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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Τα Global Goals Awards έχουν στόχο την αναγνώριση των εμβληματικών 

πρωτοβουλιών/παρεμβάσεων που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας, οι οποίες 

υποστηρίζουν τις εθνικές προτεραιότητες όπως αυτές εκπορεύονται από τις 

κυβερνητικές πολιτικές, ακολουθούν τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης 

Συμφωνίας και υποστηρίζουν τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης & την 

επίτευξη της Agenda 2030.  

Μέσω του θεσμού αυτού στοχεύουμε πρωταρχικά στην ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης στη χώρα μας πάνω στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης, προσδίδοντας αξία στις προσπάθειες και τη δημιουργικότητα των 

επιχειρήσεων και των οργανισμών, που μετατρέπουν τους Παγκόσμιους Στόχους σε 

συγκεκριμένες λύσεις ή/και ευκαιρίες. 

Αναγνωρίζονται οι πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την πράσινη οικονομία, την 

καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την περιβαλλοντική προστασία, την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της βιοποικιλότητας, τη 

βιώσιμη γεωργία, τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, την αξιοποίηση της καθαρής 

ενέργειας, τη βιώσιμη κινητικότητα, την υπεύθυνη κατανάλωση, τη διατήρηση της 

υγείας & ευημερίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υποστήριξη της κοινωνικής 

συνοχής και ηγούνται στην πορεία προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. 

Μέσω των Global Goals Awards αναδεικνύονται : 

• η αξία της ανάπτυξης της καινοτομίας με την οποία οι Οργανισμοί 
μετατρέπουν τις προκλήσεις σε συγκεκριμένες λύσεις ή/και ευκαιρίες, 

• οι μεγάλες επενδύσεις που διαμορφώνουν την πορεία της χώρας μας προς 
ένα εθνικό μοντέλο ανάπτυξης που υποστηρίζει την πράσινη ανάπτυξη 

• οι ενέργειες που αναπτύσσονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, στη 
δέσμευση και αποτύπωση συγκεκριμένων μετρήσιμων αποτελεσμάτων και 
στη συνεισφορά των τοπικών στρατηγικών Βιώσιμης Ανάπτυξης στον 
ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό μιας βιώσιμης Ελλάδας. 

 

Συγκεκριμένα, στοχεύουμε να:  

• αναδείξουμε τις πρωτοβουλίες εκείνες που συνέβαλαν στην Ατζέντα 2030 για 

τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ και που συνδέονται με τις εθνικές 

προτεραιότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, μετασχηματίζοντας τον κόσμο 

γύρω τους∙ 

• αναγνωρίσουμε πρωτοβουλίες που μπορούν να αποτελέσουν καλά 

παραδείγματα και να λειτουργήσουν ως «πρεσβευτές» και «πηγή 

έμπνευσης» για την ανάπτυξη περαιτέρω δράσεων∙ 
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• προωθήσουμε την περαιτέρω ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, ενισχύοντας την ενημέρωση και τη συμμετοχή των πολιτών και 

όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη χώρα μας∙ 

• ενθαρρύνουμε την ενσωμάτωση μέτρησης της επίδρασης στην εφαρμογή των 

Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

 

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Στα Global Goals Awards μπορούν να συμμετέχουν πρωτοβουλίες από τα παρακάτω  
κοινά: 

o Φορείς  

o Μεγάλες & Μεσαίες Επιχειρήσεις  

o Ακαδημαϊκά Ιδρύματα 

o Ερευνητικά Ινστιτούτα 

o Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

o Οργανισμοί Κοινωνίας Πολιτών 

 

Τα Global Goals Awards μπορούν να συμμετέχουν πρωτοβουλίες που  

• να σέβονται τον οριζόντιο χαρακτήρα των Παγκόσμιων Στόχων και την 

αλληλεπίδρασή τους, στις τρεις διαστάσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης 

(περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής). 

