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Προφίλ Οργανισμού 
 
Το QualityΝet Foundation (QNF) αποτελεί έναν εξειδικευμένο Οργανισμό για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που από το 1997 δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, με 
στόχο την υποστήριξη ενός Βιώσιμου μέλλοντος, μέσω της δημιουργίας μιας Βιώσιμης 
Οικονομίας-Κοινωνίας που αναπτύσσεται με περιβαλλοντική ευαισθησία και κοινωνική 
συνοχή, ως ο κύριος μοχλός για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής τόσο για τις σημερινές όσο 
και μελλοντικές γενιές. 
 
1. Υποστηρίζει την Ατζέντα 2030 & τους Παγκόσμιους Στόχους SDGs,  
Μέσω της ανάπτυξης: 

o δικτύωσης και διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  με μεγάλο αριθμό 
ενδιαφερομένων κοινών 

o πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ενημέρωση και ευρύτερη αφύπνιση της 
ελληνικής κοινωνίας  

o εργαλείων και μεθοδολογιών που υποστηρίζουν τους Οργανισμούς στην υιοθέτηση 
Βιώσιμων πολιτικών  

o εκπαιδευτικού έργου που συμβάλλει στη διαμόρφωση των ενεργών πολιτών του 
αύριο, και 

o επιστημονικού έργου για την τεκμηρίωση των θεμάτων της βιώσιμης ανάπτυξης. 
 

2. Συνεργάζεται με Θεσμικούς, Επιχειρηματικούς και Κοινωνικούς Φορείς  
Αναπτύσσει ευρύτερες συνεργασίες με τους θεσμικούς φορείς της χώρας με στόχο να 
συμβάλλει στον ευρύτερο διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την ανάπτυξη δράσεων 
συνεργασίας και συμπράξεων  ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και την προώθηση του 
νέου προσώπου της χώρας μας στο εξωτερικό, μέσα από τα επιτεύγματά της στον τομέα της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας  και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.  

 
3. Αποτελεί μέλος του Global Forum for National SDG Advisory Bodies  
Το QNF είναι ιδρυτικό μέλος της διεθνούς πρωτοβουλίας και λειτουργεί ως επιταχυντής στην 
υλοποίηση της εφαρμογής των Παγκόσμιων Στόχων σε εθνικό επίπεδο. Η ίδρυση του Global 
Forum for National SDG Advisory Bodies,με την υποστήριξη των  UNDESA ,German Council for 
Sustainable Development,Stakeholders Forum and Finish National Commission on Sustainable 
Development   στοχεύει στην ανταλλαγή της συλλογικής γνώσης, τον εντοπισμό κοινών πεδίων 
συνεργασίας και υποστήριξης στην ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης σε 
συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς σε εθνικό επίπεδο.  
 
4. Αποτελεί μια πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  
Για την επίτευξη των στόχων της δικτύωσης και της ανάπτυξης δομημένων  θεματικών 
διαλόγων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη το QNF δημιούργησε ένα μοναδικό πολυσυμμετοχικό 
Δίκτυο με Εταίρους που εκπροσωπούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. 
 
Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ του QNF αποτελεί μια 
πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπου μέλη της είναι 150 Θεσμικοί 
Φορείς, 1.280 Επιχειρήσεις, 345 Οργανισμοί της Κοινωνίας Πολιτών, 250 Οργανισμοί της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 4.500 Σχολικές Μονάδες και 45.000 Ενεργοί Πολίτες. 
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Νομική Μορφή  
Το QualityNet Foundation λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για τους Μη 
Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και στη βάση των προτύπων αξιοπιστίας και καλών πρακτικών 
που πρέπει να τους διέπουν. 
 
Οργανωτική Δομή 
Η οργανωτική δομή του QNF αποτελείται από: 
• Γενική Συνέλευση των Εταίρων 
• Διοικητικό Συμβούλιο 
• Συμβούλιο Προσωπικοτήτων 
• Επιστημονικό Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
 
 
Πλαίσιο Αρχών Λειτουργίας 
Το σύνολο της λειτουργίας του δεσμεύεται από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. 

Ø Δέσμευση & αποτελεσματικότητα 
Ø Διαφάνεια  
Ø Ανεξαρτησία 
Ø Εμπιστευτικότητα πληροφοριών  
Ø Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων 

 
Η χρηματοδότηση της λειτουργίας 
Η ανάπτυξη του έργου του Οργανισμού υποστηρίζεται κυρίως από τα έσοδα που προκύπτουν 
από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει. 
 
