπεύθυνης Λειτουργίας

Ανάπτυξη Πράσινων Προϊόντων & Υπηρεσιών Προώθηση της Καινοτομίας Υπεύθυνες Προμήθειες

Διαχείριση & Ενεργοποίηση Εθελοντών Εξυπηρέτηση του Πολίτη

Σχήμα 7: Ποσοστά συμμετοχής ανά θεματική ενότητα στον Πυλώνα της Αγοράς

13.2%

Άλλα

6.8%

Προώθηση της 
Υπεύθυνης 
Λειτουργίας

10.2%

Διαχείριση & 
Ενεργοποίηση 

Εθελοντών

10.2%

Εξυπηρέτηση
του Πολίτη

10.2%

Ανάπτυξη Πράσινων 
Προϊόντων & 
Υπηρεσιών

13.8%

Υπεύθυνες
Προμήθειες

35.6%

Προώθηση της 
Καινοτομίας
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MEL

Βιομηχανία με κουλτούρα βιωσιμότητας
Η Μακεδονική Εταιρεία Χάρτου, με ιστορία από το 1964, όταν ιδρύθηκε στην Πάτρα από τον Γεώργιο Λαδόπουλο, έχει συσσω-
ρεύσει τεχνολογία στην παραγωγή χαρτιού και ως μέλος του ομίλου Pak Group Β.V. από το 2012 αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη 
στον κλάδο παραγωγής ανακυκλωμένου χαρτονιού στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, της Ευρώπης, των χωρών της Βορεί-
ου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα είναι η μοναδική βιομηχανία που παράγει ανακυκλωμένο χαρτόνι στην Ελλάδα.

  Ποια είναι σήμερα η δυναμικότητα του εργοστασίου της MEΛ;
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του δεκαετούς επεν-
δυτικού προγράμματος της εταιρείας, η παραγωγική ικανότητα 
φθάνει τους 130.000 τόνους, όταν η ελληνική αγορά καταναλώ-
νει συνολικά λιγότερο από 60.000.

  Που εστιάζεται η δραστηριότητά της και σε ποιες αγορές 
απευθύνεται;
Η ΜΕΛ παράγει επιχρισμένα χαρτόνια εκτυπώσεων τα οποία κατά 
κύριο λόγο χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κυτίων συσκευασί-
ας τροφίμων, καλλυντικών, φαρμάκων αλλά και γενικής συσκευα- 
σίας. Η ΜΕΛ αποτελεί τον βασικό προμηθευτή της ελληνικής 
αγοράς με ταυτόχρονη όμως σημαντική παρουσία στις απαιτη-
τικές αγορές της Ευρώπης, όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, 
Ενωμένο Βασίλειο και σε 27 επιπλέον χώρες της Ευρώπης και
της βόρειας Αφρικής.

  Η MEΛ έχει μακρά ιστορία στην ελληνική αγορά. Σε ποια 
φάση της πορείας αυτής εντάχθηκε η βιωσιμότητα στο όραμα 
και στη στρατηγική της εταιρείας;
Καθώς η βασική, αν όχι αποκλειστική πρώτη ύλη του εργοστα-
σίου είναι ανακυκλώσιμο χαρτί, από την εκκίνηση της λειτουρ-
γίας της η βιωσιμότητα είναι στην κουλτούρα της εταιρείας μας. 
Τα τελευταία χρόνια βέβαια, η αγωνία όλων μας είναι η κλιματι-
κή αλλαγή. Εντατικοποιήσαμε τις προσπάθειές μας σε όλες τις 
επιμέρους δράσεις του εργοστασίου, όπως στην παραγωγή, στη 
διαχείριση των υδάτινων πόρων και αλλού.

  Πόσο έχει συμβάλλει σ' αυτό η ενσωμάτωση της εταιρεί-
ας στον όμιλο Pak;
Η συμβολή ήταν καθοριστική. Τόσο για την επιβίωση, όσο και για 
τις δράσεις βελτίωσης των δεικτών βιωσιμότητας της εταιρείας. 
Ο όμιλος επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία σε όλες τις παραγω-
γικές του μονάδες ανά τον κόσμο σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

  Η οικολογική συμπεριφορά στη βιομηχανία απαιτεί και επέν-
δυση. Τι πρωτοβουλίες ανέλαβε η MEΛ προς αυτή την κατεύ-
θυνση τα τελευταία χρόνια;
Πολύ σωστά! Στη ΜΕΛ, κατασκευάστηκε και λειτουργεί, ίσως ο 
μεγαλύτερος ιδιωτικός βιολογικός σταθμός επεξεργασίας υδά-
των στην Ελλάδα, δεξαμενισμού 17.000 κ.μ. Κατασκευάστη-
κε και λειτουργεί λέβητας παραγωγής θερμικής ενέργειας με 
καύση βιομάζας, ο οποίος και αντικατέστησε αντίστοιχους ορυ-
κτών καυσίμων με άμεσο αποτέλεσμα τον μηδενισμό εκπομπών 
αερίου του θερμοκηπίου του εργοστασίου, καθιστώντας την ΜΕΛ 
πρωτοπόρα στον κλάδο της πανευρωπαικά. Αυτά, σε συνδυα-
σμό με άλλες μικρότερες παρεμβάσεις με σκοπό τον περιορι-
σμό κατανάλωσης φυσικών πόρων σκιαγραφούν το περιβαλλο-
ντικό μας αποτύπωμα.

Συνέντευξη του Ευθύμιου Ναλμπάνη, Managing Director Mel Paper A.E.
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  ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. DIESEL AVIO DOUBLE FILTERED - ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ!

FRIGOGLASS S.A.I.C. HYBRID, A PRODUCT RANGE TO IMPROVE QUALITY OF LIFE IN DEVELOPING COUNTRIES

IMERYS INDUSTRIAL MINERALS GREECE SA  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "FLU-ACE CONDENSING FLUE GAS 

ECONOMIZER" ΣΤΟ ΤΣΙΓΚΡΑΔΟ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

ALLIANZ HELLAS S.A.  “THOUGHT FOR FOOD”: Η ALLIANZ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NBG BUSINESS SEEDS ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

PWC  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΔΙΚΤΥΟ "ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ" (ΣΕΑΔΕ)

 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 14Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΟΓΙΟΡΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ  “MILESTONES”: ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΛΒΑΝΙΑΣ, 

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΦΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΩΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ LOVE YOUR LOCAL MARKET 2018

 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

AIESEC GLOBAL ENTREPRENEUR ΓΙΑ START-UP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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BRAVO Μarket
Βραβεία - Διακρίσεις

Δείτε το σύνολο των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη Δημιουργία της ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: 

https://observatory.sustainablegreece2020.com



49ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΒRAVO 2018

IMERYS GREECE S.A.

Βιώσιμη ανάπτυξη & εξόρυξη

Η
Imerys έχει ευθυγραμμίσει τη στρατηγική Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) με τους 17 στόχους βιώσι-
μης ανάπτυξης (SDG) των Ηνωμένων Εθνών και έχει 
συνυπογράψει από το 2017 τη Χάρτα του Συνδέσμου 
Γαλλικών Επιχειρήσεων για την Κλιματική Αλλαγή.

Η δραστηριότητα
Η Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς Α.Ε. (Imerys Greece S.A.) 
δραστηριοποιείται 85 χρόνια στο κλάδο των βιομηχανικών ορυ-
κτών με πολύ ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές. Είναι πρώ-
τη στην Ευρώπη στην παραγωγή μπεντονίτη και πρώτη παγκο-
σμίως στην παραγωγή διαβαθμισμένου περλίτη. Οι δραστηριό-
τητες της, σε Αθήνα και Μήλο, είναι πιστοποιημένες με Συστή-
ματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης ISO 14001:2015 και Διαχείρισης Υγείας και Ασφά-
λειας στην Εργασία BS OHSAS 18001:2007. 

Οι επιδόσεις
Το 2017 η Imerys Greece S.A. αναδείχθηκε ως μία από τις 21 
“Most Sustainable Companies in Greece”, σύμφωνα με το 
Sustainability Performance Directory, υποστηρίζοντας την πρό-
οδο πολυάριθμων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (όπως κλιματι-
κή αλλαγή, βιοποικιλότητα, ασφάλεια και υγεία στην εργασία). 
Δημιουργεί καλές σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες, λειτουρ-
γώντας ως υπεύθυνος και ισότιμος εταίρος, υποστηρίζοντας την 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη συνυπάρχοντας αρμονικά 
με άλλους κλάδους όπως ο τουρισμός.
Ειδικότερα στη Μήλο, η Imerys Greece παράλληλα με την επι-
χειρηματική της δραστηριότητα αναπτύσσει στοχευμένες δρά-
σεις βιώσιμης ανάπτυξης όπως:
•  Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας “FLU-ACE Condensing 

flue gas economizer”. Η πρωτοβουλία αναπτύχθηκε το 2017 
στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας στο Τσιγκράδο. 

Μεγάλο μέρος της βιομηχανικής δραστηριότητας αποτελεί η 
ξήρανση των βιομηχανικών ορυκτών με χρήση ξηραντηρίων 
που καταναλώνουν μαζούτ. Έχοντας ως στόχο τη μείωση κατα-
νάλωσης ενέργειας, έχει ήδη επιτευχθεί ετήσια εξοικονόμηση 
μαζούτ 8% περίπου με ταυτόχρονη παραγωγή νερού βιομηχα-
νικής χρήσης. 

•  Φυσική Ξήρανση Μπεντονίτη. Σημαντική εξοικονόμηση ενέρ-
γειας επιτυγχάνεται με την εκμετάλλευση των κλιματολογι-
κών συνθηκών της Μήλου κατά τη φυσική προ-ξήρανση του 
μπεντονίτη σε υπαίθριες πλατείες. Ως αποτέλεσμα προκύπτει 
περίπου 35% ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας, και αντίστοιχη 
μείωση εκπομπών CO2 κατά περίπου 24.000 τόνους ετησίως.