 

Στα Global Goals Awards Θα δοθούν Βραβεία/διακρίσεις  σε πρωτοβουλίες που: 

o φέρουν την αποτελεσματικότερη σύνδεση με την Ατζέντα 2030 και τις 

εθνικές προτεραιότητες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 

o έχουν την μεγαλύτερη θετική επίδραση για τον Οργανισμό και το κοινό 

στο οποίο απευθύνεται. 

 

Ο Θεσμός βασίζεται στις Αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης προς όλους 

τους συμμετέχοντες. 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

750€/Eκάστη πρωτοβουλία 

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή του Οργανισμού θα πρέπει να αποσταλεί 

ηλεκτρονικά το αποδεικτικό κατάθεσης στο info@qualitynet.gr πριν από την έναρξη 

της διαδικασίας αξιολόγησης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210- 6898593. 

mailto:info@qualitynet.gr
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Πληρωμή στον τραπεζικό λογαριασμό: 

Αριθμός Λογαριασμού: 1450 0232 0006 054 

ΙΒΑΝ: GR77 0140 1450 1450 0232 0006 054 

Τράπεζα: ALPHA BANK 

Δικαιούχος: QUALITY NET WORK   

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δομή Κατάθεσης 

Παρουσιάστε τις πρωτοβουλίες σας συμπληρώνοντας τα διαθέσιμα πεδία της 

Φόρμας Υποβολής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Κατά τη συμπλήρωση των 

πεδίων, σας προτείνουμε να λάβετε υπόψιν τα κριτήρια και τη μεθοδολογία 

αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Η κατάθεση των συμμετοχών ολοκληρώνεται σε 

3 μέρη: 

1) Γενικές πληροφορίες 

a. Τίτλος της Πρωτοβουλίας 
b. Σύντομη Περιγραφή (έως 350 χαρακτήρες)  
c. Παγκόσμιος/οι Στόχος/οι με τον/τους οποίον/ους συνδέεται  
d. Επιβεβαίωση ολοκλήρωσης του έργου 

e. Βασικά στελέχη & συνεργάτες για την υλοποίηση του έργου 

 

2) Πρωτοβουλία & Επίδραση 

a. Αναλυτική Περιγραφή 

b. Σύνδεση με Παγκόσμιο/ους Στόχο/ους & εθνικές προτεραιότητες 

c. Μέτρηση της επίδρασης της Πρωτοβουλίας στις 3 διαστάσεις της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης  

d. Ανάπτυξη συνεργασιών/συνεργιών 

e. Δείγματα παραδοτέων (π.χ. παρουσιάσεις, στατιστικές αναλύσεις - 

έρευνες, έγγραφα, ιστοσελίδες) 

  

3) Επικοινωνία Πρωτοβουλίας 

a. Φωτογραφικό αρχείο 

b. Περίληψη πρωτοβουλίας (έως 500 λέξεις) 

c. Σύντομο προφίλ του Οργανισμού (έως 300 λέξεις) & λογότυπο 

 

Μέγιστος αριθμός λέξεων για το 1ο & 2ο μέρος 5.000 λέξεις.  
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4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Κριτήριο 1- Συμβατότητα 

Εξετάζεται η συνάφεια της πρωτοβουλίας ως προς το βαθμό στον οποίο οι στόχοι 

και ο σχεδιασμός υλοποίησης ανταποκρίνονται στις εθνικές προτεραιότητες, 

συνδέονται με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), τις εθνικές 

προτεραιότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με τη γενική στρατηγική και τις 

πολιτικές του Οργανισμού, με τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων κοινών, με 

συνέχεια και συνέπεια. 

