
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΒΑ ΤΟΥ ΟΗΕ 

Because ACG Cares! 



ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – QUICK FACTS 

 Ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό ακαδημαϊκό ίδρυμα, το παλαιότερο και μεγαλύτερο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ευρώπη  

 Λειτουργεί από το 1875  

 3 εκπαιδευτικές βαθμίδες: 
 Γυμνάσιο και Λύκειο-ΙΒ Pierce 

 Deree 
 34 σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα bachelor, αναγνωρισμένα από τον αμερικανικό 

οργανισμό NECHE (New England Commission of Higher Education) και πιστοποιημένα από το 
OU (Open University) του Ηνωμένου Βασιλείου  

 Τα προγράμματα προσφέρονται μέσω των τριών σχολών του Deree: School of Business, 
School of Liberal Arts and Sciences, Frances Rich School of Fine and Performing Arts.  

 8 προγράμματα master στους τομείς της Ψυχολογίας, της Επικοινωνίας και της Εκπαίδευσης 

 Alba Graduate Business School  
 4,197 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοι φοιτητές 

 1,577 μαθητές δευτεροβάθμίας εκπαίδευσης  
 513 διδάσκοντες  

 



SUSTAINABILITY@ACG - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 Δέσμευση για τον ΣΒΑ νο 4: Ποιοτική Εκπαίδευση: διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς 
αποκλεισμούς και προώθηση ευκαιριών διά βίου μάθησης για όλους 

 Η βιωσιμότητα είναι ενσωματωμένη και στους τέσσερις στόχους του στρατηγικού σχεδίου 
του Προέδρου Ντέιβιντ Χόρνερ – Δέσμευση σε ανώτατο επίπεδο 

 Στρατηγικές συνεργασίες με τοπικές ΜΚΟ, διεθνή και εθνικά δίκτυα/fora 

 Αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με βιώσιμες βέλτιστες πρακτικές  

 Δέσμευση για συνεχή εκπαίδευση και ενδυνάμωση των μαθητών/φοιτητών, καθώς και του 
διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των γονέων, των αποφοίτων, και των 
επιχειρηματικών εταίρων, των trustees με στόχο να υιοθετήσουν μια κουλτούρα 
βιωσιμότητας και να συνεργαστούν με την τοπική κοινότητα για την προώθηση βέλτιστων 
πρακτικών βιωσιμότητας 

 Διορισμός του ACG Sustainability Manager (2017) 

 Center of Excellence in Sustainability 



SUSTAINABILITY TRACKING, ASSESSMENT & RATING 
SYSTEM (STARS) 

• Φεβρουάριος 2020: Το Κολλέγιο επιβραβεύεται 
με το STARS Gold Rating 

• Αξιολόγηση σε 5 κατηγορίες: Academics, 
Community Engagement & Social Impact, 
Operations, Planning & Administration και 
Innovation & Leadership 

• Το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην 
Ελλάδα και το 2ο εκτός ΗΠΑ & Καναδά με τέτοια 
διάκριση 

• Η Senior Manager for Sustainability διορίζεται ως 
μέλος του AASHE Advisory Council  



1.  ACADEMICS 

 Εκπαίδευση – Ακαδημαϊκά προγράμματα  

• BSc(Hons) in Environmental Studies 

• Bachelor in Biomedical Sciences (2019) 

• Minor in Environmental Management 

• Minor in Sustainable Tourism  

• Μέσω του προγράμματος Liberal Education το 50.5% των 
φοιτητών αποφοιτούν με τουλάχιστον ένα μάθημα το οποίο 
συμπεριλαμβάνει το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής στα 
learning outcomes 

• Campus as a Living Laboratory – Greening the campus 

course 

 Έρευνα (π.χ., σε θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή, ενέργεια 
κλπ.);  

 Διεπιστημονική Ακαδημαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή, CESAAB για 
την προώθηση της βιωσιμότητας σε όλα τα ακαδημαϊκά 
προγράμματα  

Προπτυχιακά -  
Μεταπτυχιακά 

Αριθμός 

Προσφερόμενα 

μαθήματα 
531 

Sustainability- focused 
and sustainability- 
related μαθήματα 

150 

Οικονομική Ενίσχυση FY 2020-

2021:  
• Κοντά στο 50% του 

μαθητικού πληθυσμού 

• Πάνω από €8 εκατομμύρια 
ετησίως (βάσει οικονομικής 
ανάγκης και αριστείας) 

  
 