•  Πρόγραμμα συλλογής σπόρων σπάνιων, ενδημικών & απειλού-
μενων φυτών. Οι σπόροι αναπαράγονται δημιουργώντας φυτά 
ανθεκτικά για βιώσιμες, μακροπρόθεσμα επιτυχείς φυτεύσεις 
στις αποκαταστάσεις περιβάλλοντος ορυχείων.

•  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του φυτωρίου της Μήλου. Σκοπός 
η μύηση των μαθητών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης Μήλου και Κιμώλου, στα τοπικά είδη χλωρίδας.

•  Αμπελώνας. Βρίσκεται στη θέση του αποκατεστημένου ορυ-
χείου περλίτη Τράχηλα, όπου φυτεύτηκαν περισσότερα από 
20.000 αμπέλια της κυκλαδικής ποικιλίας Ασύρτικο, αναβι-
ώνοντας επιπλέον την αμπελοκαλλιέργεια που είχε εγκατα-
λειφθεί στη Μήλο και έχοντας ήδη αποφέρει τρεις χρονιές 
παραγωγής κρασιού, το οποίο η εταιρεία εμφιάλωσε με την 
ετικέτα “Miloterra”!

•  Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου. Το 2018 συμπλήρωσε 20 χρό-
νια λειτουργίας (www.milosminingmuseum.com).

•  Ετήσιο Βραβείο Εθελοντισμού & Υποτροφία "Α. Αντωνιάδου".
•  "ΜILOTERRANEAN". Προσφέρει 7 γεω-διαδρομές (Geo Walks), 

6 στη Μήλο και 1 στην Κίμωλο (www.miloterranean.gr).

Ο όμιλος της Imerys, ως παγκόσμιος ηγέτης στα εξειδικευμένα ορυκτά προϊόντα για βιομηχανική χρήση, προσφέρει λειτουρ-
γικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας σε μια σειρά από τομείς της οικονομίας, όπως η μεταποιητική βιομηχανία, τα κατα-
ναλωτικά προϊόντα και τα δομικά υλικά.
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BRAVO Environment
Πυλώνας Περιβάλλον

Τι αφορά
Ο Πυλώνας του Περιβάλλοντος υποστηρίζει και 
αναδεικνύει εκείνες τις πρωτοβουλίες και δράσεις 
που σχετίζονται με τη διαχείριση των εσωτερικών 
και των εξωτερικών θεμάτων των οργανισμών που 
άπτονται του φυσικού περιβάλλοντος. Οι θεματικές 
ενότητες που εντάσσονται σε αυτόν είναι η Διαχεί-
ριση Πόρων, η Χρήση Φυσικών Πόρων & Διαχείριση 
Αποβλήτων, οι Εκπομπές Αερίων και η Κλιματική 
Αλλαγή, η Προστασία των οικοσυστημάτων & της 
βιοποικιλότητας, η Βιώσιμη Γεωργία, η Ανάπτυξη 
ενεργειών αφύπνισης & ενημέρωσης για το Περι-
βάλλον, οι Βιώσιμες μεταφορές, η Βιώσιμη Κινη-
τικότητα, η Βιώσιμη Αστική δόμηση και ο Πολεο-
δομικός σχεδιασμός.

Κάλυψη
Το 50% των συμμετοχών στο συγκεκριμένο Πυλώνα 
προέρχεται από τους ΟΤΑ ενώ οι Επιχειρήσεις ακο-
λουθούν με 44% και οι ΜΚΟ/Κοινωνία των Πολιτών 
με 6% (Σχήμα 9). Ανά θεματική, η Χρήση Φυσικών 
Πόρων και Διαχείρισης Αποβλήτων συγκεντρώνει 
την πλειοψηφία, 26,9% και ακολουθεί η Ανάπτυξη 
ενεργειών αφύπνισης & ενημέρωσης για το Περι-
βάλλον ακολουθεί με 23,1% (Σχήμα 10).

Θεματικές Ενότητες
Το ποσοστό συμμετοχής των Επιχειρήσεων στη 
θεματική της Χρήσης Φυσικών Πόρων & Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων ανέρχεται σε 39% ενώ ομοίως 
υψηλό ποσοστό απέσπασε η Ανάπτυξη Ενεργειών 
Αφύπνισης & Ενημέρωσης, 17% και οι Εκπομπές 
Αερίων & Κλιματική Αλλαγή, 18%. Οι ΟΤΑ εμφά-
νισαν τις περισσότερες συμμετοχές σε 3 θεματι-
κές: της Χρήσης Φυσικών Πόρων & Διαχείρισης 
Αποβλήτων, των Βιώσιμων Μεταφορών & Βιώσιμη 
Κινητικότητας και της Ανάπτυξης Ενεργειών Αφύ-
πνισης και Ενημέρωσης, οι οποίες συγκέντρωσαν 
από 19%. Οι συμμετοχές των ΜΚΟ στον συγκεκρι-
μένο Πυλώνα εμπίπτουν αποκλειστικά στην Ανά-
πτυξη ενεργειών αφύπνισης & ενημέρωσης (100% 
των συμμετοχών) (Σχήμα 11).

EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MKO

ΟΤΑ

50%

6%

44%

Σχήμα 9: Ποσοστά συμμετοχής ανά κατηγορία Οργανισμών στον Πυλώνα του Περιβάλλοντος

Σχήμα 11: Ποσοστά συμμετοχής ανά θεματική ενότητα στον Πυλώνα του Περιβάλλοντος ανά κατηγορία Οργανισμών
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ΆλλαΔιαχείριση ΠόρωνΒιώσιμες Μεταφορές & Βιώσιμη Κινητικότητα

Εκπομπές Αερίων & Κλιματική Αλλαγή Χρήση Φυσικών Πόρων & Διαχείριση Αποβλήτων

Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & ΕνημέρωσηςΠροστασία των Οικοσυστημάτων & της Βιοποικιλότητας

Σχήμα 10: Ποσοστά συμμετοχής ανά θεματική ενότητα στον Πυλώνα του Περιβάλλοντος
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Η σκληρή δουλειά των τελευταίων οκτώ χρόνων 
έχει αποδώσει καρπούς αλλάζοντας την εικόνα της 
Θεσσαλίας σε όλα τα επίπεδα.  

Τα  4.719 έργα συνολικού προϋπολογισμού 4,836 δισε-
κατομμυρίων ευρώ αποτελούν τον καθρέφτη της προ-
σπάθειας που έχουμε κάνει, βασιζόμενοι με σχέδιο και 
προσανατολισμό στο στρατηγικό σχεδιασμό που έχου-
με εκπονήσει. Δηλαδή αναφερόμαστε σε "ζεστό" χρή-
μα που έπεσε στην τοπική οικονομία και κοινωνία και 
έδωσε προοπτική μέσα σε ένα πλήρως υφεσιακό τοπίο. 

Σημαντικές παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς
•  Ολοκληρώσαμε το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στα Βαλ-

κάνια, την ανασύσταση της λίμνης Κάρλας, ένα πολυσύνθετο 
έργο με θετικά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς.

•  Προχωρούμε στην ολοκλήρωση των διανομαρχιακών συνδέσε-
ων Λάρισας-Καρδίτσας, Τρικάλων-Καρδίτσας, Λάρισας-Τρικά-
λων και δρομολογούμε νέα οδικά έργα όπως οι άξονες Καρ-
δίτσα-Άρτα και Καρδίτσα-Καρπενήσι, Λάρισα-Κοζάνη, Λάρι-
σα-Φάρσαλα.

•  Αντικαθιστούμε τους ισόπεδους κόμβους με κυκλικούς διευκο-
λύνοντας την κυκλοφορία και βελτιώνοντας την οδική ασφάλεια.

•  Ξεκινάμε την ηλεκτροκίνηση στο σύνολο του Θεσσαλικού σιδη-
ροδρόμου.

•  Προχωρήσαμε στη βελτίωση του λιµανιού του Βόλου και των αλι-
ευτικών καταφυγίων των νησιών Σκιάθου, Σκόπελου, Αλοννήσου.

•  Εξοπλίσαμε τα Δημόσια Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας με 
νέο εξοπλισμό και μηχανήματα, βοηθώντας στην ορθή διάγνω-
ση και στην ταχύτερη αντιμετώπιση των περιστατικών.

•  Σε μια Περιφέρεια, η οποία είναι ελλειμματική σε νερό, κατα-
σκευάσαμε ταμιευτήρες και λιμνοδεξαμενές, υπογειώσαμε 
δίκτυα άρδευσης. Αντικαταστήσαμε παλιά φθαρμένα δίκτυα 
και προμηθεύσαμε τους ΤΟΕΒ με Inverter για εξοικονόμηση 
νερού και ενέργειας.

•  Επενδύσαμε πάνω από 180 εκατ. ευρώ στον τομέα της εκπαί-
δευσης κτίζοντας νέα σχολεία και νηπιαγωγεία, νέα κτίρια για 

το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Θεσσαλίας, ενώ τα 
προμηθεύσαμε και με νέο εξοπλισμό.
•  Κλείσαμε όλες τις παράνομες χωματερές, επε-

κτείναμε τους ΧΥΤΑ και δημιουργούμε Μονά-
δες Επεξεργασίας Απορριμμάτων έτσι ώστε να 
μεταβούμε πλέον στην εποχή των Χώρων Υγει-
ονομικής Ταφής Υπολειμμάτων.