Συνεργασίες  
Το QualityNet αναπτύσσει τη δράση του συνεργαζόμενο με εξειδικευμένους Οργανισμούς  στη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, όπως:  
 

• σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 
 με  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το German Council for Sustainable Development, το 
European Sustainable Development Network, το World Business Council for Sustainable 
Development, το World’s Largest Lesson, τη UNICEF την UNESCO. 
 

• σε εθνικό επίπεδο  
με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το 
Υπουργείο  Υγείας,  και το Υπουργείο Παιδείας  & Θρησκευμάτων και με τη συνεργασία 
των φορέων της επιχειρηματικής κοινότητας, όπως ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και 
βιομηχανιών, το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το 
Χρηματιστήριο Αθηνών, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας 
και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. 
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Πυλώνες Δραστηριότητας 
 
Το QualityNet Foundation αναπτύσσει το έργο του μέσω των παρακάτω πυλώνων: 
 
Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΩΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ της «Agenda 2030» & των ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 
 
Η υιοθέτηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες προκλήσεις για τα παγκόσμια προβλήματα και 
αποτελεί έναν οδικό χάρτη για την ισόρροπη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 
Το QualityNet, ως ιδρυτικό μέλος του Global Forum for National SDG Advisory Bodies, 
καταγράφει την εφαρμογή της «Agenda 2030», παρακολουθώντας την ωριμότητα της 
ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναπτύσσει καμπάνιες 
ευαισθητοποίησης και υποστηρίζει την υλοποίηση της εφαρμογής τους σε συνεργασία με τους 
Θεσμικούς Φορείς της χώρας. 
 
 Παρακολούθηση της εφαρμογής των Παγκόσμιων Στόχων στην ελληνική κοινωνία  
 
Το QualityNet έχει σχεδιάσει και λειτουργεί έναν συστηματικό μηχανισμό παρακολούθησης, 
στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει, όπως: 

• το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, τον μοναδικό εθνικό μηχανισμό 
παρακολούθησης πρακτικών και πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στην Ελλάδα   

• τον θεσμό Bravo, με στόχο την παρακολούθηση του επίπεδου ωριμότητας και 
ενασχόλησης με τους Στόχους σε εθνικό επίπεδο με βάση της πρωτοβουλίες που 
αναπτύσσονται από Θεσμικούς, Ακαδημαϊκούς, Επιχειρηματικούς και Κοινωνικούς 
Φορείς. 

• την πρωτοβουλία in action, όπου παρακολουθούμε το επίπεδο της γενικότερης 
αντίληψης της κοινωνίας στα συγκεκριμένα θέματα καθώς και τον βαθμό 
ενεργοποίησής της και διαμόρφωσης  παρεμβάσεων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιστημονική ανάλυση των συνολικών αποτελεσμάτων 
πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο, με σκοπό τη δημιουργία μιας ετήσιας έκθεσης,  όπου 
παρουσιάζονται τάσεις και προοπτικές, όπως αυτές προκύπτουν από την καταγραφή των 
δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στη χώρα μας.  
 

 
Ανάπτυξη εθνικής καμπάνιας ευαισθητοποίησης  
 
Σε συνδυασμό με την παγκόσμια καμπάνια ευαισθητοποίησης «act4SDGs» του ΟΗΕ, 
αναπτύσσει την αντίστοιχη εθνική καμπάνια ευαισθητοποίησης με την συνεργασία Θεσμικών, 
Επιχειρηματικών και Κοινωνικών Φορέων. 
Ακολουθώντας τα μηνύματα που κάθε χρόνο αποφασίζονται σε επίπεδο ΟΗΕ, διευρύνει την 
ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας για τις παγκόσμιες προκλήσεις καλώντας σε δράση 
σε εθνικό επίπεδο, με βάση τις εθνικές προτεραιότητες, που εκπονούνται από την κυβέρνηση.   

Η ετήσια έκθεση παραδίδεται στα εθνικά, διεθνή και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με 
σκοπό να αποτελέσει ένα εργαλείο ευρύτερης πληροφόρησης της κατάστασης του 
επιπέδου ωριμότητας στο οποίο βρίσκεται  η χώρα μας, σε σχέση με την «Agenda 2030» 
και τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και την υποστήριξη για την  
ανάπτυξη των δημόσιων πολιτικών.  
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Υποστήριξη ανάπτυξης & υλοποίησης εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών 
 
Το QNF μέσω της συνεργασίας του με το «German Council for Sustainable Development» έχει 
αποκτήσει την κατάλληλη τεχνογνωσία και την εμπειρία  για την υποστήριξη της ανάπτυξης 
εθνικών και τοπικών συμβουλίων Βιώσιμης Ανάπτυξης για την εφαρμογή της «Agenda 2030» 
και των Παγκόσμιων Στόχων. 
 
Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ & ΘΕΣΜΩΝ  
  
Β1. Ο Θεσμός Bravo - Διάλογος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  
 
Ο Θεσμός Bravo  αποτελεί έναν θεσμό διαλόγου και ανάδειξης των πρωτοβουλιών που 
προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Δίνει έμφαση στην προώθηση ενός συστηματοποιημένου 
κοινωνικού διαλόγου με στόχο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγής απόψεων, 
ενημέρωσης και ανοιχτής διαβούλευσης, καθώς και  της ανάπτυξης μιας ευρύτερης 
κουλτούρας για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
Ο ετήσιος διάλογος αναπτύσσεται μέσω των 
 

• Bravo Sustainability Dialogue & Awards που υλοποιείται στηριζόμενο στις 
πρωτοβουλίες & τα προγράμματα που αναπτύσσονται από τους θεσμικούς, 
επιστημονικούς & επιχειρηματικούς φορείς, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης 
& της κοινωνίας πολιτών  

• Bravo Schools, που αναπτύσσεται στηριζόμενο στις σχολικές εργασίες που 
αναπτύσσονται από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τους 
Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

 
 
http://bravosustainabilityawards.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με στόχο τη θεσμοθέτησης εθνικής εβδομάδας δράσης για τους Παγκόσμιους Στόχους, το 
QNF αναπτύσσει  την «In Action SDGs Week» (www.inactionsdgsweek.gr) 
Ειδικότερα φέτος, η θεματολογία της καμπάνιας αφορά τη συνεχή αφύπνιση για την 
αντιμετώπιση του COVID 19 και τη γενικότερη ενημέρωση για τους Παγκόσμιους Στόχους 
με προτροπή δραστηριοποίησης σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο  

 
Συμπληρώνοντας 10 συνεχή χρόνια υλοποίησης, ο Θεσμός Bravo αποτελεί έναν ισχυρό 
μηχανισμό κοινωνικής συμμετοχής (social engagement) με την ενεργό συμμετοχή στις 
διαδικασίες του 60.000 ενεργών πολιτών κάθε χρόνο. 
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Β2. Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ελλάδα 2020 
  
Αποτελεί μια πολυσυμμετοχική πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε το 2014, με την ενεργό  
συμμετοχή  της επιχειρηματικής κοινότητας και με κύρια επιδίωξη μέσω της ανάπτυξης ενός 
συστηματοποιημένου διαλόγου  

• να ενισχύσει το επίπεδο ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τα θέματα Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στην  εγχώρια αγορά 

• να διαμορφώσει προτάσεις, μεθοδολογίες & εργαλεία που θα υποστηρίζουν τους 
Οργανισμούς στην υιοθέτηση πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης 
Επιχειρηματικότητας 

• να στηρίξει την προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας στη διαμόρφωση δημόσιων 
πολιτικών με στόχο την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

 
Με ιδρυτικά μέλη τον ΣΕΒ, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, 
τοΝ Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Εταιρών Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ). 
 
Αναπτύχθηκε υπό την αιγίδα Θεσμικών Φορέων (Υπουργείο Ανάπτυξης & Υπουργείο 
Περιβάλλοντος) και με τη συνεργασία ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, European Sustainability Development Network (ΕSDN), German Council for 
Sustainable Development(RNE), World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)  
και με τη συμμετοχή 35 Επιχειρηματικών Φορέων, 65 Επιχειρήσεων, 44 Οργανώσεων της 
Κοινωνίας Πολιτών και 17 Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
Έχει αναπτύξει μια εργαλειοθήκη Βιώσιμης Ανάπτυξης με στόχο την υποστήριξη των 
Οργανισμών στην υιοθέτηση βιώσιμων πολιτικών που αποτελείται από  

• το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, έναν εθνικό μηχανισμό καταγραφής 
πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στην Ελλάδα και αποτύπωσης της ωρίμανσης της 
ελληνικής κοινωνίας/αγοράς για τους Παγκόσμιους Στόχους και τις θεματικές της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης,  

• το BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS, μηχανισμό ανάδειξης και επιβράβευσης των 
καλύτερων πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας,  

• τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη μέτρηση 
της επίδρασης των Οργανισμών στην Οικονομία-Περιβάλλον-Κοινωνία, με βάση διεθνή 
πρότυπα απαντώντας στην ανάγκη δημοσίευσης των μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών (ESG), προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς,  

• το SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY, τον επιχειρηματικό δείκτη Βιώσιμης 
Ανάπτυξης που βάσει τεχνικής αξιολόγησης (Sustainability Assessment ) δημιουργεί τη 
Χάρτα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας της χώρας μας.  

 
www.sustainablegreece2020.com 
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Β3. Πρωτοβουλία in action for a better world  
 
Η πρωτοβουλία  in action συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προώθηση των 17 
Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική κοινωνία επιδιώκοντας την ενεργό 
συμμετοχή των Υπεύθυνων Οργανισμών και των Ενεργών Πολιτών στην υιοθέτηση υπευθύνων 
πρακτικών που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας.  
 