 



2. COMMUNITY ENGAGEMENT & SOCIAL IMPACT –  
ACG SUSTAINABILITY LEADERS 

Οι ACG Sustainability Leaders (2018)  

 Εκπαίδευση “peer to peer”  
 Εθελοντική ομάδα φοιτητών από διαφορετικά επιστημονικά 

πεδία 
 Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες σχετικές με τη βιωσιμότητα 

 Στόχος: Προώθηση κουλτούρα αειφορίας μεταξύ των μελών 

του ACG 



2. COMMUNITY ENGAGEMENT & SOCIAL IMPACT –  

UN MILLENNIUM FELLOWSHIP PROGRAM 

Τον Ιούνιο του 2020 έντεκα φοιτητές του Deree 
επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στην Τάξη του 2020 
στο United Nations Millennium Fellowship Program. 

 
Το Millennium Fellowship είναι ένα πρόγραμμα 
ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
διάρκειας ενός εξαμήνου που πραγματοποιείται στην 
πανεπιστημιούπολη και διοργανώνεται από το United 
Nations Academic Impact (UNAI), του οποίου το ACG 
είναι μέλος και του Millennium Campus Network 
(MCN).  

• Πάνω από 15.000 αιτούντες 
από περισσότερες από 1.400 
πανεπιστημιουπόλεις σε 135 
έθνη 

• Το ACG ήταν μέρος 80 
πανεπιστημιουπόλεων 
παγκοσμίως (μόλις 6%) που 
έχουν επιλεγεί για να 
φιλοξενήσουν 1.000+ 
Millennium Fellows το 2020 



2. COMMUNITY ENGAGEMENT & SOCIAL IMPACT–  
UN SDGS SYMPOSIUM: EXPLORING THE DIVERCITY OF ATHENS 

• τριήμερο διαδικτυακό Συμπόσιο για τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών 

 
• Διοργανώθηκε από τους Deree Millennium Fellows 

2020 και το Γραφείο Public Affairs του Αμερικανικού 

Κολλεγίου Ελλάδος 

 

• Φιλοξενία πάνω από 20 εκπροσώπων των τοπικών 

αρχών καθώς και εκπροσώπων ΜΚΟ και μελών του 

ακαδημαϊκού χώρου 
 

2,946 θεάσεις – ζωντανά και σε μαγνητοσκόπηση 

(μέχρι 23 Νοεμβρίου, 2020 



2. COMMUNITY ENGAGEMENT & SOCIAL IMPACT – 
ΚΑΜΠΑΝΙΑ #ACGGOESPLASTICFREE (2018) 
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T O T A L  S U P  
C O N S UM P T ION  

P L A S T I C W A T E R  
B O T T L E S  

S U P  C O F F E E C U P S P L A S T I C S T R A WS  P L A S T I C C U P S  
( O F F IC E S )  

SUP CONSUMPTION AT ACG 
2018 2019

2018 

235,984 πλαστικά 
αντικείμενα μιας 
χρήσης (22,390 

χρήστες) 

2019 

136,666 πλαστικά 
αντικείμενα μιας 

χρήσης 

(22,939 χρήστες) 

42.08% 
2019 Κατάργηση 
των πλαστικών 

ποτηριών από τα 
γραφεία  



Το ACG συμπεριλήφθηκε στην ειδική ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για 

τις πανελλαδικές προσπάθειες μείωσης των 
πλαστικών μίας χρήσης για το σύνολο των 

βέλτιστων πρακτικών του. 

“Going single-use plastic-free: the next steps 
to sustainable growth”, σε συνεργασία με το 
Ίδρυμα Α. Κ. Λασκαρίδη- Φεβρουάριος 2020 

2. COMMUNITY ENGAGEMENT & SOCIAL IMPACT – 

ΚΑΜΠΑΝΙΑ #ACGGOESPLASTICFREE 

 



2. COMMUNITY ENGAGEMENT & SOCIAL IMPACT –  

REUSE @ ACG EXCHANGE PLATFORM 

• Ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 

• Η πλατφόρμα ανταλλαγής  
Reuse@ACG σχεδιάστηκε και 
κατασκευάστηκε από φοιτητές του Deree 
του προγράμματος IT στα πλαίσια της 
ομάδας εργασίας Project Based Learning 
(PBL)  

• Στο πλαίσιο της «Εκστρατείας Μείωσης 
Αποβλήτων & Ανακύκλωσης του κολλεγίου: 
Reduce- Reuse - Recycle” 