•  Κατασκευάζουμε δίκτυα αποχέτευσης και βιο-
λογικούς καθαρισμούς σε όλους τους οικισμούς 
άνω των 2000 κατοίκων, εναρμονιζόμενοι με τις 
κοινοτικές οδηγίες, για να μην κληθεί η χώρα 
να πληρώσει πρόστιμα στους οικισμούς που δεν 
υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις.

•  Με έργα στον τομέα του Πολιτισμού και του Τουρισμού, κατα-
γράφουμε αύξηση της επισκεψιμότητας στη Θεσσαλία, ενώ 
δημιουργούμε υποβρύχια μουσεία στις Β. Σποράδες και τον 
Παγασητικό.

•  Αναβαθμίζουμε ανοιχτά γήπεδα και κλειστά γυμναστήρια και 
δημιουργούμε νέες αθλητικές υποδομές για να βρίσκουν διέ-
ξοδο οι νέοι και οι αθλούμενοι.

Το μέλλον
Επιπλέον έχουμε εξασφαλίσει κονδύλια για τα επόμενα χρόνια, 
μέσω των οποίων προγραμματίζουμε έργα και δράσεις στον αγρο-
διατροφικό τομέα, στο περιβάλλον, στην εκπαίδευση, στον πολι-
τισμό και την επιχειρηματικότητα σε όλη τη Θεσσαλία.
Τα χρήματα αυτά δημιουργούν μόχλευση στην πραγματική τοπι-
κή οικονομία, ενώ πρόκειται να δημιουργήσουν και να στηρίξουν 
θέσεις εργασίας. Εμβληματικές μας παρεμβάσεις αποτελούν το 
Ολοκληρωμένο Ογκολογικό Κέντρο, το Κέντρο Νεανικής Καινο-
τομίας, το Αρχαίο Θέατρο και το Πλανητάριο της Λάρισας και οι 
μεγάλοι οδικοί άξονες της Θεσσαλίας.
Και δεν σταματούμε εδώ.
Συνεχίζουμε με σχέδιο, στρατηγική και σκληρή δουλειά. Όλα τα 
παραπάνω είναι απόρροια ομαδικής, επίμονης και επίπονης δου-
λειάς που μας επιτρέπει, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, να 
ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

4.719 έργα συνολικού προϋπολογισμού
4,8 δις ευρώ χωροθετούνται στη Θεσσαλία

Του Κώστα Αγοραστού
Πρόεδρος Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδος
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
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  ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΜΑΕ  H KAYΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ 

ΑΝΘΡΑΚΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ CACTUS HOTELS

 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΝΕ ΚΑΤΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟ, ΚΟΨΕ ΠΙΑ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΤΕΩΡΩΝ & ΟΛΥΜΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

REGIO-MOB (ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ REGIO-MOB) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

INTERREG EUROPE

 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Η ΣΚΙΑΘΟΣ" ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΚΙΑΘΟΣ ΚΑΘΑΡΗ
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BRAVO Environment
Βραβεία - Διακρίσεις

Δείτε το σύνολο των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη Δημιουργία της ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: 

https://observatory.sustainablegreece2020.com
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Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ)

Δράσεις για τη θωράκιση του βουνού της Αθήνας
Τη φύτευση συνολικά 75.000 δένδρων ως απάντηση στην πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015 περιλαμβάνει ο σχεδιασμός 
του Συνδέσμου Προστασίας Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ).

Σ
το πλαίσιο αυτό, με τη 2η εθελοντική δενδρο-
φύτευση στο Ρέμα της Χαλιδούς κοντά στην 
Αγία Μαύρα Ηλιούπολης στις 16 Δεκεμβρί-
ου, συνεχίστηκε το πρόγραμμα αναδασώ-
σεων που υλοποιεί ο ΣΠΑΥ μέχρι και τον 

Μάρτιο του 2019, με 15.000 δένδρα και θάμνους στην 
περιοχή 2 (Ρέμα Χαλιδούς) ενώ το 2019 το ενδιαφέ-
ρον εστιάζεται στην αναδάσωση της περιοχής 4, με 
άλλα 15.000 δένδρα.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΠΑΥ Βασίλη Βαλα-
σόπουλο, Δήμαρχο Ηλιούπολης, μετά τον καθαρι-
σμό των φραγμάτων, τα κορμοδέματα και κλαδοδέ-
ματα, φυτεύονται δένδρα και δημιουργούνται φυσι-
κές αντιπυρικές ζώνες έτσι ώστε να θωρακίζεται πλήρως το βου-
νό. To όλο έργο επιτυγχάνεται χάρη στην συνεργασία 11 Δήμων, 
όμορων του Υμηττού, όπου δραστηριοποιούνται 10 Εθελοντικές 
Ομάδες Δασοπροστασίας.

Ταυτότητα και ιστορία
Η στρατηγική της σημερινής Διοίκησης στοχεύει σε αύξηση της 
επισκεψιμότητας του βουνού με νέες πύλες, πίστες και διαδρο-
μές, καθώς ο Υμηττός δεν είναι απλώς άλλος ένας ορεινός όγκος 
για την Αθήνα, είναι το βουνό της Αθήνας. Ο Υμηττός χωρίζει την 
Αθήνα από τον κάμπο των Μεσογείων, όπου από την αρχαιότητα 
καλλιεργούσαν αμπέλια για κρασί. Εξαιτίας αυτού, ο Δημήτριος 
Καμπούρογλου (λογοτέχνης και ακαδημαϊκός, 1852-1942) έλε-
γε χαριτολογώντας: "ο Υμηττός χωρίζει την Αττική στα δύο, από 
τη μια είναι ο τόπος του πνεύματος και απ’ την άλλη ο τόπος του 
οινοπνεύματος!". 
Έχει έκταση 81.230 στρέμματα, με συνολικό μήκος 20 χλμ. και 
με την ψηλότερη κορυφή του να φτάνει τα 1.026 μ. Έχει περίπου 

50 σπήλαια και βάραθρα κι ένα βαθύ φαράγγι χωρί-
ζει το βόρειο από το νότιο τμήμα του βουνού. Ο 
Υμηττός φιλοξενεί αξιόλογη βιοποικιλότητα, ειδι-
κά όσον αφορά τη χλωρίδα και την ορνιθοπανίδα, 
ενώ προσφέρει κρίσιμης σημασίας περιβαλλοντι-
κές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, υπόκειται σε καθε-
στώς προστασίας με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 
31.8/20.10.1978, ενώ τμήματά του διέπονται και από 
άλλα καθεστώτα προστασίας. 

Στρατηγική Βιωσιμότητας
Το 1994 ο ΣΠΑΥ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προ-
γράμματος για τις Περιοχές Εδικής Προστασίας 

της Μεσογείου MEDSPA, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) εκπόνησε μελέτη με τίτλο "Διερεύνηση 
των δυνατοτήτων ανόρθωσης και διαχείρισης του περιαστικού 
δάσους του Υμηττού". 
Η μελέτη επικαιροποιήθηκε και συμπληρώθηκε το 2001 και 
έκτοτε οι ενέργειες που έχει προτείνει ο ΣΠΑΥ συνεχίζουν να 
παραμένουν επίκαιρες ενώ ένας νέος στόχος έχει προστεθεί, 
αυτός του τουρισμού. 
Μεταξύ άλλων προωθείται η κατασκευή του κυκλικού ποδηλα-
τόδρομου ΑΖ που συνδέει τις Πανεπιστημιακές Εγκαταστάσεις 
στου Ζωγράφου (Πανεπιστημιούπολη και Πολυτεχνειούπολη) με 
το κέντρο της Αθήνας. Δίνεται έμφαση στην αποτροπή της διείσ-
δυσης ιδιωτικών αυτοκινήτων στο βουνό και υιοθετούνται ήπια 
μέσα μεταφοράς. 
Συμπληρωματικές προς τις μελέτες του ΣΠΑΥ είναι οι προτάσεις 
της σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ για 
την "ορεινή ποδηλασία" και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για 
τη "Σηματοδότηση 10 Μονοπατιών στον Υμηττό".

Βασίλης Βαλασόπουλος
Πρόεδρος του ΣΠΑΥ
Δήμαρχος Ηλιούπολης
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BRAVO Society
Πυλώνας Kοινωνίας

Τι αφορά
Ο Πυλώνας της Κοινωνίας πραγματεύεται θέματα 
που έχουν άμεση σχέση με ουσιαστικά κοινωνικά 
προβλήματα. Οι θεματικές που καλύπτει αφορούν 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας μέσω της κοινωνικής οικονο-
μίας, την Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθη-
ση, την Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών, την Ένταξη 
ανέργων μέσης ηλικίας στην αγορά εργασίας την 
ενίσχυση της απασχολησιμότητας, τα Προγράμμα-
τα Υγείας & Ασφάλειας, τις Ίσες Ευκαιρίες και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, την Ισορροπία μετα-
ξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, τις Δρά-
σεις εθελοντισμού, τη Διασφάλιση της Κοινωνικής 
Συνοχής, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ανάπτυ-
ξη δράσεων για τους μετανάστες/αιτούντες άσυλο. 

Κάλυψη
Οι Επιχειρήσεις έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό συμ-
μετοχών (43%) στον συγκεκριμένο πυλώνα, με τους 
ΟΤΑ (25%) και τις ΜΚΟ /Κοινωνία Πολιτών (32%) 
να ακολουθούν (Σχήμα 12). Προτεραιοποίηση δίνε-
ται στις θεματικές της Ποιότητας Ζωής (22%) και 
της Εκπαίδευσης (20%) (Σχήμα 13).