• Σε ποιο βαθμό το έργο ή το πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται με τις πολιτικές 

και τις στρατηγικές των Ηνωμένων Εθνών για την Ατζέντα 2030 και τις 

εθνικές προτεραιότητες; 

• Πόσο σχετικό είναι το πρόγραμμα/δράση ως προς τις ανάγκες και 

προτεραιότητες των κοινωνικών ομάδων στις οποίες απευθύνεται, καθώς 

και της περιβαλλοντικής προστασίας; 

• Πόσο σχετικό είναι το πρόγραμμα/δράση ως προς τις ανάγκες και 

προτεραιότητες ενός ευρύτερου κοινού;  

• Υπάρχει συνάφεια μεταξύ της στρατηγικής και των στόχων του 

Οργανισμού με το πρόγραμμα/δράση που επιτελείται, και σε ποιο βαθμό; 

 

Κριτήριο 2 - Σχεδιασμός         

Κρίνεται ο σχεδιασμός ενός προγράμματος/μίας δράσης αξιολογώντας το βαθμό 

στον οποίο υιοθετήθηκε η ανάπτυξή του βάσει πλαισίου με μετρήσιμους στόχους σε 

τοπικό ή/και εθνικό επίπεδο, η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας με βάση 

συγκεκριμένους δείκτες επίδοσης, η μελέτη και διαχείριση των κινδύνων. 

• Ο σχεδιασμός βασίστηκε σε εκτίμηση αναγκών και ανάλυση 

περιβάλλοντος; 

• Ο σχεδιασμός ήταν ο καταλληλότερος για την κάλυψη των αναγκών των 

ενδιαφερόμενων μερών που προσδιορίστηκαν; 

• Ο σχεδιασμός του προγράμματος περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεικτών 

επίδοσης αναφορικά με τους Παγκόσμιους Στόχους και τις 

προτεραιότητες του Οργανισμού; 
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Κριτήριο 3 - Προσέγγιση 

Εξετάζεται η στρατηγική και η συνολική προσέγγιση του προγράμματος δράσης ως 

προς το βαθμό πρωτοπορίας και καινοτομίας βάσει του οποίου αναπτύσσεται, και 

της συμπεριληπτικής προσέγγισης. 

• Είναι μια πρωτοποριακή ιδέα, που προσεγγίζει τα πράγματα με έναν 

εντελώς νέο τρόπο;  

• Η πρωτοβουλία εμπλέκει επίσης διαφορετικές ομάδες κοινών – «αυτούς 

που έχουν μείνει πίσω»; (υπενθυμίζουμε ότι το βασικό μήνυμα του ΟΗΕ 

είναι «leave no one behind”) 

 

Κριτήριο 4 - Αποτελεσματικότητα 

Αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο ένα πρόγραμμα/μία δράση επιτυγχάνει τους 

στόχους του και τα αποτελέσματά του, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

διαφοροποιημένων αποτελεσμάτων μεταξύ των ομάδων κοινών που απευθύνεται.  

Η παρουσίαση της αποτελεσματικότητας πρέπει να περιλαμβάνει την ανάλυση της 

προόδου έναντι των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα, σε αντιδιαστολή με τον 

αντίκτυπο, ο οποίος εξετάζει ευρύτερες αλλαγές στις οποίες μπορεί να συμβάλει μια 

παρέμβαση. 

• Επιτεύχθηκαν οι προγραμματισμένοι στόχοι και τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα του προγράμματος; 

• Ποια αποτελέσματα προέκυψαν πέρα από το αρχικό πλάνο; 

 

Κριτήριο 5 -Επίδραση  

Εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η παρέμβαση έχει δημιουργήσει ή αναμένεται να 

δημιουργήσει σημαντικές θετικές ή αρνητικές, προβλεπόμενες ή ακούσιες 

οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές αλλαγές, άμεσα ή έμμεσα, 

μακροπρόθεσμα και μετά την υλοποίηση του προγράμματος/ της δράσης.  

Κρίνονται πιθανώς μετασχηματιστικά τα αποτελέσματα της παρέμβασης. 

