
 

 

 

Ομιλίες από την 

Τελετή Απονομής Bravo Sustainability Awards 2015 
 
 

Ο Πρόεδρος του QualityNet Foundation, Ομότιμος Καθηγητής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Σπυρίδων Λιούκας, κήρυξε την επίσημη έναρξη της Τελετής 
Απονομής, ενώ η Αντιπρόεδρος του Οργανισμού, κ. Χρυσούλα Εξάρχου, παρουσίασε το 
Θεσμό και τα καινοτόμα στοιχεία που από φέτος για πρώτη φορά τον χαρακτηρίζουν. Η κ. 
Χρυσούλα Εξάρχου δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι διότι κάθε χρόνο 
προσπαθούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Φέτος προσπαθήσαμε να δώσουμε τη 
δυνατότητα σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους  καθώς και σε οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας πολιτών να θέσουν υποψηφιότητα στα Βραβεία για τις 
πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αναπτύσσουν στο πεδίο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
προκειμένου να ανοίξει η συγκεκριμένη αγορά και να καταστούν περισσότερο κατανοητά τα 
μηνύματά της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας σε ένα ευρύ 
φάσμα της κοινωνίας ώστε να υπάρξει μια γενικότερη αφύπνιση». 
 
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Θεσμού, κ. Ρένα Κουμάντου, 

παρουσίασε τη μεθοδολογία του Θεσμού και, τέλος, ο κ. Δημήτρης Αποστολίδης, 

Υποδιευθυντής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, Κλιματικής Αλλαγής & Βιώσιμης 

Ανάπτυξης, Διαχείρισης Κινδύνων, της KPMG, παρουσίασε τα αποτελέσματα της 

ελεγκτικής διαδικασίας των φετινών Βραβείων.  

Πριν από την έναρξη των βραβεύσεων, ο κ. Κυριάκος Ψύχας, Προϊστάμενος του Τμήματος 

Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πραγματοποίησε μια 

ολιγόλεπτη τοποθέτηση αναφορικά με την παγκόσμια Συμφωνία για το Κλίμα που 

υπογράφηκε στο Παρίσι (COP 21) και την ελληνική συμμετοχή στη Διάσκεψη. Ο κ. Ψύχας 

ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι: «Μετά την ιστορικής σημασίας, παγκόσμια συμφωνία για την 

κλιματική αλλαγή, που επετεύχθη στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2015, μπαίνουν τα 

θεμέλια για τη δημιουργία μιας βιώσιμης ανάπτυξης στον πλανήτη. H οικοδόμηση, όμως, 

μιας βιώσιμης οικονομίας θα χρειαστεί ικανό χρόνο, αλλά και πολλές και σημαντικές 

προσπάθειες από όλους, το κράτος, τους επιχειρηματίες και την κοινωνία των πολιτών. Η 

ανάδειξη, προώθηση και βράβευση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών είναι μια από 

αυτές τις σημαντικές προσπάθειες.» 

Στη συνέχεια, οι κ.κ. Κωνσταντίνα Καλογήρου από την DIAGEO Hellas, Αλέξανδρος 

Παπαδάκης από την COCA COLA 3E, Γεώργιος Τσαπρούνης και Μάκης Ασημακόπουλος 

από τη WIND Hellas και τον ΣΕΓΑΣ παρουσίασαν τις καλές πρακτικές των εταιρειών τους.  

Η θεματική ενότητα Bravo Governance (Διακυβέρνηση) παρουσιάστηκε από την κ. Σοφία 

Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και του Ομίλου 

Χρηματιστήριου Αθηνών & Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής 



Διακυβέρνησης, η οποία πραγματοποίησε και την απονομή. Η κ. Κουνενάκη-Εφραίμογλου 

δήλωσε: «Οι επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της 

«επόμενης μέρας», απαντώντας πρωτίστως στο μεγάλο ζητούμενο των καιρών που είναι η 

εμπιστοσύνη. Το χτίσιμο της εμπιστοσύνης είναι η βάση για να χτίσουμε και μια Νέα 

Ελλάδα.». 