Θεματικές Ενότητες
Οι Επιχειρήσεις στον Πυλώνα της Κοινωνίας έδω-
σαν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη προγραμμά-
των Εκπαίδευσης - Νέα Γενιά - Δια Βίου Μάθησης 
(29%) αλλά και σε Προγράμματα Υγείας & Ασφάλει-
ας και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής (από 16%). 
Η Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής συγκέντρωσε το 
24% των συμμετοχών των ΟΤΑ ενώ οι θεματικές 
που αφορούν τα Προγράμματα Υγείας & Ασφάλει-
ας και την Εκπαίδευση απέσπασαν 20% εκάστη. 
Οι ΜΚΟ δίνουν έμφαση στη θεματική της Βελτίω-
σης της ποιότητας ζωής (28%), ενώ ακολουθεί η 
Εκπαίδευση (15%).

EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

OTA

MKO

43%

32%

25%

Σχήμα 12: Ποσοστά συμμετοχής ανά κατηγορία Οργανισμών στον Πυλώνα της Κοινωνίας

Σχήμα 14: Ποσοστά συμμετοχής ανά θεματική ενότητα στον Πυλώνα του Περιβάλλοντος ανά κατηγορία Οργανισμών

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ MKO
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ΆλλαΑνθρώπινα Δικαιώματα

Ενίσχυση Τοπικών ΚοινωνιώνΔιασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

Εκπαίδευση-Νέα Γενιά-Δια Βίου ΜάθησηΠρογράμματα Υγείας & Ασφάλειας

Σχήμα 13: Ποσοστά συμμετοχής ανά θεματική ενότητα στον Πυλώνα της Κοινωνίας
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Τηλ.: 210-6898593, e-mail: info@biomatiko.gr

www.biomatiko.gr
Βρείτε μας στο facebook: www.facebook.com/biomatikosxoleio/

Το Βιωματικό σχολείο, το εκπαιδευτικό τμήμα του QualityNet Foundation, μέσω της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών που προωθούν σωστά πρότυ-
πα συμπεριφοράς για τη δημιουργία των Ενεργών Πολιτών του Αύριο. Πιστεύοντας ότι το σχολείο 
είναι ένας δυναμικός πυρήνας στη διαμόρφωση των τάσεων της ελληνικής κοινωνίας, συνεργά-
ζεται με επίσημους Θεσμικούς Φορείς, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και την Εκπαιδευτική Κοινότητα για 
την επίτευξη του έργου του, σύμφωνα με τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τους 17 Παγκόσμι-
ους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Συμβάλλοντας στη διαμόρφωση 
των υπεύθυνων πολιτών του αύριο

Από το 1997…
…έχουμε εκπαιδεύσει:

…έχουμε αναπτύξει:

περισσότερους από 

1.300.000 
μαθητές

σε 

13 
περιφέρειες 
της χώρας

σε 

4.500 
σχολικές 
μονάδες

μαθητές από 

3 
μέχρι 

15 ετών

 50
βιωματικά 

προγράμματα

«η

Το Κέντρο 
Πολιτισμού 

& Εκπαίδευσης 
 Χώρα του 

Καλύτερου»

11 
επιχορηγούμενα 

εκπαιδευτικά 
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ψηφιακά 

προγράμματα

 Εκπαιδευτικά
Υλικά 

για το σχολείο & 
την οικογένεια

9 
σχολικούς 
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φεστιβάλ 
Περιβάλλοντος 

«Μικροί & Μεγά-
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  ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ELVALHALCOR  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.  ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ: "ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ"

MSD LIVE IT - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ MSD

VODAFONE & VODAFONE FOUNDATION VODAFONE & ΙΔΡΥΜΑ VODAFONE: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΒΑΡΝΙΚΟΣ ΑΕ  ETHOS - CARING/SUPPORTING/REALIZING: ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

3M HELLAS MΕΠΕ  3M ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΕΑΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ

 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  COLLECT - ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΕ SUPERMARKET

ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ-ΣΠΙΤΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ MOBILE SCHOOL - ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΡΟΔΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΟΤΑΝ Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ

ΚΕΘΕΑ CLUB ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

ΔΙΑΒΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ  ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ 

ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ
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AWARDS

2018

SUSTAINABILITY
AWARDS

2018

BRAVO Society
Βραβεία - Διακρίσεις

Δείτε το σύνολο των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη Δημιουργία της ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: 

https://observatory.sustainablegreece2020.com
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SUSTAINABILITY
AWARDS

2018

SUSTAINABILITY
AWARDS

2018

BRAVO In Action
Πυλώνας Συνεργασιών

Τι αφορά
Ο Πυλώνας των Συνεργασιών έχει το μοναδικό χαρα-
κτηριστικό έναντι των υπολοίπων Πυλώνων του Θεσμού 
Bravo ότι δεν κατηγοριοποιείται σε θεματικές ενότητες. 
Εστιάζει στις Συνεργασίες με άλλους φορείς, δηλαδή 
στις συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, κυρίως 
μεταξύ των Επιχειρήσεων και των Κρατικών Φορέων 
ή/και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την 
Κοινωνία των Πολιτών. Συνολικά ο Πυλώνας των Συνερ-
γασιών συγκεντρώνει τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετο-
χών τόσο στις Επιχειρήσεις όσο και στους ΟΤΑ, πράγ-
μα που υποδηλώνει το γεγονός ότι οι συμπράξεις δεν 
είναι τόσο αναπτυγμένες ακόμα.

EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MKO

OTA

35%

21%

45%

Σχήμα 15: Ποσοστά συμμετοχής ανά κατηγορία Οργανισμών στον Πυλώνα των Συνεργασιών.

Βραβεία - Διακρίσεις
  ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ AΕ “YOUTH4GLOBALGOALS”

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  ΟΙ "ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ" ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ QUEST 2017: ΜΕ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ACS & ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ INFO QUEST TECHNOLOGIES, UNI SYSTEMS & ISQUARE

BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  H BASF ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ KIDS’ LAB

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ+SUNLIGHT RECYCLING  GREEN MISSION: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ 

ΣΤΟ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΟ GREEN SPOT ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ LOGISTICS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΥ ΕΚΕΙ ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ ΛΕΝΕ ΜΥΣΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ  ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ "MELLON"  

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ SILVER ALERT

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΠΚΟΝ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

PROLEPSIS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ
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ALLIANZ 
Τζούλη Πανάγου 
Μarket Management & Communications Manager

“Η ενίσχυση της υπεύθυνης επιχειρηματικότη-
τας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυ-
λώνες της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότη-
τας της Allianz Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό, συμ-
μετέχουμε με ιδιαίτερη χαρά στα βραβεία Bravo: 

έναν θεσμό ο οποίος στηρίζει ενεργά τη βιώσιμη επιχειρηματικότη-
τα, αποτελώντας σημαντικό εργαλείο προώθησης καινοτόμων ιδεών 
και πρακτικών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, προ-
άγοντας ταυτόχρονα το διάλογο και τη συνεργασία”.

NJV ATHENS PLAZA HOTEL
Βάνα Λαζαράκου
Γενική Διευθύντρια

“Η συμμετοχή του NJV Athens Plaza Hotel στον 
έγκυρο και διαφανή κοινωνικό διάλογο του BRAVO 
ο οποίος προωθεί τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και υπο-
στηρίζεται από επίσημους επιχειρηματικούς και 
θεσμικούς φορείς ήταν αυτονόητη, καθώς όλα 

αυτά συμβαδίζουν με το "DNA" του ξενοδοχείου μας που θεωρεί ταυ-
τόσημη την επιχειρηματική δεοντολογία με τη βιώσιμη ανάπτυξη”.

BASF Ελλάς ΑΒΕΕ
Βασίλειος Γουναρης
Διευθύνων Σύμβουλος

“Η κοινωνική δέσμευση της BASF για την εκ-
παίδευση επικεντρώνεται κυρίως στην έρευνα 
και την ανακάλυψη. Με τη βράβευση του εκπαι-
δευτικού προγράμματος Kids’ Lab της BASF με 
το Bravo Award  2018 αναγνωρίζεται η συμβο-

λή της BASF στην επίτευξη του τέταρτου παγκόσμιου στόχου βιώσι-
μης ανάπτυξης του ΟΗΕ που αφορά στη διασφάλιση ποιοτικής εκ-
παίδευσης για όλους”.

CACTUS HOTELS - ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ
Εύα Μπορμπουδάκη
Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Εταιρικής Υπευθυνότητας 

“Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το θεσμό Bravo για την 
τιμητική αυτή διάκριση. Είναι σημαντικό όλη αυτή 
η προσπάθειά μας, μέσα από το Πρόγραμμα Βι-
ωσιμότητας των Cactus Hotels, να αναγνωρίζε-
ται και να επιβραβεύεται και αυτό μας δίνει τη 

δύναμη να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις δράσεις μας προς 
αυτή την κατεύθυνση”.

COSMOTE E-VALUE
Μάρι Μάντακα
Corporate Communication Manager 

"Σε κάθε μας βήμα, η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι 
ο οδηγός που καθορίζει τη στρατηγική μας. Η 
συμμετοχή μας στα Bravo Awards, ήταν πρωτό-
γνωρη, καθώς συμμετείχαμε για πρώτη φορά. 
Ένα μεγάλο μπράβο στο θεσμό που κινητοποι-

εί τις επιχειρήσεις να συνεισφέρουν στην κοινωνία και το περιβάλ-
λον, και κατ’ επέκταση στην Ελλάδα. Θα είμαστε και πάλι εκεί!”.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ
Δέσποινα Χαμηλάκη
Βοηθός Γενικός Διευθυντής Αειφόρου Ανάπτυξης

“Η Eurobank, υποστηρίζοντας την Υπεύθυνη Τρα-
πεζική, καθώς και την παγκόσμια προσπάθεια 
για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης, συμμετέχει και συνεργάζεται με ελληνικούς, 
ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους σημαντικούς φο-

ρείς. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει το Θεσμό Bravo, και την και-
νοτόμο διαδικασία διαλόγου για την ανάδειξη πρακτικών βιώσιμης 
ανάπτυξης στην Ελλάδα”.