Επιδιώκεται να εντοπιστούν κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις 

της παρέμβασης που είναι πιο μακροπρόθεσμες ή ευρύτερες σε σχέση με αυτές που 

έχουν ήδη εξεταστεί βάσει του κριτηρίου αποτελεσματικότητας.  

• Έχει συμβάλει το πρόγραμμα/δράση ή είναι πιθανό να συμβάλει σε 

μακροπρόθεσμες κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές αλλαγές για 

άτομα, κοινότητες και οργανισμούς που σχετίζονται με το αυτό; 
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• Τι διαφορά έχει κάνει το έργο ή το πρόγραμμα στις βασικές ομάδες κοινών 

που απευθύνεται; 

 

Κριτήριο 6 -  Συνεργασίες 

Εξετάζεται το κατά πόσο η πρωτοβουλία /πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη 

των σχέσεων μεταξύ των οργανισμών, ατόμων, φορέων και της συνεργασίας, πώς 

συνέβαλε στην ενίσχυση της δέσμευσης για συνεργασία που απαιτείται για την 

επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον ΣΒΑ 17. 

• Έχουν αναζητηθεί και καθιερωθεί σχέσεις και έχουν δημιουργηθεί 

συνέργειες; 

• Υπήρχε αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των εταίρων; 

• Οι αρμοδιότητες των εταίρων ήταν πλήρως, αποδοτικά και 

αποτελεσματικά καθορισμένες;  

• Η συνεργασία ήταν αποδοτική και αποτελεσματική σε ποιότητα και 

διάρκεια; 

 

5.ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ  

 5.1 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  

Σε πρώτο επίπεδο η Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες  

θα κρίνει τις συμμετοχές βάσει των κριτηρίων και στη συνέχεια θα ετοιμάσει έναν 

πίνακα κατάταξης με τις καλύτερες προσεγγίσεις ανά Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η 

πρωτοβουλία θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50% του μέγιστου 

θεωρητικού βαθμού για να ενταχθεί στον πίνακα κατάταξης. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Προσωπικοτήτων & Θεσμών (ανώτερη κριτική επιτροπή 

του Θεσμού) θα αποφασίσει ομόφωνα για τους βραβευόμενους και διακρινόμενους 

Οργανισμούς βάσει του κατατεθειμένου πίνακα κατάταξης από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης και θα επιβεβαιώσει τη συμβολή της πρωτοβουλίας στην επίτευξη των 

εθνικών στόχων & πολιτικών βιώσιμης ανάγνωσης. Η Επιτροπή Προσωπικοτήτων & 

Θεσμών αποτελείται από 5 μέλη, εμπειρογνώμονες των θεμάτων της Βιώσιμης 

Ανάπτυξης. Σε περίπτωση μη ομοφωνίας ο εκπρόσωπος του QualityNet μπορεί να 

αποφασίσει έναντι των άλλων μελών της Κριτικής Επιτροπής. 

 

5.2 ΕΠΟΠΤΕΙΑ   

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του QualityNet εποπτεύει το Θεσμό ώστε να διασφαλίζεται 

η εγκυρότητά του και έχει την ευθύνη της τελικής σύστασης των διαφόρων 

Επιτροπών Αξιολόγησης.  
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Η Οργανωτική Επιτροπή του Θεσμού έχει την ευθύνη της γενικότερης μεθοδολογίας 

του Θεσμού (κατηγορίες διακρίσεων, κριτήρια, διαδικασία διαλόγου με τους 

κοινωνικούς εταίρους, κ.ά.). Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από 

καταξιωμένους εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους, επιχειρηματικών και θεσμικών 

φορέων καθώς και οργανισμών της κοινωνίας πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης 

με κατάρτιση, τεχνογνωσία και εμπειρία στα εργαλεία ανάπτυξης και υιοθέτησης 

πολιτικών και στρατηγικών Βιώσιμης Ανάπτυξης  

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου δεν 

συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε κανένα στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των  

πρωτοβουλιών που έχουν υποβληθεί, διασφαλίζοντας τον αδιάβλητο χαρακτήρα της 

όλης διαδικασίας του Θεσμού. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής συμμετέχουν 

εθελοντικά και αφιλοκερδώς στην όλη διαδικασία. 