Το «in action for a better world - Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο!» έχει αναπτυχθεί με 
την υποστήριξη 
 

• διεθνών & ευρωπαϊκών φορέων όπως το Project Everyone, που αναπτύσσει το 
επίσημο πρόγραμμα του ΟΗΕ «Το μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου», Unesco & 
Unicef, German Council for Sustainable Development, τον κυβερνητικό Γερμανικό 
Οργανισμό υπεύθυνο για την ανάπτυξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Γερμανία και το 
European Sustainability Development Network, το ευρωπαϊκό κυβερνητικό δίκτυο για 
την προώθηση πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις χώρες της Ευρώπης. 
 

• ενώ τελεί υπό την αιγίδα εθνικών φορέων όπως του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 
Πάσης Ελλάδος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, του Υπουργείου 
Οικονομίας & Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας. 

 
Η πρωτοβουλία in action for a better world αποτελείται από 3 μέρη: 
 
• το εκπαιδευτικό, που απευθύνεται στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης,θέλοντας να αναπτύξει μια συνολική εκπαιδευτική προσέγγιση 
υποστηρίζοντας την εκπαίδευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Με βάση το επίσημο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του ΟΗΕ, εμπλουτισμένο με την «Ελληνική Βιβλιοθήκη των Στόχων», με 
βιωματικά προγράμματα και ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες υποστηρίζεται  το 
διδακτικό έργο. Ο πανελλήνιος σχολικός διαγωνισμός, Bravo Schools, συμπληρώνει την 
εκπαιδευτική διαδικασία  αναδεικνύοντας τις προτάσεις των παιδιών για έναν καλύτερο 
κόσμο, λειτουργώντας συγχρόνως ως ένας ευρύτερος μηχανισμός ευαισθητοποίησης της 
ελληνικής κοινωνίας. 

• το ενημερωτικό, που απευθύνεται στις επιχειρήσεις, στην τοπική αυτοδιοίκηση ,στην 
κοινωνία πολιτών στις οικογένειες και στους ενεργούς πολίτες, με προτάσεις για 
συμμετοχή σε δράση και την υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικές που μπορούν να 
υιοθετηθούν στην καθημερινή μας ζωή  

• το πρόγραμμα συνεργασίας και δράσης σε τοπικό επίπεδο,με στόχο την ενεργή 
συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην προώθηση των Παγκόσμιων Στόχων, 
αναπτύσσοντας τοπικές δράσεις παρέμβασης.   
 

 
www.inactionforabetterworld.com 

 
 
 

Διακρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα European Sustainability Awards 2019, 
ως το καλύτερο πρόγραμμα Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού για την εκπαίδευση και 

διάδοση των Παγκόσμιων Στόχων στην Ευρώπη 
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Γ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
 
Το Qualitynet Foundation υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην μετάβασή τους στην 
υιοθέτηση βιώσιμων πολιτικών & πρακτικών και τις βοηθά να απαντήσουν στις νέες 
προκλήσεις που δημιουργούνται και που απαιτούν  
 

1. την παρακολούθηση και παρουσίαση της  επίδρασης της επιχειρηματικής 
λειτουργίας ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω την υιοθέτηση βιώσιμων 
πολιτικών. Με τη χρήση του ευρωπαϊκού αναγνωρίσιμου πλαισίου αναφοράς 
μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών The Sustainability Code, που έχει 
αναπτυχθεί από το German Council for Sustainable Development, δίνεται η 
δυνατότητα στην επιχείρηση να αξιολογήσει το επίπεδο ωρίμανσής της και στη 
συνέχεια να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα υιοθέτησης των πολιτικών και 
των διαδικασιών που απαιτούνται για την ανάπτυξη της υπεύθυνης 
επιχειρηματικότητας.  
 

2. τη σύνδεση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας με την βιώσιμη 
χρηματοδότηση και υποστήριξη των εταιριών στην καλύτερη αξιολόγησή τους 
από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους επενδυτές. 