FRIGOGLASS 
Εύα Χιώτη
Επικεφαλής Επικοινωνίας

“Τα βραβεία Bravo μας έδωσαν την ευκαιρία 
να αναδείξουμε τα ψυγεία Hybrid, μια πραγμα-
τική καινοτομία της Frigoglass που συμβάλλει 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
σε αναπτυσσόμενες χώρες. Τα Bravo είναι ένας 

θεσμός-ορόσημο που αναγνωρίζει τις πρωτοβουλίες με ουσιαστι-
κή επίδραση και προάγει συστηματικά τη βιώσιμη ανάπτυξη στην 
Ελλάδα. Μπράβο!”.
 
IMERYS Greece SA

Γιάννης Καραβελάκης
Διευθυντής Περιβάλλοντος& Ποιότητας 
“Η στρατηγική ΕΚΕ της IMERYS Greece S.A. 
εναρμονίζεται με τις αρχές του θεσμού διαλό-
γου BRAVO. Το 2018 η IMERYS συμμετείχε στο 
θεσμό με 5 πρακτικές-υποψηφιότητες σε όλες 
τις κατηγορίες των βραβείων BRAVO και διακρί-

θηκε στην κατηγορία “Market” με την πρωτοβουλία "Σύστημα εξοι-
κονόμησης ενέργειας "FLU-ACE condensing flue gas economizer" 
στο Τσιγκράδο της Μήλου", συνεισφέροντας στον Παγκόσμιο Στόχο 
SDG No.9 Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές”.

Η Δύναμη της Συμμετοχής
Δηλώσεις Εκπροσώπων Οργανισμών

SUSTAINABILITY
DIALOGUE

2018

Επιχειρήσεις
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SUSTAINABILITY
DIALOGUE

2018

ΟΜΙΛΟΣ INTERAMERICAN
Γιάννης Ρούντος
Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων & Υπευθυνότητας 

“Στην INTERAMERICAN, προσανατολιζόμαστε 
στη Βιώσιμη Ανάπτυξη συνεκτιμώντας ως κα-
θοριστική την αλληλεπίδραση με τους συμμε-
τόχους μας. Αναδεικνύουμε τα ουσιαστικά θέ-
ματα που μας απασχολούν επιζητώντας ευκαι-

ρίες για μια ανοικτή, ειλικρινή και συνεχή επικοινωνία μαζί τους. 
Ειδικότερα ο διάλογος, που προωθεί ο θεσμός BRAVO, υποστηρί-
ζει αυτή την επαφή. Στο σημερινό, πολυσύνθετο περιβάλλον, χρει-
αζόμαστε ανάλογους "μοχλούς" για αποτελεσματικές επιλογές δη-
μιουργίας αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη”. 

ISOPLUS
Γεώργιος Κωτσιόπουλος
Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

“Εδώ και πάνω από 30 χρόνια, η Εταιρική Κοι-
νωνική Ευθύνη αποτελεί τον πυρήνα της φιλο-
σοφίας της ISOPLUS, με βασικό στόχο όλοι να 
ζούμε καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς 
να συμμετέχουμε σε αξιέπαινες πρωτοβουλίες 

που ενθαρρύνουν τις προσπάθειες των επιχειρήσεων για ένα καλύ-
τερο αύριο, όπως ο θεσμός Bravo”.

MEL PAPER
Ευθύμιος Ναλμπάνης
Managing Director

“Θα μπορούσε άραγε να στοχεύαμε σε ανάπτυ-
ξη χωρίς αυτή να είναι βιώσιμη; Εξ’ ορισμού η 
ανάπτυξη είναι βιώσιμη, αλλιώς δεν είναι ανά-
πτυξη. Εμείς λοιπόν στη ΜΕΛ, αναπτυσσόμαστε, 
με αποκλειστική δραστηριότητα την ανακύκλω-

ση, μειώνοντας δραστικά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Ευ-
χαριστούμε ιδιαίτερα την Quality Net για την αναγνώριση της προ-
σπάθειάς μας”.

MONDELEZ INTERNATIONAL
Δημήτρης Αγραφιώτης
Corporate & Government Affairs Manager

“Με ιδιαίτερη χαρά κι ενδιαφέρον συμμετείχα-
με φέτος ως Mondelez με το Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα: "Η σοκολάτα κι ο Παυλίδης" στο θεσμό 
BRAVO 2018 που προσφέρει το πεδίο διαλόγου 
ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών και τα εν-

διαφερόμενα μέλη για να έρθουν σε επαφή και να αναδείξουν τις 
καλές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξη”.

J&P-ΑΒΑΞ
Ρόη Κωνσταντάρου
QSHE & Sustainability Corporate Director

“Η κοινωνικά υπεύθυνη λειτουργία αποτελεί στρα-
τηγική προτεραιότητα για την J&P-ΑΒΑΞ. Μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία εφαρμόζει προ-
γράμματα συνεχούς βελτίωσης τα οποία ελέγ-
χονται συστηματικά και πιστοποιούνται από διε-

θνείς ανεξάρτητους φορείς. Αδιαπραγμάτευτοι στόχοι μας παραμέ-
νουν η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, η τε-
χνογνωσία, η ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων μας, η μείω-
ση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και οι δράσεις με επί-
κεντρο την κοινωνία”.

PETROU NUTS
Αγγελική Πέτρου
Πρόεδρος & CEO

“Η Πέτρου Νατς Α.Ε. είναι ένας ζωντανός και 
συνεχώς εξελισσόμενος οργανισμός με αρχές 
και αξίες που έχουν σαν προτεραιότητα το σε-
βασμό στον άνθρωπο και την οικονομία της φύ-
σης. Στόχος, είναι η εξέλιξη της τοπικής κοινω-

νίας, η τόνωση της τοπικής οικονομίας και ο σεβασμός του φυσικού 
περιβάλλοντος με απλότητα, αγνότητα και επιδιωκόμενη αειφορία”.

POLYECO ΑΕ
Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος
Αντιπρόεδρος Διεθνούς Ανάπτυξης 

“Από την ίδρυσή της, η POLYECO Α.Ε. έχει υιο- 
θετήσει στη λειτουργία της πρωτοβουλίες και 
πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνης Επι-
χειρηματικότητας & Κοινωνικής Υπευθυνότητας, 
πλήρως εναρμονισμένες με τους 17 Παγκόσμι-

ους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με τη συμμετοχή μας στο θεσμό 
BRAVO καταφέρνουμε να αναδεικνύουμε τις πρωτοβουλίες μας και 
λειτουργούμε ως παράδειγμα καινοτόμου επιχειρηματικής πρακτικής”.

VODAFONE 
Ρούλη Χριστοπούλου
Foundation & Sustainability Lead

“Η διάκριση των προγραμμάτων Instant Network 
και Instant Classroom στη φετινή απονομή των 
Bravo Awards, μόνο περήφανους μπορεί να μας 
κάνει όλους εμάς στο Ίδρυμα Vodafone! Ευχαρι-
στούμε πολύ το Θεσμό γι’ αυτή τη διάκριση και 

δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε το έργο μας, αξιοποιώντας πάντα την 
τεχνολογία προς όφελος όλων”.

Επιχειρήσεις

Η Δύναμη της Συμμετοχής
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PUBLIC
Ανθή Τροκούδη
Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων

“Στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυ-
ξης και με στόχο την ανακούφιση των συμπολιτών 
μας, τα Public, μέλος του Ομίλου Olympia προ-
σέφεραν το 2018, 3.000 πακέτα σχολικών ειδών 
στις πυρόπληκτες περιοχές. Ήταν τιμή μας που 

συμμετείχαμε με τη συγκεκριμένη ενέργεια στο θεσμό των Bravo 
Awards  ο οποίος αναδεικνύει τις βέλτιστες πρακτικές στην προώ-
θηση μιας πιο βιώσιμης οικονομίας και κοινωνίας”.

PwC
Βίβιαν Τσαμαδού
CSR Senior Manager

“Το βραβείο τιμά τους εθελοντές της PwC που 
αφιέρωσαν πάνω από 6.000 ώρες για να υποστη-
ρίξουν νεοφυείς επιχειρήσεις έτσι ώστε να γίνουν 
βιώσιμες. Αυτή είναι η ουσία του προγράμματος 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που εκφράζει 

τον σκοπό της PwC, να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης στην κοι-
νωνία και να συνεισφέρει στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων”.

TELEPERFORMANCE GREECE
Τριαντάφυλλος Αλεξόπουλος
HR Director

“Στην Teleperformance Greece είμαστε πολύ 
χαρούμενοι για τη συμμετοχή μας στα Bravo 
Awards 2018, καθώς μας δόθηκε η ευκαιρία να 
παρουσιάσουμε τις πολυάριθμες δράσεις μας σε 
επίπεδο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Εμείς 

και οι περίπου πάνω από 8.200 εργαζόμενοί μας στην Αθήνα δηλώ-
νουμε διαρκώς το "παρών" σε δράσεις τόσο για έναν υγιή πλανήτη, 
όσο και για τη στήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη”.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
Τριαντάφυλλος Παπαφλωράτος
CSR & Community Relations Manager 

“Η βράβευση του Προγράμματος Περιβαλλο-
ντικής Παρακολούθησης της Ελληνικός Χρυ-
σός στο θεσμό Bravo 2018, έχει αυξημένο βά-
ρος γιατί προκύπτει ως αποτέλεσμα γόνιμου δι-
αλόγου και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη. Μέσω του διαλόγου του Bravo ενισχύεται η συζήτηση για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη και δίνεται η δυνατότητα να αναδειχθούν οι βέλ-
τιστες πρακτικές εταιρικής υπευθυνότητας”.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ
Γιώργος Γκούσκος
Προϊστάμενος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών 

“Στα 41 χρόνια παρουσίας μας στην ελληνική 
ασφαλιστική αγορά έχουμε ενσωματώσει στη 
βασική μας στρατηγική, πρωτοβουλίες και δρά-
σεις Ε.Κ.Ε., με σκοπό τη στήριξη της Κοινωνί-
ας, των Εργαζομένων και της Βιώσιμης Ανάπτυ-

ξης. Ο θεσμός διαλόγου Bravo αποτελεί μια εξαιρετική πρωτοβου-
λία με στόχο την αφύπνιση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε 
θέματα Ε.Κ.Ε.”.