• Στοχεύει στην εκπαίδευση της κοινότητάς 
μας σχετικά με τη σημασία της σωστής 
διαχείρισης αλλά και ιεράρχησης των 
αποβλήτων 



2. COMMUNITY ENGAGEMENT & SOCIAL IMPACT –  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

Sustainability@ACG newsletter  

ACG Sustainability Walkmap 

Dedicated website & 
social media platforms  



2. COMMUNITY ENGAGEMENT & SOCIAL IMPACT - 
ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 



COMMUNITY ENGAGEMENT & SOCIAL IMPACT 
THE ROLE OF THE GREEK HEIS IN PROMOTING SDGS  

Tuesday, March 30  
In the context of the 4.7 project of UN, UNESCO for promoting 

sustainability in education 
Keynote speaker Dr. Jeffrey Sachs, President UNSDSN  

In collaboration with UNSDSN, UNSDSN Youth, AUEB, NKUA  



ACG FARMERS’ MARKET -  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» 

Στηρίζοντας τον Σύνδεσμο Προστασίας 
Παιδιών και ΑΜΕΑ καθώς και τον Ιερό 

Ναό Φανερωμένης στο Νέο Ψυχικό  

Από Νοέμβριο 2018  



2. COMMUNITY ENGAGEMENT & SOCIAL IMPACT –  
CSR SCHOOL (ΑΠΟ ΤΟ 2019) 
  

 Συνεργασία μεταξύ επαγγελματικού δικτύου βιωσιμότητας, 
δημόσιου πανεπιστημίου και ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού 
εκπαιδευτικού ιδρύματος 

 12 θεματικές ενότητες 
 64 συμμετέχοντες – 8 από το εξωτερικό, 56 από Ελλάδα από 

διαφορετικούς κλάδους  
 15 εκπαιδευτές από Ελλάδα και εξωτερικό (OECD, University 

of Nottingham, Wharton School – University of Pennsylvania, 
Alba Graduate Business School – The American College of 
Greece, Panteion University, University of London, University 
of Nicosia, etc.)  

 12 επαγγελματίες από Ελλάδα και εξωτερικό (TITAN 
Cement Group,  APIVITA S.A., EPSON Europe, European 
Investment Bank, B Lab Europe, etc.) 
 



24,431 εθελοντικές 
ώρες 

2. COMMUNITY ENGAGEMENT & SOCIAL IMPACT 
Δωρεές σε είδος και 

χρηματικές   

12  

ΜΚΟ 

13  

Δημόσιοι 
Οργανισμοί 

6  

Φιλανθρωπικά 
ιδρύματα 

2 

Ιδρύματα 

 

“Να υπηρετείς και να μην 
υπηρετείσαι” 

ACG’s motto από το 1875 



2. COMMUNITY ENGAGEMENT & SOCIAL IMPACT – 
GRADUATION PLEDGE 

“I pledge to use the knowledge, values and experience I gained 
during my studies at Deree-ACG, acting as a responsible and 
engaged citizen and professional, in order to actively contribute 
towards a more socially, economically and environmentally 
sustainable world.” 

“Δεσμεύομαι να χρησιμοποιήσω τη γνώση, τις αξίες και την 
εμπειρία που απέκτησα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο 
Deree-ACG, ενεργώντας ως υπεύθυνος και αφοσιωμένος 
πολίτης και επαγγελματίας, προκειμένου να συμβάλω ενεργά 
σε έναν πιο βιώσιμο από κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντικά κόσμο.”  



3. CAMPUS OPERATIONS (ΑΠΟ ΤΟ 2013) 

 Πιστοποίηση κατά ISO 50001:2018 – Ενεργειακή Πολιτική 

• GhG Emissions Protocol (2017) 

• Εξοικονόμηση ενέργειας (λαμπτήρες LED) (2017) 

• Sustainable Events Checklist & Guidelines (2018) 

• Υποδομές  

• Κτίρια με ενεργειακή πιστοποίηση Α  

• υβριδικό σύστημα θέρμανσης) (2013)  

• Τοποθέτηση του σένσορα/πλατφόρμας για τη μέτρηση της ποιότητας του αέρα, Airly (2020) 

• Τοποθέτηση υψηλών προδιαγραφών ψυκτών νερού, που πληρούν τα υψηλότερα 
περιβαλλοντικά κριτήρια (2018) 

• Χρήση 100% καθαρής και «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας  (2020) 