 
3. την ανάπτυξη Stakeholders Engagement με τα ενδιαφερόμενα μέρη των 

επιχειρήσεων. 
 

4. την ανάπτυξη & υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης που 
σχετίζονται με τις εθνικές προτεραιότητες, καλύπτοντας συγκεκριμένες 
κοινωνικές ανάγκες.  

 
5. την ένταξη σε Διεθνή Δίκτυα Υπεύθυνων Προμηθευτών, ως αποτέλεσμα της 

συμπλήρωσης των εταιρικών δεδομένων της λειτουργίας τους στο The 
Sustainability Code. 

 
6. την υποστήριξη του επιχειρηματικού προφίλ της υπεύθυνης λειτουργίας με το 

ευρωπαϊκής αναγνώρισης σήμα SUSTAINABLE COMPANY 
 

7. την ανάδειξη της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας μέσω  
• του θεσμού Bravo Sustainability Awards, που αναδεικνύει τις καλύτερες 

πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσονται στην Ελλάδα. 
• της αξιολόγησης των εταιρικών επιδόσεων στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης 

με την ανάπτυξη του Sustainability Performance Directory και την ένταξη των 
ηγέτιδων επιχειρήσεων στην ομάδα των The Most Sustainable Companies in 
Greece. Μέσω μιας τεχνικής διαδικασίας αξιολογείται το επίπεδο ωρίμανσης 
και δημιουργείται ένα εθνικό benchmarking που καθορίζει το επίπεδο 
ωρίμανσης της ελληνικής επιχειρηματικότητας στα θέματα της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης. Μέσω του Sustainability Performance Directory δημιουργείται η 
Επιχειρηματική Χάρτα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα. 
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 Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Έχοντας αναγνωρίσει το σημαντικό ρόλο που παίζει η εκπαίδευση στη δημιουργία των σωστών 
προτύπων συμπεριφοράς και στην τελική διαμόρφωση των ενεργών πολιτών του αύριο, το QNF 
έχει διαθέσει επί μακρώ πόρους για την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων 
για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πιστεύοντας ότι το σχολείο είναι ένας 
δυναμικός πυρήνας στη διαμόρφωση των τάσεων της ελληνικής κοινωνίας, συνεργαζόμαστε 
με θεσμικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και την εκπαιδευτική κοινότητα για την επίτευξη 
του έργου μας, σύμφωνα με τις Αρχές των 17 Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 
ΟΗΕ. 
 

 
Έως σήμερα έχουμε αναπτύξει 50 θεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, 11 επιχορηγούμενα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, 3 ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες, 10 φεστιβάλ 
αφύπνισης, το Κέντρο Πολιτισμού & Εκπαίδευσης «Η Χώρα του Καλύτερου», 9 σχολικούς 
διαγωνισμούς, δράσεις ενημέρωσης για το παιδί και την οικογένεια, το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης  in action for a better world-
Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο! και τον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Bravo Schools. 
 
Το εκπαιδευτικό έργο μας αναπτύσσεται μέσω του ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ www.biomatiko.gr 
και μέσω του  εκπαιδευτικού μέρους της πρωτοβουλίας «in action for a better world – 
Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» https://inactionforabetterworld.com/για-
εκπαιδευτικούς/ στο οποίο παρέχει στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας μας μια ολιστική 
προσέγγιση για την εκπαίδευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 
 
 
E. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 
Το Επιστημονικό Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί τον επιστημονικό βραχίονα του QNF 
με στόχο  τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας & τεκμηρίωσης  για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 
την πρακτική της εφαρμογή με βάση την ολιστική προσέγγιση του τρίπτυχου Οικονομία- 
Περιβάλλον - Κοινωνία.  Το επιστημονικό Κέντρο Βιώσιμής Ανάπτυξης αποτελείται από 4 
Ινστιτούτα: Διακυβέρνησης & Πολιτικής, Κυκλικής Οικονομίας & Βιο-Οικονομίας, Υπεύθυνης 
Κατανάλωσης και Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.  
 https://qualitynetfoundation.org/epistimoniko-kentro-viosimis-anaptyxis 
 
 

Για μια ολοκληρωμένη εικόνα του οργανισμού μας παρακαλούμε επισκεφθείτε 
 
 

www.qualitynetfoundation.org 
 
 
 

Στα 23 χρόνια λειτουργίας μας, έχουμε εκπαιδεύσει περισσότερους από 1.450.000 μαθητές 
και μαθήτριες, καλύπτοντας εκπαιδευτικές ανάγκες και στις 13 περιφέρειες της χώρας, σε 
4.500 σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  