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ, Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑE
Ιωάννης Βαρελλάς-Ουζουνόπουλος
Υπεύθυνος Καινοτομίας & Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων

“Η αξιοποίηση των αγαθών της φύσης για την 
ανάπτυξη της κοινωνίας και των επιχειρήσεων 
χωρίς να υποβαθμίζεται το περιβάλλον είναι ο 
βασικός άξονας για να σταθεί η χώρα πάλι στα 
πόδια της δυνατή. Ακολουθώντας την αρχή αυτή, 

στοχεύουμε στη βέλτιστη αξιοποίηση της θρακικής γης χωρίς επι-
βάρυνση του περιβάλλοντος σε στενή συνεργασία με τους ντόπιους 
παραγωγούς και το "Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκη”.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑE
Γεώργιος Γαλάνης
Προϊστάμενος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

“Ο θεσμός του διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη BRAVO όχι μόνο αναδεικνύει τη σημασία και 
την αξία των σχετικών καλών πρακτικών αλλά 
κυρίως μας υπενθυμίζει τη δέσμευση όλων μας 
στη συλλογικότητα και την υπέρβαση της λογι-

κής των μεμονωμένων δράσεων. Γι’ αυτό η MYTILINEOS στηρίζει 
το θεσμό από την ίδρυσή του”.

ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
Εύη Ιωαννίδου
Head of Communication & Public Relations

“Για εμάς στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, η ανταλλαγή 
καλών πρακτικών και η συνένωση δυνάμεων εί-
ναι το κλειδί για να χτίζουμε από κοινού με τους 
συμμετόχους μας ένα μέλλον βιώσιμο, καλύτε-
ρο για όλους. Με τη συμμετοχή μας στην εποι-

κοδομητική πλατφόρμα διαλόγου Bravo, κατανοούμε καλύτερα τις 
προσδοκίες των συμμετόχων μας, εξελισσόμαστε περαιτέρω και 
δημιουργούμε προοπτικές ανάπτυξης συνεργιών προς όφελος των 
τοπικών κοινωνιών”. 

Επιχειρήσεις

Δηλώσεις Εκπροσώπων Οργανισμών
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SYMETAL
Φαίδων Παρασκευόπουλος
Quality Assurance & Sustainability Manager

“Για τη Συμετάλ, η Βιώσιμη Ανάπτυξη δεν είναι 
απλώς μια δήλωση στο παρόν, αλλά μια συνε-
χής προσπάθεια: έχουμε τοποθετήσει τις αρ-
χές της στην καρδιά του επιχειρηματικού μο-
ντέλου μας και είναι το κλειδί για να δημιουρ-
γήσουμε αξία για τους κοινωνικούς εταίρους. 

Συμμετέχοντας στο θεσμό BRAVO, γινόμαστε μέλος ενός κοινωνικού 
διαλόγου, που προωθεί ένα βιώσιμο μέλλον".

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Έφη Κουτσουρέλη
Αντιπρόεδρος ΔΣ 

“Η συμμετοχή μας στο θεσμό Bravo αντιπρο-
σωπεύει τη φιλοσοφία μας για ανάπτυξη με 
ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ επιχειρείν 
και ευ ποιείν, καθώς και την πρόθεσή μας να 
συμβάλλουμε στην ευρύτερη κατανόηση και 
υιοθέτηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης 

από όλο το εύρος της αγοράς και της κοινωνίας μας".

ELVALHALCOR
Εριέττα Παπαδογιάννη
Communication Director Ομίλου VIOHALCO

“Τα Bravo Sustainability Awards είναι ένας 
σημαντικός θεσμός που συμβάλλει στη δη-
μιουργία μίας κουλτούρας "υπευθυνότητας" 
για τη χώρα μας, προάγοντας δημιουργικά την 
ενεργό συμμετοχή και το διάλογο επιχειρήσε-
ων, οργανισμών, φορέων, τοπικής αυτοδιοίκη-

σης και κοινωνίας και αναδεικνύοντας αξιόλογες πρωτοβουλίες και 
δράσεις για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη".

SUNLIGHT RECYCLING
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
Green Mission Project Manager

“H βράβευση αυτή ενισχύει το σκοπό των 
"Green Spots" που είναι να παρακινήσει το 
κοινό να συμμετάσχει ενεργά στην ορθή ανα-
κύκλωση συμβάλλοντας στην προστασία του 
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Πρό-
κειται για μία ακόμη δράση του προγράμματος 

Green Mission από την Sunlight Recycling της Sunlight, που αφο-
ρά στη δημιουργία 50 σημείων συλλογής χρησιμοποιημένων μπα-
ταριών αυτοκινήτου, σε 12 πόλεις της Ελλάδας".

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ρένα Δούρου
Περιφερειάρχης

“H συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στα 
BRAVO AWARDS 2018 με τέσσερεις δράσεις 
είναι αποτέλεσμα της άοκνης προσπάθειάς της 
να βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την κοινω-
νία των πολιτών. Ο ίδιος ο θεσμός καταφέρ-
νει αφενός να προάγει τους στόχους της βιώ-

σιμης ανάπτυξης, αφετέρου να αναδεικνύει καλές πρακτικές μετα-
ξύ των φορέων της Αυτοδιοίκησης”. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Χριστιάνα Δ. Καλογήρου
Περιφερειάρχης

“Το μέτωπο της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
καινοτομίας αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζη-
τήματα της εποχής. Οι ραγδαίες τεχνικές εξε-
λίξεις αφήνουν πίσω τους παλαιές πρακτικές 
και πιεστικά απαιτούν νέες, ευρηματικές και 
καινοτόμες. Επιχειρήσεις και φορείς που πα-

ρατηρούν αυτό τον νέο, παλλόμενο κόσμο, οφείλουν να είναι πάντα 
σε εγρήγορση, ώστε όχι μόνο να ακούν και να βλέπουν, αλλά και να 
δίνουν νέες απαντήσεις στις νέες ανάγκες”. 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Ξενοφών Μανιατογιάννης
Δήμαρχος

“Ο Δήμος Βριλησσίων εξαρχής έθεσε στο επί-
κεντρο τη μετάβασή του στη Βιώσιμη Διακυ-
βέρνηση, Κοινωνία και Περιβάλλον, Διαφά-
νεια και Δημοκρατία, με διάλογο και σύνθε-
ση. Για αυτό εκτιμούμε ως ιδιαίτερα σημαντι-
κή τη συμμετοχή μας στη πλατφόρμα διαλόγου 

Bravo. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας στόχος διαρκούς επικοινωνί-
ας και αλληλεπίδρασης για τη στήριξη του Ανθρώπου”.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
Χρήστος Ντακαλέτσης
Δήμαρχος

“Η συμμετοχή μας στο θεσμό BRAVO αποτέλεσε 
μία εξαιρετική ευκαιρία συνεισφοράς σε έναν 
εποικοδομητικό και πολυεπίπεδο διάλογο. Η 
ενίσχυση της εξωστρέφειας και η ενημέρωση 
σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελούν τα 
σημαντικότερα οφέλη της συμμετοχής μας”.

Επιχειρήσεις

Η Δύναμη της Συμμετοχής
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Απόστολος Κατσιφάρας
Περιφερειάρχης

“Η Ελλάδα που θέλουμε, η Ελλάδα της δημι-
ουργίας και των ανοικτών οριζόντων, της και-
νοτομίας, της ευθύνης και της κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης είναι παρούσα. Συχνά μακριά απ’ τα 
φώτα της δημοσιότητας αλλά πάντα κοντά στην 
κουλτούρα της συνεργασίας και της προόδου. 

Τα δυο βραβεία που κατέκτησε φέτος η Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δος δικαιώνουν τις προσπάθειές μας και μας ενθαρρύνουν να συ-
νεχίσουμε με ακόμα πιο αποφασιστικές πρωτοβουλίες”.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Σταύρος Αρναουτάκης
Περιφερειάρχης

“Η Περιφέρεια Κρήτης, επιδιώκοντας τη δια-
σφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής με την υπο-
στήριξη ευάλωτων και ειδικών ομάδων του 
πληθυσμού υλοποίησε μια σειρά δράσεων που 
αφορούν πρωτοβουλίες και πρακτικές oι οποί-
ες συμβάλλουν στη διασφάλιση της Κοινωνι-

κής Συνοχής στην Περιφέρεια Κρήτης. Η συμμετοχή μας στη δια-
δικασία διαλόγου είναι μια εμπειρία που μας δίνει κουράγιο για τη 
συνέχιση του δύσκολου έργου μας στο πεδίο αυτό”.