• Ενημέρωση πολιτικών (Purchasing policy, suppliers code of conduct) με κριτήρια βιώσιμων 
πρακτικών, (2020) 

• Τοποθέτηση λαμπττήρων με αισθητήρες κίνησης και παρουσίας σε γραφεία, κλειστούς 
αθλητικούς χώρους, αποδυτήρια, κτίριο ΙΒ (2020)  



4.  PLANNING & ADMINISTRATION 

Κανονισμοί και Πολιτικές: 
 
 ACG Whistleblower Policy 
 Non-discrimination Policy 
 No-smoking Policy 
 Anti-bribery & anti-corruption 

Policy 
 Recruitment Policy  
 ACG Non-Discrimination, Anti-

Harassment, Sexual Misconduct, 
Relationship Violence and Stalking 
Policy  
 

 Ένταξη της βιωσιμότητας στην 
ενημέρωση των νέων μελών 
(διοικητικό/διδακτικό προσωπικό, 
φοιτητές/μαθητές)  

“The College is committed to being an equal 
opportunity employer, whereby individuals are 
not discriminated against on grounds of age, 
gender, color, race, nationality, ethnic origin, 
religion or belief, disability, marital status or 
sexual orientation. The College strives to 
maximize valuable talent and potential, and to 
eliminate unconscious bias, prejudice and 
stereotyping in the workplace.” 

To ACG καταλαμβάνει από το 2016 την 
πρώτη θέση βάσει του AASHE’s Sustainable 
Campus Index (SCI) στα πλαίσια του  
Wellbeing & Work 



SUSTAINABILITY@ACG - ΣΤΟΧΟΙ (2025) 
 Διάκριση με STARS Gold Rating (αύξηση του συνολικού score) – Τελικός στόχος το STARS Platinum Rating  

 Αύξηση κατά 20% των μαθημάτων σε θέματα σχετικά με τη βιωσιμότητα   

 Εισαγωγή τουλάχιστον ενός Learning outcome για τη βιωσιμότητα σε όλα μας τα προγράμματα  

 Αύξηση εθελοντικών ωρών (50.000) 

 Εξάλειψη των πλαστικών μιας χρήσης (πλαστικά ποτήρια, καλαμάκια, πιάτα, ποτήρια κ.ά)  

 Μείωση κατά 70% της σπατάλης τροφίμων και σε συνεργασία με τον προμηθευτή τροφοδοσίας «Δειπνοσοφιστήριο» αλλά και μέσω της συμμετοχής μας στη «Συμμαχία για τη 
σπατάλη τροφίμων»: 

 Καμπάνια για τη μείωση σπατάλης τροφίμων στο χώρο του κολλεγίου  

 Κομποστοποίηση 

 Πρόγραμμα «Μισής Μερίδας» στην καφετέρια/τραπεζαρία  

 Συμμετοχή και διοργάνωση σχετικών δράσεων  

 Συνεχή εκπαίδευση των μελών μας για τη σωστή κατανάλωση τροφίμων   

 στόχοι στα πλαίσια των δράσεων για μείωση των καταναλώσεων και των απωλειών ενέργειας (ήδη γίνονται έργα αναβάθμισης): 

 αναβάθμιση του κελύφους και των κουφωμάτων των κτιρίων μας σταδιακά με στόχο να έχουν αντικατασταθεί το 100% στο Campus 

 βελτίωση της απόδοσης του εξοπλισμού θέρμανσης/ ψύξης μέσω αναβάθμισης της προστασίας- μόνωσης των δικτύων διανομής του κλιματισμού 100% στο χώρο του 
Campus (περίπου 700μέτρα σωληνώσεων και αεραγωγών) μέσα στο επόμενο έτος 

 την ανανέωση του εξοπλισμού ψύξης/ θέρμανσης με σύγχρονες λύσεις εγγυημένης ενεργειακής απόδοσης 

 την ολοκλήρωση της αντικατάστασης των πλέον ενεργοβόρων λαμπτήρων και προβολέων στα κτίρια του Κολλεγίου. Η συνεχής αντικατάσταση την τελευταία 5ετία έχουν 
ήδη μειώσει κατά  10% την συνολική κατανάλωση στις εγκαταστάσεις της Αγίας Παρασκευής. 

 την ένταξη όλων των κτιρίων του Κολλεγίου σε Building Management System  που ήδη έχει ενταχθεί το 85% αυτών  

 Faculty / Staff ACG Pride στο 95% (2019 – 93%) 

 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ! 