Η θεματική ενότητα Bravo Market (Αγορά) παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο του 

Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, κ. Ευθύμιο Βιδάλη, ο οποίος απένειμε και 

τα βραβεία των διακριθέντων. Ο κ. Βιδάλης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «Ένας 

ουσιώδης και ευρύς διάλογος, μέσω της στάθμισης των πυλώνων κοινωνία – οικονομία – 

περιβάλλον, είναι πραγματικά περισσότερο αναγκαίος από ποτέ για την  κοινωνία μας, για 

να μπορέσουμε να λύσουμε ή τουλάχιστον να οριοθετήσουμε τα θέματα και τα 

προβλήματα που διογκώνονται με τη συνεχιζόμενη κρίση.»   

Στη  θεματική ενότητα του Περιβάλλοντος, Bravo Environment, την παρουσίαση και την 

απονομή των βραβείων έκανε ο κ. Αναστάσιος Ξεπαπαδέας, Καθηγητής του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κ. Ξεπαπαδέας ανέφερε ότι «Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί 

βασικό, παράλληλο στόχο, με αυτόν της προστασίας του πλανήτη από την κλιματική 

αλλαγή. Η διαπίστωση αυτή θεμελιώνει με τον εμφατικότερο τρόπο τη σημασία της 

επιδίωξης περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και του ρόλου της καινοτομίας στην επίτευξη του 

στόχου αυτού. Δράσεις  οι οποίες προάγουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα βρίσκονται 

όχι μόνο σε αρμονία με τους ευρύτερους παγκόσμιους  στόχους για την κλιματική αλλαγή 

και την προστασία των οικοσυστημάτων και της ποιότητας ζωής, αλλά επειδή στηρίζονται 

στην καινοτομία προάγουν την ανταγωνιστικότητα σε μικροοικονομικό επίπεδο και 

μπορούν να οδηγήσουν  σε μακροχρόνια βιώσιμους και διεθνώς ανταγωνιστικούς κλάδους. 

Το Bravo Environment με την ενθάρρυνση και προώθηση καινοτόμων πρακτικών σε θέματα 

περιβαλλοντικής προστασίας βρίσκεται στον πυρήνα της γενικότερης προσπάθειας για την 

διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας.» 

Την παρουσίαση και απονομή των βραβείων στη θεματική ενότητα Bravo Society 

(Κοινωνία) πραγματοποίησε ο κ. Δημήτριος Βλαστός, Πρόεδρος του Ιδρύματος 

Μποδοσάκη. Ο κ. Βλαστός υπογράμμισε ότι: «Στην Ελλάδα υπάρχουν λαμπρές κοινωνικές 

μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που εργάζονται με πολύ ζήλο και αποτελεσματικότητα για 

την αντιμετώπιση των αυξημένων κοινωνικών αναγκών.  Είναι, όμως, πολύ λίγες.  Ο χώρος 

της κοινωνίας των πολιτών έχει ανάγκη από οικονομική στήριξη και οργανωτική 

ενδυνάμωση (capacity building) για να αποκτήσει μέγεθος και βιωσιμότητα.  Και το κράτος 

πρέπει να τους δώσει τα κίνητρα και τις απαλλαγές που δίνουν και τα άλλα κράτη της 

Ευρώπης και οι ΗΠΑ για να ανταποκριθούν στις πολύ μεγάλες κοινωνικές απαιτήσεις.» 

Στην τελευταία θεματική ενότητα, Bravo In Action (Σε Δράση), ο κ. Ιωάννης Σπανολιός, 

Γενικός Διευθυντής του ΣΚΑΙ, μετέφερε ένα δυνατό μήνυμα για την ανάγκη της 

συνεργασίας με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, σημειώνοντας ότι: «Αλληλοϋποστήριξη είναι η 

λέξη κλειδί για την κρίση που περνάει η κοινωνία μας ή αλλιώς «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ».  

Η Τελετή Απονομής έκλεισε με την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και 

Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. 



Αντώνη Παπαδεράκη, ο οποίος απένειμε και το Τιμητικό Βραβείο Μικρής Επιχείρησης που 

συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία οριζοντίως ανεξαρτήτου κατηγορίας Βραβείου. 

Ο φετινός Θεσμός «Bravo Sustainability Awards», πραγματοποιήθηκε με την αιγίδα του 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και 

υποστηρίχθηκε από το γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το γραφείο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

Ελλάδος (ΟΚΕ) καθώς και  από το ΣΕΒ και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

 