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Δημήτρης Γιάννου
Δήμαρχος 

“Η επιβράβευση της καινοτομίας, των ιδεών 
και των καλών πρακτικών αποτελεί ουσιαστι-
κή συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας. O Δή-
μος Έδεσσας είχε τη χαρά να παρουσιάσει τα 
αποτελέσματα μίας σημαντικής δράσης, της 
τοποθέτησης led σε όλο το δίκτυο οδοφωτι-

σμού. Η συμμετοχή μας έδωσε δύναμη να συνεχίσουμε την προσπά-
θεια για ένα καλύτερο αύριο”.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Νίκος Μπάμπαλος
Δήμαρχος 

“Σε μια εποχή που τα "μπράβο" είναι λίγα ο θε-
σμός των Bravo Awards έρχεται να βοηθήσει 
όλους εμάς που κάνουμε έργο να αναδείξου-
με τις καλές μας πρακτικές και να αποδείξου-
με ότι οι πολίτες αξίζει να πιστέψουν και πάλι 
σε πολιτικές που μπορούν να κάνουν την κα-

θημερινότητά τους καλύτερη”. 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δημήτρης Παπαστεργίου
Δήμαρχος

“Bravo για την ιδέα, Bravo για το θεσμό! 
Οι καλές πρακτικές προωθούνται, όταν υπάρ-
χουν οι εμπνευστές, οι υλοποιητές και, τελι-
κά, όσοι ενώνουν. Οσοι δίνουν τις ευκαιρί-
ες της συνεργασίας, της σύζευξης, της συνά-
ντησης. Ως Δήμος Τρικκαίων συνεχίζουμε να 

εμπνεόμαστε από νέες ιδέες και δραστηριότητες, που με καινοτό-
μα πορεία "γεννιούνται" σε θεσμούς, όπως ο Θεσμός BRAVO 2018”.

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Γεώργιος Δασταμάνης
Δήμαρχος

“Δύο συνεχόμενες χρονιές ο Δήμος Γρεβε-
νών συμμετέχει ενεργά στο διαγωνισμό Bravo, 
έναν θεσμό ικανό να αναδείξει τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα και τις καλές πρακτικές που 
εν δυνάμει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπο-
ρεί να διεκπεραιώσει. Επιπλέον είναι μια ευ-

καιρία να συσκεφτούμε όλοι σε κοινούς τρόπους και τόπους εξέλι-
ξης του τόπου μας” 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 
Γεώργιος Γκιώνης
Δήμαρχος

“Με την πρωτοβουλία Loutraki PLUS στοχεύ-
ουμε στην ανάπτυξη της κοινωνικής και της κυ-
κλικής οικονομίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυ-
ση της εντόπιας οικονομίας και την προώθηση 
της επιχειρηματικότητας. Καταστήσαμε συμμέ-
τοχους τους πολίτες, εξασφαλίσαμε τεχνογνω-

σία υψηλού επιπέδου, υλοποιήσαμε δράσεις κοινωνικής επένδυσης 
με έντονη την κοινωνική και περιβαλλοντική ανταποδοτικότητα”.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Γιάννης Κωνσταντάτος
Δήμαρχος 

“Η συμμετοχή του Δήμου Ελληνικού-Αργυρού-
πολης στο θεσμό των βραβείων Bravo αποτελεί 
την έμπρακτη απόδειξη ενσωμάτωσης της βι-
ώσιμης ανάπτυξης στο όραμα του οργανισμού 
μας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι στην αλλαγή 
δεν μπορεί κάποιος να μπει ερασιτεχνικά. Χρει-

άζεται απόλυτη συνέπεια, εστιασμένη δράση και προσωπική πει-
θαρχία. Αξίες που αναδεικνύονται μέσα από την πρωτοβουλία σας”.

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δηλώσεις Εκπροσώπων Οργανισμών
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ΔΉΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Παναγιώτης Ε. Νίκας
Δήμαρχος

“Συγχαίρουμε τους διοργανωτές του Θεσμού 
BRAVO. Ελπίζουμε να συνεχιστεί το σπουδαίο 
έργο προβολής, ενθάρρυνσης και επιβράβευ-
σης των προσπαθειών της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ο Δήμος Κα-
λαμάτας βραβεύτηκε για την πρωτοβουλία του 

"Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Καλαμάτας" 
και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτό. Εδώ, η βιώσιμη ανάπτυ-
ξη είναι προτεραιότητα και καθημερινή πρακτική. Ο σχεδιασμός μας 
είναι συγκεκριμένος και μακροπρόθεσμος, ενώ η ποιότητα των υπη-
ρεσιών είναι εξαιρετικά υψηλή”.

ΔΉΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΎ ΦΑΛΉΡΟΎ
Γιάννης Φωστηρόπουλος
Αντιδήμαρχος Παιδείας

“Ο Δήμος μας, πάντα πρωτοπόρος στα θέμα-
τα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, συνεχίζει να ανα-
πτύσσει πρωτοβουλίες και να εφαρμόζει προ-
γράμματα με στόχο την ενημέρωση, την ευαι-
σθητοποίηση και την εκπαίδευση των κατοί-
κων του, αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποι-

ότητας ζωής τους. Η συμμετοχή μας στα BRAVO 2018 ήταν, για μία 
ακόμη φορά, μία ξεχωριστή και δημιουργική εμπειρία και μία ευ-
καιρία να θέσουμε τις βάσεις για την ουσιαστική ανάπτυξη της κοι-
νωνικής υπευθυνότητας στο δήμο μας”.

ΔΉΜΟΣ ΒΎΡΩΝΑ 
Γρηγόρης Κατωπόδης
Δήμαρχος Βύρωνα

"Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην κοινωνική 
πολιτική. Επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και κατά 
επέκταση το αστικό περιβάλλον στο οποίο δι-
αβιεί. Η ύπαρξη θεσμών που μας παρέχουν 
τη δυνατότητα να αναδείξουμε το έργο μας 
στην κοινωνία δεν έχει παρά θετικό πρόση-

μο. Στα φετινά βραβεία "BRAVO" συμμετείχαμε ώστε να συνεισφέ-
ρουμε στο δημόσιο διάλογο για ζητήματα που αφορούν στις στρα-
τηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε τομείς όπως είναι η κοινω-
νία, η οικονομία, το περιβάλλον. Συγχαίρω λοιπόν τους ανθρώπους 
του "BRAVO" για την πρωτοβουλία και το βήμα που δίνουν στην το-
πική αυτοδιοίκηση!".

AIESEC ΕΛΛΑΔΟΣ
Δάφνη Φανερωμένου
Πρόεδρος (2018-2019)

“Ήταν μεγάλη τιμή για το μεγαλύτερο οργανι-
σμό νέων στην Ελλάδα να εκπροσωπήσει τη 
φωνή των ηγετών του μέλλοντος στο πλαίσιο 
ενός θεσμού διαλόγου, όπως το Bravo. Εμείς 
θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε δράσεις και 
συνεργασίες με άμεση συνεισφορά στη Βιώ-
σιμη Ανάπτυξη”.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Βέρα Μεσσήνη
Πρόεδρος 

“Θέλουμε να σας συγχαρούμε για την τόσο 
σημαντική εκδήλωση που πραγματοποιήθη-
κε για το Θεσμό Bravo. Η αυξανόμενη συμμε-
τοχή αποδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον που 
εκπέμπει η πολύ θετική προσπάθειά σας στις 
Επιχειρήσεις, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης και στην Κοινωνία των Πολιτών”.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΨΎΧΙΑΤΡΙΚΉΣ & ΨΎΧΙΚΉΣ ΎΓΕΙΑΣ
Παναγιώτα Φίτσιου
ψυχολόγος-συντονίστρια προγράμματος 

“Τα Bravo Sustainability Awards αποτελούν 
μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που μέσα από 
την ενεργό συμμετοχή των πολιτών αναδεικνύ-
ει, ενθαρρύνει και επιβραβεύει τις προσπάθει-
ες που καταβάλλουν φορείς της Κοινωνίας της 
Πολιτών για την κάλυψη σημαντικών κοινωνικών 

αναγκών. Πρόκειται για μια διαδικασία ανοιχτή και επιμορφωτική”.

ΦΑΡΟΣ ΤΟΎ ΚΟΣΜΟΎ
Πατήρ Αθηναγόρας
Ιδρυτής

“Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμά σας, εμείς 
η οικογένεια του "Φάρου του κόσμου", συμ-
μετείχαμε για πρώτη φορά στο θεσμό BRAVO 
2018 αξιοποιώντας τη δυνατότητα να παρου-
σιάσουμε και να γνωστοποιήσουμε τις δράσεις 
μας σε εκατοντάδες συμπολίτες μας, να ακού-

σουμε ενδιαφέρουσες ιδέες και να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές 
σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη Επιχειρήσεων και Οργανισμών”.

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Δύναμη της Συμμετοχής
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ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ
Γεράσιμος Κουρούκλης
Πρόεδρος

“Ο θεσμός BRAVO αναδεικνύει και στηρίζει 
πρωτοβουλίες ενεργών πολιτών, τη συλλογικό-
τητα, την αλληλεγγύη, το σεβασμό, την αγάπη 
προς τον συνάνθρωπο. Δίνει την πρωτοβουλία 
στους πολίτες να ψηφίσουν και να αναδείξουν 
δράσεις που εμπιστεύονται και υποστηρίζουν. 

Ενώνει κρατικές δομές, καινοτομίες εταιρειών, πρωτοβουλίες εθε-
λοντικών οργανισμών για το καλό και την πρόοδο της κοινωνίας”.

ΔΙΟΓΕΝΗΣ - ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Θανάσης Αποστόλου
Διευθυντής

“Η συμμετοχή μας στο θεσμό Bravo 2018 ήταν 
μια σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε τη σύν-
δεση της πολιτικής για τα ναρκωτικά με τη βι-
ώσιμη ανάπτυξη και κυρίως με τις πολιτικές 
για τη μείωση της βλάβης, με επίκεντρο τους 
ανθρώπους με ιστορικό χρήσης ψυχοδραστι-

κών ουσιών και τη Δημόσια Υγεία”. 