 

6.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Υποβάλλοντας συμμετοχή στα Global Goals Awards, οι Οργανισμοί που θα 

βραβευθούν και θα διακριθούν συμφωνούν με τα οφέλη και τις υποχρεώσεις τους 

που απορρέουν από τον παρόντα Θεσμό και ειδικότερα: 

1. Οι νικητές οφείλουν να προωθήσουν το θεσμό και τα αποτελέσματά του, 

παρέχοντας στοχευμένες πληροφορίες σε πολλαπλά Μέσα (συμπεριλαμβανομένων 

των μέσων ενημέρωσης) με αποτελεσματικό τρόπο να περιλαμβάνει ρητή αναφορά 

του Διοργανωτή και το λογότυπο του θεσμού σε εμφανή θέση. 

2. Οι Οργανισμοί που θα βραβευθούν και θα διακριθούν είναι υποχρεωμένοι να 

παράσχουν ένα σύντομο video (2 λεπτών) με την περιγραφή της πρωτοβουλίας τους. 

Ο Διοργανωτής θα χρησιμοποιήσει αυτά τα videos για την προώθηση του θεσμού και 

των σχετικών βραβεύσεων και διακρίσεων των πρωτοβουλιών. Ο Διοργανωτής θα 

δημοσιεύσει τις επωνυμίες των Οργανισμών και τις πρωτοβουλίες που διακρίθηκαν. 

 

7.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Ο Διοργανωτής δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει τις προσωπικές 

πληροφορίες κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο των Global Goals Awards και τη 

χρήση των υπηρεσιών του.  

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τον 

Διοργανωτή ή/και τρίτους (είτε εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για 

λογαριασμό των διοργανωτών, είτε τρίτοι στους οποίους τα δεδομένα 

ανακοινώνονται) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της 

ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 

4624/2019). Παρακαλούμε δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

https://qualitynetfoundation.org/privacy-policy/
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Όλοι οι βραβευόμενοι και διακρινόμενοι του διαγωνισμού συμφωνούν και 

αποδέχονται ρητά ότι ο Διοργανωτής Φορέας έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει τις 

ακόλουθες πληροφορίες: 

• Επωνυμία & Προφίλ Οργανισμού 

• Περιοχή Δραστηριοποίησης 

• Είδος & σκοπός της πρωτοβουλίας 

Σημειώνεται ότι οι αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία και τα 

αποτελέσματα αυτής θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα είναι ορατές 

αποκλειστικά και μόνο στην Ομάδα της Επιτροπής Αξιολόγησης και της Επιτροπής 

Προσωπικοτήτων & Θεσμών. Αντίγραφα των συμμετοχών θα παραμείνουν στο 

QualityNet. 

 

8.ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το κατατεθειμένο περιεχόμενο της κάθε 

πρωτοβουλίας ούτε μπορεί να καταστεί υπόλογος για την ορθότητα των 

αναφερόμενων από τους διαγωνιζόμενους Οργανισμούς. Οι συμμετέχοντες 

Οργανισμοί φέρουν ακέραιη και αποκλειστική την ευθύνη για το σύνολο των 

αναφερόμενων στοιχείων που καταθέτουν στον φάκελο υποψηφιότητάς τους μέσω 

της συμπλήρωσης της σχετικής αίτησης στην πλατφόρμα συμμετοχής του 

διαγωνισμού. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα 

www.bravosustainabilityawards.com  

Για ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε στα 2106898593 ή info@qualitynet.gr  

http://www.bravosustainabilityawards.com/
mailto:info@qualitynet.gr