ΕΛΙΞ
Judith Wunderlich-Antoniou
Διευθύντρια Οργάνωσης

“Η ΕΛΙΞ, μέσα από τη συμμετοχή της στα Bravo, 
ανάδειξε τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης 
και της μη τυπικής εκπαίδευσης, επικοινώ-
νησε τα προγράμματά της που στοχεύουν στη 
βελτίωση της ζωής ευάλωτων ομάδων και δι-
κτυώθηκε με τις πρωτοβουλίες της κοινωνί-

ας των πολιτών και της επιχειρηματικής υπευθυνότητας. Συγχαρη-
τήρια για μια ακόμη άψογη διοργάνωση”.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
Natasha Clive-Βρέκοσι
Πρόεδρος

“Με μεγάλη μας χαρά συμμετείχαμε για ακό-
μα μία χρονιά στο Θεσμό BRAVO. Είναι πολύ 
σημαντικό να αναδεικνύονται πρωτοβουλίες 
και δράσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα 
μας και όλοι οι Οργανισμοί να συνεργάζονται 
και να ανταλλάσσουν τις γνώσεις και τις πρα-

κτικές τους μέσα από το δίκτυο Ενεργών Πολιτών”.

ΖΩ.ΕΣ.
Κατερίνα Παπαποστόλου
Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας και Ιδρύτρια 

“Η συμμετοχή μας στα Bravo Sustainability 
Awards για την ανάδειξη της πρωτοβουλίας 
της ΑΜΚΕ μας Ζω.Ε.Σ. που στοχεύει στη ρι-
ζική αναδιάρθρωση του ελληνικού εκπαιδευ-
τικού ζωοφιλικού κατεστημένου μας γέμισε 
δύναμη και ελπίδα πως όσο θεσμοί όπως ο 

Bravo φιλοξενούν δράσεις που αφορούν αδέσποτα ζώα τόσο ο κό-
σμος αυτός ολοένα και θα αλλάζει. Σπουδαία δράση, άρτια διοργά-
νωση, σημαντική πρωτοβουλία. Σας ευχαριστούμε”. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γιάννης Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος

“Αξίζουν συγχαρητήρια στον εξαιρετικό θε-
σμό Bravo για τη συνεχή και συνεπή προώθη-
ση των καλών πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης 
στη χώρα μας χάρις σε μια ευρεία πολυεπίπε-
δη κινητοποίηση πολυπρόσωπων κριτών αλλά 
και το σταθερό διάλογο με την κοινωνία των 

πολιτών. Ιδιαίτερα τονίζεται η επιβράβευση των καινοτομιών και ο 
προβληματισμός για τη μεγάλη πρόσκληση της κλιματικής αλλαγής”.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 
Γιώργος Καλογερόπουλος
Πρόεδρος

“Μία εξαιρετικά υψηλού επιπέδου διοργάνωση 
που δίνει ουσιαστικά και έμπρακτα την αφορ-
μή και την ευκαιρία στους φορείς και τους ορ-
γανισμούς που συμμετέχουν και διακρίνονται 
να πάρουν μέρος σε έναν θεσμό διαλόγου που 
προάγει τις καλές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυ-

ξης και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για αντίστοιχες πρωτο-
βουλίες σε μία ενεργή κοινωνία των πολιτών”.

ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
Αλίκη Τσιαμούρα
Πρόεδρος 

"Άψογη διοργάνωση, ανάδειξη καλών πρα-
κτικών και βιώσιμα αποτελέσματα χαρακτη-
ρίζουν το θεσμό BRAVO. Συγχαρητήρια σε 
όλους όσοι δούλεψαν σκληρά και ένα μεγάλο 
ευχαριστώ σε όλους όσοι μας ψήφισαν. Εύχο-
μαι τα καλύτερα".

Οργανισμοί Κοινωνίας Πολιτών

Δηλώσεις Εκπροσώπων Οργανισμών
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ΚΕΘΕΑ
Τόνια Καστριώτη
Υπεύθυνη Εξεύρεσης Πόρων 

“Η συμμετοχή και η πρόσφατη βράβευση του 
ΚΕΘΕΑ στα Bravo Sustainability Awards απο-
δεικνύει την επιθυμία μας να δίνουμε ενεργη-
τικά το παρόν στην ελληνική κοινωνία, υλοποι-
ώντας δράσεις που έχουν στόχο τη θεραπεία 
και την ισότιμη ένταξη των ανθρώπων που αντι-

μετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης. Μέσω του θεσμού Bravo, καλού-
με όλες τις κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες να σταθούν δίπλα μας”.

ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ
Ελευθερία Γκρίμπα
Εμψυχώτρια Προγράμματος

“Νιώσαμε πραγματικά μέλη της μεγάλης οικο-
γένειας των 17 Στόχων και του θεσμού διαλόγου 
ΒRAVO. Μοίρασμα, υπερηφάνεια, συγκίνηση, 
χαρά, ήταν κάποια μόνο από τα συναισθήματά 
μας, τα οποία συμπληρώθηκαν από επικοινω-
νία, δικτύωση, ανταλλαγή ιδεών, νέες συνερ-

γασίες. Εμπειρία μοναδική! Σας συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία 
και ευχαριστούμε για την "ανάδειξη" της δράσης μας”. 

AMYMΩΝΗ
Παρασκευή Μπέλλου
Πρόεδρος

"Ο Οργανισμός μας συμμετείχε στο θεσμό 
BRAVO με το Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβα-
σης, το οποίο απευθύνεται σε βρέφη και παι-
διά προσχολικής ηλικίας με προβλήματα όρα-
σης και τις οικογένειές τους. Ο θεσμός, μας 
έδωσε την ευκαιρία να αναδείξουμε τις καλές 

πρακτικές για τη στήριξη των οικογενειών και τη βελτίωση της δύ-
σκολης καθημερινότητάς τους”.

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “Η ΣΚΙΑΘΟΣ"
Θοδωρής Τζούμας
Πρόεδρος

"Τα Bravo, είναι ο μόνος θεσμός που με την 
επιβράβευση ελπιδοφόρων, δράσεων και πρω-
τοβουλιών, έχει επιτύχει να εντοπίσει και να 
αναδείξει την Ελλάδα από την οποία έχουμε 
ανάγκη να εμπνευστούμε και να παραδειγμα-
τιστούμε, προκαλώντας παράλληλα μέσα από 

το δημιουργικό δίκτυο QualityNet Foundation τη διασύνδεση της 
"κρίσιμης μάζας" της χώρας μας".

ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ
Κων/νος Σκριάπας
Οικονομολόγος-Σύμβουλος Ανάπτυξης

Πρόεδρος ΔΣ Δικτύου 

“Η συμμετοχή μας, ως Δικτύου "Περραιβία", 
στον πρωτοπόρο και καινοτόμο θεσμό δια-
λόγου και ανάδειξης καλών πρακτικών του 
QualityNet Foundation, μας έδωσε ένα ισχυ-
ρό κίνητρο να συνεχίσουμε να οραματιζόμα-

στε και να εργαζόμαστε συστηματικά για τη δημιουργία της Ελλά-
δας της προόδου, της ανάπτυξης και της αξιοπρέπειας. Θερμότατα 
Συγχαρητήρια! Συνεχίστε!”.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δημήτρης Νέντας
Πρόεδρος

“Ενεργοί πολίτες, ελληνικές επιχειρήσεις, θε-
σμοί, τοπική αυτοδιοίκηση, οργανώσεις πο-
λιτών, συνιστούν το ψηφιδωτό της βιώσιμης 
ανάπτυξης για έναν καλύτερο κόσμο. Ο Θε-
σμός Bravo φέρνει κοντά τις πρωτοβουλίες 
που υπάρχουν, δίνουν διέξοδο στο διάλογο και 

δείχνουν μια άλλη πτυχή της καθημερινότητας. Και η Τράπεζα Τρο-
φίμων ευχαριστεί τα Bravo 2018 για την τιμή”.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αικατερίνα Λέγγου
Πρόεδρος

“Στην Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας διεκδι-
κούμε ένα φωτεινότερο μέλλον απελευθερώ-
νοντας την έκφραση των παιδιών μέσα από τη 
μητρική τους γλώσσα, την τέχνη. Πιστεύου-
με ότι η Ελλάδα του αύριο κτίζεται πάνω στις 
καλές πρακτικές και στις δράσεις των πολι-

τών της. Η επιβράβευση από τον θεσμό Bravo αναδεικνύει τον κα-
λύτερο εαυτό όλων μας”.

ΔΙΑΒΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
Αργυρώ Σπυριδάκη
Πρόεδρος

“Είναι μεγάλη μας τιμή που το Διαβάζω 
για τους Άλλους διακρίθηκε στην κατηγο-
ρία Bravo Society για την πρωτοβουλία Ηχο-
γραφήσεις Ακουστικών Βιβλίων για τον εμπλου-
τισμό της Ακουστικής Βιβλιοθήκης των τυ-
φλών. Ο θεσμός Bravo αποτελεί πραγματι-

κή στήριξη για την Κοινωνία των Πολιτών στην Ελλάδα”.

Οργανισμοί Κοινωνίας Πολιτών

Η Δύναμη της Συμμετοχής
Δηλώσεις Εκπροσώπων Οργανισμών
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Ο Θεσµός Bravo αναπτύσσει έναν Κοινωνικό διάλογο αναδεικνύοντας
και επιβραβεύοντας τις πρωτοβουλίες και τα προγράµµατα που αναπτύσσονται

στη χώρα µας από Επιχειρήσεις, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
της Κοινωνίας Πολιτών και της Εκπαιδευτικής Κοινότητας 

που προωθούν τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα.

Ο Θεσμός BRAVO εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020.

www.qualitynetfoundation.org | info@qualitynet.gr | 210 6898 594
www.sustainablegreece2020.com | info@sustainablegreece2020.com


